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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση ενός νέου εργαλείου της
σύγχρονης κοινωνίας, το οποίο στηρίζεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στην ανάπτυξη
του Διαδικτύου. Πρόκειται για το e-banking. Στα ελληνικά ονομάζεται ηλεκτρονική
τραπεζική και αποτελείται από το σύνολο των τραπεζικών εργασιών που πραγματοποιούνται
μέσω νέων ηλεκτρονικών οδών, όπως το Διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο, τα ΑΤΜ
(αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές) κ.α. Το e-banking βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια
της εξέλιξής του, αλλά οι προοπτικές και οι προσδοκίες για την ανάπτυξή του είναι πολύ
μεγάλες. Ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά και πολλοί πιστεύουν ότι
θα υποστεί έναν ολικό μετασχηματισμό. Τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας τράπεζαςπελάτη ενδεχομένως θα χάσουν τη δυναμική που έχουν μέχρι σήμερα και η κύρια ροή των
χρηματικών καθημερινών συναλλαγών θα γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών οδών που
ισχυροποιούνται καθημερινά.
Η αιτία για όλον αυτό το μετασχηματισμό τον οποίο διέρχεται ο τραπεζικός τομέας είναι
τα σημαντικά οφέλη που συνεπάγεται η χρήση του e-banking. Ικανοποιεί τις σύγχρονες
ανάγκες πολύ καλύτερα, ευκολότερα, ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. Ακόμα δεν
υπόκειται σε χωροχρονικούς περιορισμούς, αφού μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος
οποιαδήποτε στιγμή από οποιοδήποτε σημείο.
Βεβαίως το e-banking είναι πολύ νέο και συνεπώς κρύβει κινδύνους και προβλήματα.
Πολλοί από αυτούς έχουν αρχίσει να επιβεβαιώνονται και επισκιάζουν το μέλλον του. Σε
αρκετές χώρες οι καταναλωτές φαίνονται αρκετά φοβισμένοι και διστακτικοί στην υιοθέτησή
του και αυτό δεν είναι κάτι αβάσιμο. Το κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό της ασφάλειας των
συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Αποτελεί και τον κυριότερο
πονοκέφαλο των τραπεζών, οι οποίες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να το
ελαχιστοποιήσουν κι έχουν καταφέρει πολλά. Δυστυχώς όμως οι επίδοξοι εισβολείς βρίσκουν
αρκετά συχνά τον τρόπο να αποκτούν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών
και των πελατών τους με σκοπό την υπεξαίρεση χρημάτων ή τη δολιοφθορά.
Ωστόσο τίποτα δε φαίνεται ικανό να ανακόψει το ηλεκτρονικό κύμα το οποίο
διογκώνεται διαρκώς, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία προέρχονται από έρευνες τόσο στις
Η.Π.Α., όσο και στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Αμερική ήταν ο πρώτος
διδάξας στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς η πολύ μεγάλη διείσδυση του
Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αμερικανικά νοικοκυριά δημιούργησε
τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Η εικόνα όμως σταδιακά άλλαξε, με την Ευρώπη να παίρνει τα σκήπτρα και να
αναδεικνύεται σήμερα ηγέτης με μικρή διαφορά. Η διείσδυση του e-banking στην Ευρώπη
παρουσιάζει σημαντική ανομοιομορφία. Οι σκανδιναβικές χώρες προηγούνται με διαφορά,
ενώ οι υπόλοιπες ακολουθούν. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι νότιες χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η ανομοιομορφία αυτή οφείλεται στις διαφορετικές
κοινωνικοοικονομικές και κλιματικές συνθήκες, αλλά και στη διαφορετική διείσδυση του
Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η νοτιότερη χώρα της Ευρώπης κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις στη διείσδυση της
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Οι ελληνικές τράπεζες άργησαν να προωθήσουν το νέο προϊόν
καθώς στο παρελθόν δεν υπήρχε προσδοκία ανταπόκρισης των πελατών. Ακόμα και το
Διαδίκτυο δεν είχε την απαραίτητη διείσδυση που θα επέτρεπε την ανάπτυξη του e-banking.
Όμως έστω και με καθυστέρηση, το τελευταίο φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος και οι
προοπτικές για το μέλλον είναι αισιόδοξες. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη προσπάθεια των
ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, οι οποίες κατάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες αντάξιες των ευρωπαίων εταίρων τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι εξελίξεις

που βιώνει ο τραπεζικός τομέας στις μέρες μας είναι

πιθανότατα και οι σημαντικότερες στην ιστορία του. Ίσως ο όρος «εξελίξεις»
να μην είναι και ο πλέον επιτυχής για την απεικόνιση της σύγχρονης
πραγματικότητας. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τον όρο «μετεξελίξεις». Η
περίοδος που διανύουμε είναι ένας σταθμός στην ιστορία των τραπεζικών
εργασιών. Σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη από τις παραδοσιακές στις ηλεκτρονικές
τραπεζικές εργασίες. Σηματοδοτεί ακόμη ριζικές αλλαγές στις δομές , τις
λειτουργίες και τις στρατηγικές των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Πολλοί
μιλούν για ουσιαστική κατάργηση των τραπεζών με τη μορφή που γνωρίζουμε
σήμερα, χωρίς αυτό να φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως,
μέχρι πριν λίγα χρόνια κανείς δε μπορούσε να προβλέψει κάτι τέτοιο.
Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι παράγοντες ευθύνονται γι αυτές τις
αλλαγές. Η απάντηση δεν είναι απλή. Σίγουρα επέδρασαν πολλές δυνάμεις για
να οδηγηθούμε στο σημείο όπου βρισκόμαστε, με κυριότερη την αλματώδη
εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου. Οι τεράστιες
δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίες
πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο, σε συνδυασμό με την άρση των
εμποδίων επικοινωνίας που προσέφερε η ανάπτυξη του Διαδικτύου, έδειξαν με
τη σειρά τους νέους δρόμους επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και πελατών. Το
Διαδίκτυο είναι ένα όπλο της εποχής μας, που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε
όλες σχεδόν τις δραστηριότητες της σύγχρονης ζωής. Ήταν λοιπόν βέβαιο να
αντιμετωπιστεί ως πρόκληση από τους τραπεζικούς οργανισμούς, οι οποίοι
μπήκαν πλέον δυναμικά στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας που ώθησε στη μετεξέλιξη των
τραπεζικών εργασιών είναι η παγκοσμιοποίηση, που με τη σειρά της ενέτεινε
τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού
είναι η διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα δυναμικού και απαιτητικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Σ’ ένα
τέτοιο περιβάλλον οι παραδοσιακές δομές και λειτουργίες αποδεικνύονται
Σκαρλάτος H. Βασίλειος

4

E-banking: προβλήματα, προοπτικές και η ελληνική πραγματικότητα

ολοένα πιο ανεπαρκείς. Η μείωση του κόστους λειτουργίας και του χρόνου
διεκπεραίωσης των συναλλαγών καθίσταται επιτακτική. Η τράπεζα με τη
μορφή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα έχει φτάσει ήδη στα όρια των
δυνατοτήτων της, όσον αφορά στο κόστος και στην ταχύτητα. Το νέο είδος
διεκπεραίωσης των τραπεζικών εργασιών, που βασίζεται στη δύναμη της
τεχνολογίας και του Διαδικτύου, δημιουργεί νέα δεδομένα: εξαιρετικά χαμηλό
κόστος και ελάχιστος χρόνος, τόσο για τη λειτουργία του τραπεζικού
ιδρύματος, όσο κυριότερα και για τον πελάτη. Όπως θα αναλύσουμε σε
επόμενο κεφάλαιο, η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων (παραδοσιακό –
ηλεκτρονικό) είναι τόσο μεγάλη, που δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερη
σκέψη. Η ηλεκτρονική τραπεζική είναι πλέον υποχρεωτική επιλογή για κάθε
τράπεζα που θέλει να επιβιώσει. Αυτό ισχύει τουλάχιστον σε κάθε
αναπτυγμένη χώρα του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας,
που έστω και με καθυστέρηση, βιώνει στις μέρες μας αυτές τις εξελίξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
E-BANKING: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1 Εισαγωγή
Η κοινωνία της πληροφορίας είναι ένας όρος που συναντάται αρκετά συχνά
και αφορά σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνικής ζωής. Η
οικονομική διάστασή της είναι αυτή που μας ενδιαφέρει και διακρίνεται σε δύο
κατηγορίες,

ανάλογα

χρηματοπιστωτικό

με

τομέα

το
της

αν

επιδρά

οικονομίας:

στον

πραγματικό

ηλεκτρονικό

ή

τον

εμπόριο

και

ηλεκτρονική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό
εμπόριο αποσκοπεί στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, χρησιμοποιώντας
την τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς διαύλους επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική
χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση χρησιμοποιεί τους ίδιους διαύλους με
σκοπό τη διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και αυτή χωρίζεται σε
τρεις κατηγορίες: ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων ή
e-trading, ηλεκτρονική παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών ή e-insurance και
ηλεκτρονική τραπεζική ή e-banking.
Η τελευταία κατηγορία απασχολεί την παρούσα εργασία. Σε μια
προσπάθεια να οριοθετήσουμε και να ορίσουμε τον όρο ηλεκτρονική
τραπεζική, θα λέγαμε ότι είναι υπηρεσίες που παρέχονται από τράπεζες μέσω
των διαφόρων ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας (όπως το Διαδίκτυο) ,
δηλαδή χωρίς την φυσική παρουσία του πελάτη στο κατάστημα μιας τράπεζας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται

είναι κυρίως πληροφορίες σχετικά με

λογαριασμούς, υπόλοιπα λογαριασμών, κίνηση λογαριασμών, δυνατότητες
εκτύπωσης,

διαχείριση

λογαριασμών,

μεταφορά

χρημάτων

μεταξύ

λογαριασμών του ίδιου συνδρομητή και μεταξύ λογαριασμών άλλων πελατών
της τράπεζας και πληρωμή πιστωτικής κάρτας. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό
Σκαρλάτος H. Βασίλειος

6

E-banking: προβλήματα, προοπτικές και η ελληνική πραγματικότητα

προσφέρονται οι υπηρεσίες αλλαγής κωδικών πρόσβασης, αλλαγής στοιχείων,
πληρωμής δανείου, πληρωμής ΦΠΑ και ΙΚΑ, αγοραπωλησίας μετοχών,
έκδοσης μπλοκ επιταγών και πληροφορίες για συνάλλαγμα.
Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής
τραπεζικής παρέχονται με διάφορους τρόπους εκτός από το Διαδίκτυο. Με
άλλα λόγια το e-banking είναι πολύ γενικότερος όρος από το Internet banking,
το οποίο περιλαμβάνει μόνο τις τραπεζικές εργασίες που διενεργούνται μέσω
του Διαδικτύου. Παρ όλα αυτά η πιο συνηθισμένη μορφή ηλεκτρονικής
τραπεζικής στις μέρες μας είναι το Internet banking.
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι τρόποι με τους οποίους οι
τράπεζες παρέχουν σήμερα τις υπηρεσίες τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να
τονισθεί ότι όλες οι τράπεζες δεν ακολουθούν όλους τους τρόπους, ούτε όλες
τις υπηρεσίες που θα αναφερθούν. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι τα
δάνεια ή μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, που δεν παρέχονται από
όλες τις τράπεζες με το σύνολο των τρόπων που θα αναφερθούν. Σημειώνεται
επίσης ότι οι μορφές 1.3 έως 1.8, που εξετάζονται αμέσως, αποτελούν τις έξι
μορφές εφαρμογής του e-banking σήμερα.
1.2 Προσωπική επίσκεψη στην τράπεζα
H προσωπική επίσκεψη στην τράπεζα γίνεται σταδιακά ο λιγότερο
ελκυστικός τρόπος των τραπεζικών εργασιών αν και πολλοί πελάτες επιλέγουν
ακόμα αυτήν την μέθοδο λόγω της δύσπιστης στάσης τους απέναντι στις άλλες
μεθόδους. Επιπλέον, οι πελάτες προτιμούν αυτόν τον τρόπο γιατί η ασφάλεια
και η σιγουριά που παρέχει είναι εγγυημένη. Αυτή την ασφάλεια δεν
εγγυώνται, ή τουλάχιστον δεν την εμπνέουν στους πελάτες οι υπόλοιπες
μέθοδοι.
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Πλεονεκτήματα:
¾

Προσωπική επαφή με την τράπεζα και τους υπαλλήλους της (πρόσωπο
με πρόσωπο).

¾

Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται .

¾

Εγγυημένη ασφάλεια .

¾

Σιγουριά ότι όλες οι συναλλαγές έχουν ολοκληρωθεί και καταγραφεί.

¾

Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές

δαπάνες προκειμένου να έρθει σε επαφή με την τράπεζα. Χρειάζεται
απλά να περπατήσει μέχρι το πλησιέστερο υποκατάστημα.
Μειονεκτήματα:
¾

Αναμονή στην ουρά μέχρι να έρθει η σειρά του.

¾

Η τράπεζα δεν μπορεί να βρεθεί κοντά στον πελάτη. Ο ίδιος πρέπει
να την προσεγγίσει. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερο σε
απομονωμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει υποκατάστημα. Στις
περιπτώσεις αυτές ο πελάτης πρέπει να διανύει μεγάλες αποστάσεις,
χρησιμοποιώντας κάποιο μέσο, το οποίο συνεπάγεται μεγάλο κόστος
και σπατάλη χρόνου.

¾

Το ωράριο λειτουργίας των τραπεζών μπορεί να μη διευκολύνει τον
πελάτη, καθότι είναι δυνατό να συμπίπτει με το ωράριο εργασίας
του, ή με ώρες στις οποίες δεν είναι διαθέσιμος λόγω άλλων
δραστηριοτήτων του.

Η φύση των μειονεκτημάτων στρέφεται κατά ένα μεγάλο μέρος στα
"χρονικά" ζητήματα. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο στους πελάτες
εκείνους που ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και πληρώνεται με χρήμα.
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1.3 Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ).
Όλες οι μεγάλες τράπεζες έχουν ένα δίκτυο ATM σε εθνικό επίπεδο (σε
μερικές περιπτώσεις πέρα και από τα σύνορα της χώρας τους). Είναι συνήθως
τοποθετημένα έξω από τα υποκαταστήματα των τραπεζών, σε

σταθμούς

τραίνων, σε αερολιμένες και μέσα σε εμπορικά κέντρα. Τα ΑΤΜ επιτρέπουν
στον πελάτη να δει το υπόλοιπο του λογαριασμού του, να εκτυπώσει τις
πρόσφατες συναλλαγές του, να προβεί σε ανάληψη και κατάθεση χρημάτων,
ακόμα και να μεταφέρει χρήματα μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών.
Προκειμένου κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα ΑΤΜ και να έχει πρόσβαση
στα στοιχεία του, είναι απαραίτητο να προμηθευτεί μια κάρτα με τον
προσωπικό του κωδικό (ΡΙΝ). Με αυτή μπορεί να πραγματοποιήσει τις
συναλλαγές που αναφέρθηκαν πριν. Παρόμοια θεωρείται και η χρεωστική
κάρτα, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς, ως μια επιπλέον μορφή
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ωστόσο ουσιαστικά δεν αποτελεί παρά μια
επέκταση της τεχνολογίας των ΑΤΜ, η οποία επιτρέπει στον καταναλωτή να
πληρώνει το αντίτιμο της αγοράς με την απευθείας χρέωση του τραπεζικού του
λογαριασμού ηλεκτρονικά, χωρίς να παρεμβάλλεται η χρήση παραδοσιακών
μορφών χρήματος. Θεωρείται ως η επόμενη γενιά των καρτών ΑΤΜ και
χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στις Η.Π.Α.
Πλεονεκτήματα:
¾

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα πρόσβαση.

¾

Η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη στον κωδικό (ΡΙΝ) της κάρτας.

Μειονεκτήματα:
¾

Τα ποσά που είναι διαθέσιμα για ανάληψη η διακίνηση είναι
περιορισμένα.

¾

Πιθανή αναμονή σε ουρά.
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¾

Τα ATM διακόπτουν τη λειτουργία τους όταν δεν έχουν χρήματα.

¾

Η ασφάλεια δεν είναι σε υψηλό επίπεδο.

¾

Απρόσωπο σύστημα. Καμία επαφή μεταξύ πελάτη και τράπεζας –
υπαλλήλου.

1.4 Τηλεφωνικές τραπεζικές εργασίες (phone banking)
Αυτή η μέθοδος είναι πολύ αποτελεσματική και επιτρέπει στον πελάτη να
έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του μέσω τηλεφώνου και να χρησιμοποιεί
μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της προσωπικής επίσκεψης
στην τράπεζα. (π.χ. να μάθει το υπόλοιπο του λογαριασμού του, να ακυρώσει
μια εντολή του κ.α.).
Το σύστημα είναι συνήθως εντελώς αυτοματοποιημένο. Εντούτοις
υπάρχουν διαθέσιμοι χειριστές για να εξυπηρετήσουν προσωπικά σε
περίπτωση ανάγκης. Δίνονται σαφείς οδηγίες μέσω μαγνητοφωνημένων
μηνυμάτων και ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις εντολές του μέσω του
πληκτρολογίου του τηλεφώνου του. Όπως και στην περίπτωση των ΑΤΜ, ο
προσωπικός κωδικός ασφαλείας είναι απαραίτητος και στην περίπτωση του
phone banking. Ο κωδικός αυτός εισάγεται στην αρχή κάθε κλήσης.
Πλεονεκτήματα:
¾

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα πρόσβαση.

¾

Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τηλεφωνικές τραπεζικές
εργασίες οπουδήποτε (εάν υπάρχει ένα τηλέφωνο).

¾

Η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη στον κωδικό που εισάγεται κατά
την έναρξη της κλήσης.

¾

Καμία ανάγκη να περιμένει ο πελάτης στην ουρά όπως σε μια
τράπεζα.

¾

Μερικές τράπεζες δε χρεώνουν αυτή την υπηρεσία.
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Μειονεκτήματα:
¾

Μερικές υπηρεσίες δεν παρέχονται μέσω του phone banking.

¾

Το επίπεδο ασφάλειας δεν είναι πολύ υψηλό.

¾

Δεν είναι δυνατή η κατάθεση χρήματος με τη φυσική μορφή (π.χ.
τραπεζογραμμάτια, επιταγές ).

1.5 TV banking
Οι συνδρομητές που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία ΤV banking
μπορούν να καταθέσουν χρήματα σε τράπεζα μέσω της τηλεόρασής τους.
Βεβαίως η υπηρεσία αυτή δεν χρησιμοποιείται στον ίδιο βαθμό με τις
υπόλοιπες υπηρεσίες e-banking. Βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και
ελάχιστες τράπεζες την προσφέρουν. Με το πάτημα ενός κουμπιού στην οθόνη
της τηλεόρασης, μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη τραπεζική
σελίδα και στη συνέχεια να αποκτήσει πληροφορίες για το λογαριασμό του, να
μεταφέρει χρήματα μεταξύ των λογαριασμών του ή να ακυρώσει μια
προηγούμενη εντολή του.
Για να συνδεθεί ένας πελάτης με την υπηρεσία TV banking, η τηλεόρασή του
πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την τηλεφωνική γραμμή, μέσω της οποίας
πραγματοποιείται η μεταφορά των δεδομένων. Η υπηρεσία TV banking
χρεώνεται, ανάλογα με το χρόνο που διαρκεί η σύνδεση με την τραπεζική
σελίδα.
Πλεονεκτήματα:
¾

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα πρόσβαση.

¾

Καμία ανάγκη να περιμένει ο πελάτης στην ουρά όπως σε μια
τράπεζα.

Σκαρλάτος H. Βασίλειος

11

E-banking: προβλήματα, προοπτικές και η ελληνική πραγματικότητα

Μειονεκτήματα:
¾

Δεν είναι ευρέως διαδεδομένη υπηρεσία. Ελάχιστα τραπεζικά
ιδρύματα την προσφέρουν και με περιορισμένες δυνατότητες.

¾

Η υπηρεσία χρεώνεται.

¾

Απρόσωπο σύστημα. Καμία επαφή μεταξύ πελάτη και τράπεζας –
υπαλλήλου.

¾

Δεν είναι δυνατή η κατάθεση χρήματος με τη φυσική μορφή (π.χ.
τραπεζογραμμάτια, επιταγές ).

¾

Εάν το σύστημα του πελάτη δε λειτουργήσει προσωρινά ή
εμφανίσει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην
υπηρεσία.

1.6 Internet Banking
Σχεδόν όλες οι τράπεζες σήμερα παρέχουν την υπηρεσία Internet banking.
Όπως είχαμε τονίσει αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή ηλεκτρονικής
τραπεζικής και αφορά τις τραπεζικές εργασίες που πραγματοποιούνται μέσω
του Διαδικτύου. Μοιάζει αρκετά με τη μορφή που αναπτύξαμε προηγουμένως
(TV banking), προχωράει όμως ένα βήμα παρακάτω, επιτρέποντας στον
πελάτη να αποκτήσει πρόσβαση με τον λογαριασμό του και να προχωρήσει σε
μεταφορές χρημάτων και εντολές σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη οι υπηρεσίες
που παρέχονται είναι περισσότερες. Συνήθως η υπηρεσία αυτή παρέχεται
δωρεάν από τις τράπεζες.
Η ασφάλεια στο Internet banking είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα
που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες και αποτελεί ακόμα έναν από
τους πιο ανασταλτικούς παράγοντες για τη χρήση του . Υπάρχει και εδώ ένας
κωδικός πρόσβασης που αντιστοιχεί σε κάθε πελάτη και αποτελείται συνήθως
από έναν αριθμό 6 - 10 ψηφίων. Γενικότερα η διαδικασία ασφάλειας ποικίλει
μεταξύ των τραπεζών.
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Πλεονεκτήματα:
¾

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα πρόσβαση.

¾

Καμία ανάγκη να περιμένει ο πελάτης στην ουρά όπως σε μια
τράπεζα.

¾

Πρόσβαση στους λογαριασμούς μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή και
του Διαδικτύου.

¾

Η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη στον κωδικό που εισάγει ο
πελάτης μέσω του πληκτρολογίου του υπολογιστή του.

Μειονεκτήματα:
¾

Υπάρχει κόστος σύνδεσης με το Διαδίκτυο κατά τη χρησιμοποίηση
της υπηρεσίας.

¾

Εάν η σύνδεση με το Διαδίκτυο δε λειτουργήσει λόγω κάποιου
προβλήματος, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία.

¾

Απρόσωπο σύστημα. Καμία επαφή μεταξύ πελάτη και τράπεζας –
υπαλλήλου.

¾

Η σύνδεση με το Διαδίκτυο μέσω ενός μόντεμ 56Κ και μιας PSTN
σύνδεσης τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα αργή και ασταθής, με συνέπεια
την καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών τραπεζικών
εργασιών.

¾

Δεν είναι δυνατή η κατάθεση ή ανάληψη χρήματος με τη φυσική
μορφή (π.χ. τραπεζογραμμάτια).

1.7 PC Banking
Το pc banking είναι παρόμοιο με το Internet banking. Η κύρια διαφορά
είναι ότι δεν χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο για την πρόσβαση στην τράπεζα.
Αντ' αυτού, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδέεται άμεσα με το δίκτυο της
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τράπεζας, χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ, την τηλεφωνική γραμμή και ένα
ειδικό λογισμικό που εγκαθίσταται στον υπολογιστή.
Γενικά οι τραπεζικές εργασίες μέσω υπολογιστή επιτρέπουν περίπου τις
ίδιες λειτουργίες με τις τραπεζικές εργασίες Διαδικτύου. Ωστόσο οι τελευταίες
είναι ενδεχομένως γρηγορότερες και παρέχουν περισσότερη ασφάλεια,
επιτρέποντας στον πελάτη να έχει πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες.
Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι το pc banking δεν έχει ιδιαίτερη εξάπλωση και
δε χρησιμοποιείται από όλες τις τράπεζες.
Πλεονεκτήματα:
¾

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα πρόσβαση.

¾

Καμία ανάγκη να περιμένει ο πελάτης στην ουρά όπως σε μια
τράπεζα.

¾

Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας έναντι του Internet banking.

¾

Ενδεχομένως, περισσότερες υπηρεσίες μπορούν να προσεγγιστούν
λόγω της μεγαλύτερης ασφάλειας.

Μειονεκτήματα:
¾

Απρόσωπο σύστημα. Καμία επαφή μεταξύ πελάτη και τράπεζας –
υπαλλήλου.

¾

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι δυνατή μόνο μέσω του υπολογιστή
στον οποίο εγκαταστάθηκε αρχικά το ειδικό λογισμικό.

¾

Δεν είναι δυνατή η κατάθεση ή ανάληψη χρήματος με τη φυσική
μορφή (π.χ. τραπεζογραμμάτια ).

1.8 Mobile banking
To Mobile Banking είναι το λιγότερο διαδεδομένο κανάλι ηλεκτρονικής
τραπεζικής, κυρίως διότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται δεν καλύπτει τις
Σκαρλάτος H. Βασίλειος
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αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας και ασφάλειας. Ωστόσο εκτιμάται ότι τα
επόμενα χρόνια θα έχει μεγάλη εξάπλωση, κυρίως λόγω της εξέλιξης της
τεχνολογίας στους τομείς της κινητής τηλεφωνίας. Επιτρέπει στο χρήστη να
διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς του μέσω του κινητού του
τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία WAP ή στέλνοντας γραπτά
μηνύματα. Οι τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου
είναι: πληροφορίες υπολοίπων και πρόσφατων κινήσεων λογαριασμών του
πελάτη της τράπεζας, μεταφορές ποσών, αυτόματη ενημέρωση για τη
διαμόρφωση των υπολοίπων των τηρούμενων λογαριασμών με βάση το όριο
που ορίζει ο πελάτης, αυτόματη ενημέρωση για την εκτέλεση εντολών
αγοραπωλησίας μετοχών, πληροφορίες και

διαφημιστικά μηνύματα για

υπηρεσίες, ενημέρωση για προϊόντα και προσφορές της τράπεζας και τέλος,
αλλαγή του απορρήτου κωδικού PIN.
Πλεονεκτήματα:
¾

24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα πρόσβαση.

¾

Καμία ανάγκη να περιμένει ο πελάτης στην ουρά όπως σε μια
τράπεζα.

¾

Ευελιξία:ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες mbanking οπουδήποτε, αρκεί να έχει μαζί του το κινητό του
τηλέφωνο.

¾

Η ασφάλεια είναι ενσωματωμένη στον κωδικό που εισάγεται κατά
την έναρξη της σύνδεσης με την υπηρεσία.

Μειονεκτήματα:
¾

Υπάρχει κόστος σύνδεσης κατά τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας,
ανάλογα με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην οποία είναι
συνδρομητής ο χρήστης.
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¾

Εάν η σύνδεση με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι εφικτή ,
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία.

¾

Εάν

το

κινητό

τηλέφωνο

δε

λειτουργήσει

λόγω

κάποιου

προβλήματος ή έλλειψης μπαταρίας, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στην υπηρεσία.
¾

Απρόσωπο σύστημα. Καμία επαφή μεταξύ πελάτη και τράπεζας –
υπαλλήλου.

¾

Δεν είναι δυνατή η κατάθεση ή ανάληψη χρήματος με τη φυσική
μορφή (π.χ. τραπεζογραμμάτια).

Σκαρλάτος H. Βασίλειος

16

E-banking: προβλήματα, προοπτικές και η ελληνική πραγματικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
2.1 Εισαγωγή
Οι αλλαγές

στον τραπεζικό τομέα είναι μεγάλες και οι ευκαιρίες που

διαφαίνονται στον ορίζοντα έχουν ανάγει

το Διαδίκτυο και τις σχετικές

εξελίξεις σε ένα σημαντικό ζήτημα για τις τράπεζες όλων των μεγεθών.
Στρατηγικά όλες οι τράπεζες επανεξετάζουν τις ευκαιρίες για την αύξηση της
αξίας τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό και ανοιχτό περιβάλλον. Από την
άλλη η τάση συγχωνεύσεων και εξαγορών, που τα τελευταία χρόνια έχει
κορυφωθεί, δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Όλα αυτά μοιάζουν με ένα
κινούμενο χαλί κάτω από τα πόδια των τραπεζών, που τις αναγκάζει να
κινούνται διαρκώς και να αναπροσαρμόζουν τις τακτικές τους προκειμένου να
υπερασπίσουν τις θέσεις τους. Θα πετύχουν αυτοί οι οποίοι, αφού
αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες του μετατοπιζόμενου περιβάλλοντος, θα
απαντήσουν επιθετικά

με τον καθορισμό νέων στρατηγικών με βάση το

Διαδίκτυο, που θα αναπτύξουν ένα κατάλληλο και ασφαλές λογισμικό, αυτοί
που θα μάθουν πώς να κερδίζουν τον πελάτη μέσω της αποτελεσματικής
διαχείρισης των πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας μαζί του.
Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς το Διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση, ποιες είναι οι νέες τάσεις και οι δυνάμεις που
μετασχηματίζουν τη δομή της. Οι τάσεις αυτές είναι οι εξής:
¾

Τα νέα κανάλια επικοινωνίας φέρνουν επανάσταση στις πωλήσεις
μέσω των διαφημίσεων

και στην προβολή και διαχείριση των

εμπορικών σημάτων.
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¾

Η ισορροπία των δυνάμεων αλλάζει. Ο πελάτης αποκτά περισσότερη
δύναμη.

¾

Ο ανταγωνισμός εντείνεται σε όλες τις διαστάσεις.

¾

Υπάρχει επιτάχυνση των διαδικασιών με τις οποίες λειτουργούν οι
επιχειρήσεις Οι διοικήσεις επανεξετάζουν τους τρόπους με τους
οποίους οι ίδιες, οι συνεργάτες τους και οι ανταγωνιστές τους
προσθέτουν αξία στην επιχείρηση.

¾

Η γνώση ( ειδικά η τεχνολογική ) γίνεται στρατηγικό πλεονέκτημα.

Πολλές από αυτές τις τάσεις είναι εμφανείς σε αυτό που συμβαίνει στον
τραπεζικό τομέα σήμερα. Ο ρυθμός των αλλαγών στις τραπεζικές εργασίες
ήταν παραδοσιακά αργός, αλλά η εμφάνιση του Διαδικτύου και η ανερχόμενη
αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επιφέρει δραματική αύξηση αυτού του
ρυθμού.
2.2 Συγχωνεύσεις και εξαγορές. Είσοδος σε νέες αγορές
Έπειτα η τάση συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει επιφέρει άλλου είδους
αλλαγές στον τραπεζικό τομέα. Οι ισχυρότερες τράπεζες έχουν αναπτυχθεί
περισσότερο μέσω των εξαγορών, με

αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της

δύναμης σε λίγους οικονομικούς κολοσσούς του κλάδου. Αυτοί οι κολοσσοί
αρχίζουν να κοιτούν έξω από τα όρια της χώρας τους και φιλοδοξούν να γίνουν
παγκόσμιες δυνάμεις. Η φιλοδοξία αυτή αφορά κυρίως την εταιρική παρά τη
λιανική τραπεζική. Τρεις είναι οι λόγοι που δημιουργούν αυτή την τάση:
Ο πρώτος είναι ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για διασυνοριακές
οικονομικές

υπηρεσίες, καθώς το διεθνές εμπόριο αυξάνεται και οι

επιχειρηματίες ταξιδεύουν στο εξωτερικό όλο και περισσότερο. Ο δεύτερος
παράγοντας είναι η άρση των ελέγχων και η βαθμιαία εναρμόνιση των
ζητημάτων κανονισμού και ασφάλειας που πραγματοποιείται στον τραπεζικό
τομέα παγκοσμίως. Ο τρίτος παράγοντας είναι η ηλεκτρονική τραπεζική, η
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τεχνολογία και η ανάπτυξη του Διαδικτύου, το οποίο επιταχύνει το ρυθμό
αλλαγής της τραπεζικής βιομηχανίας.
Αλλαγές έχουν επέλθει και στον τρόπο με τον οποίο μια τράπεζα ξεκινά ή
εισέρχεται σε μια νέα αγορά. Το Διαδίκτυο έχει βοηθήσει στην κατεδάφιση
ενός από τα μεγαλύτερα εμπόδια εισόδου. Η ανάγκη για την ύπαρξη της
φυσικής παρουσίας της τράπεζας σε μια πόλη ή σε ένα κράτος, μέσω
υποκαταστημάτων της, μειώνεται σταδιακά. Οι δαπάνες για την έναρξη και τη
συντήρηση μιας τράπεζας είναι πολύ μικρότερες. Πολλά είναι επίσης τα
πλεονεκτήματα που αποκτούν οι μεγάλες τράπεζες που επιχειρούν να
διεισδύσουν σε νέες αγορές. Αρκετές έχουν ήδη δημιουργήσει ένα διεθνές
προφίλ στο Διαδίκτυο, το οποίο απευθύνεται σε πελάτες διαφόρων
εθνικοτήτων. Με άλλα λόγια διατηρούν μια κεντρική ιστοσελίδα σε πολλές
γλώσσες, παρέχοντας τις ίδιες ή ελαφρώς διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε
πελάτες διαφορετικών εθνικοτήτων. Οι δαπάνες είναι πολύ μικρότερες και για
τις μεγάλες τράπεζες μιας και η επέκταση πολλές φορές δε συνίσταται στη
φυσική επέκταση με νέα υποκαταστήματα.
2.3 Συνεργασίες τραπεζών με επιχειρήσεις άλλων κλάδων

Ο παραδοσιακός δρόμος για την είσοδο σε νέες αγορές είναι αυτός των
συγχωνεύσεων και των εξαγορών μεταξύ των τραπεζών. Φαίνεται όμως ότι
κάτι αλλάζει και εδώ. Οι τράπεζες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με
προμηθευτές οι οποίοι έχουν μικρή ως και καμία σχέση με τον τραπεζικό
τομέα. Ελάχιστες από αυτές πίστευαν παλαιότερα ότι θα συνεργαζόταν κάποτε
με εταιρίες τηλεπικοινωνιών ή με αλυσίδες πολυκαταστημάτων. Αυτό γίνεται
σήμερα σε μεγάλη κλίμακα στις Η.Π.Α, αλλά και στην Ευρώπη. Το φαινόμενο
τείνει να πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τη
μορφή που θα έχει η τράπεζα στο μέλλον, μετά τις προσμίξεις που θα
δημιουργήσουν ένα νέο πολύμορφο οργανισμό. Σίγουρα δε θα είναι αυτό που
γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Το μονοδιάστατο μοντέλο της τράπεζας που
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ασχολείται μόνο με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει
ημερομηνία λήξης.
Οι περισσότερες τράπεζες έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να παρέχουν
την πιο προηγμένη τεχνολογία προκειμένου να κρατήσουν τους παλιούς
πελάτες και να κερδίσουν νέους. Για παράδειγμα, οι μικρότερες από αυτές
προωθούν τα κινητά τηλέφωνα και την τεχνολογία WAP, μέσω τον οποίων ο
πελάτης έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του όπου κι αν βρίσκεται (mobile
banking).

Για να το πετύχουν αυτό συνεργάζονται με εταιρίες κινητής

τηλεφωνίας.
2.4 Το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί νέες ευκαιρίες
Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξάνουν την
αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος και το χρόνο διεκπεραίωσης των
συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερη
πελατειακή βάση, ενώ δεν υφίστανται τα γεωγραφικά εμπόδια που υπάρχουν
στον παραδοσιακό τύπο αγοράς. Οι τράπεζες και σ’ αυτή την περίπτωση
βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία. Μπορούν να παίξουν το ρόλο
του μεσάζοντα στην αναδυόμενη ηλεκτρονική αγορά, μεταξύ του πελάτη και
της επιχείρησης. Μπορούν να παίξουν το ρόλο του εγγυητή χρησιμοποιώντας
την αξιοπιστία που διαθέτουν, παρέχοντας εγκυρότητα και ασφάλεια, τόσο στις
επιχειρήσεις όσο και στους πελάτες τους, που πραγματοποιούν συναλλαγές
μέσω Διαδικτύου. Αυτό γίνεται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια στις Η.Π.Α. Την
πρωτοπορία κατέχουν δύο οργανισμοί, η Global Trust Organisation (GTA) και
η Intentrus οι οποίοι είναι θυγατρικές επιχειρήσεις τραπεζών. Στόχος τους είναι
να διευκολύνουν και να διασφαλίζουν τις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου σε
παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας μεθόδους ασφαλείας και πιστοποίησης
που θα αναφερθούν σε επόμενο κεφάλαιο.
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2.5 Ευκαιρίες και απειλές για τις μικρότερες τράπεζες
Οι μικρότερες τράπεζες είναι αυτές που αντιμετώπισαν πιο έντονα το
πρόβλημα της επιβίωσης και πολλές δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν. Οι
μόνες που τελικά αντεπεξήλθαν τα εμπόδια και ξέφυγαν από τον πανικό των
συγχωνεύσεων και εξαγορών, ήταν αυτές που αντιλήφθηκαν τις αλλαγές,
επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς και πρόλαβαν να
αναπτυχθούν γρήγορα μέσα σε αυτή. Η συνταγή της επιτυχίας για τις
μικρότερες τράπεζες είναι να στοχεύσουν σε νέους συγκεκριμένους τύπους
πελατών και να αναπτύξουν τεχνολογία που θα τις επιτρέψει να προωθήσουν
πρόσθετα προϊόντα στους ήδη υπάρχοντες πελάτες. Ακόμα είναι αναγκαίο να
εστιάσουν την προσοχή τους στη διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών και
να αναπτύξουν τέτοιο όγκο πωλήσεων, ώστε να είναι δύσκολο για
οποιονδήποτε άλλο να εισέλθει με αξιώσεις στον τομέα της αγοράς στον οποίο
έχουν εξειδικευθεί.
Ωστόσο είναι πολύ δύσκολο για μια μικρή τράπεζα να κατακτήσει μια
αγορά, γι’ αυτό και το κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών τείνει να
παρασύρει τις περισσότερες από αυτές. Η φυσική τους παρουσία στο χώρο του
πελάτη είναι ίσως το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημά τους. Όμως από
μόνο του αυτό δεν φτάνει. Καθίσταται όλο και πιο αναγκαίο να αναπτύξουν
και να διατηρούν υψηλό επίπεδο τεχνολογίας. Οι μικρές τράπεζες πρέπει να
επενδύσουν στο Διαδίκτυο, αλλά δε διαθέτουν τους τεράστιους πόρους που
χρειάζονται, σε αντίθεση με τις μεγάλες τράπεζες. Η ανάπτυξη και διατήρηση
της τεχνολογίας που απαιτείται για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής
τραπεζικής από την ίδια την τράπεζα έχει μεγάλο κόστος και κρύβει αρκετούς
κινδύνους. Εντούτοις, υπάρχουν διάφορες επιλογές προκειμένου να αποκτήσει
αυτό το στρατηγικό όπλο με μικρότερο κόστος και πιο σίγουρο αποτέλεσμα.
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2.5.1 Αγορά έτοιμης λύσης
Η αγορά ενός έτοιμου πακέτου λογισμικού φαίνεται να είναι μια ελκυστική
λύση για τις μικρές τράπεζες, παρά η οικοδόμησή του από τις ίδιες. Με τον
τρόπο αυτό ωφελούνται από την έρευνα και την ανάπτυξη που έχουν
πραγματοποιήσει για λογαριασμό τους οι προμηθευτές του λογισμικού. Τα
πλεονεκτήματα αυτής της λύσης είναι τρία: Αρχικά, από την άποψη της
επένδυσης και της συντόμευσης του χρόνου μια έτοιμη

λύση είναι

αποδεδειγμένα μια χαμηλού κόστους επιλογή. Έπειτα, η τράπεζα έχει τον
απόλυτο έλεγχο της λύσης, αφού το λογισμικό τοποθετείται αρχικά από τον
προμηθευτή και η διαχείρισή του πραγματοποιείται από την ίδια. Έτσι κανείς
δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της. Τέλος, τα έτοιμα πακέτα είναι
τυποποιημένα και αυτό κάνει πολύ γρήγορη και απλή την εφαρμογή τους.
Επιπλέον πολλά από τα πακέτα επιτρέπουν στην τράπεζα να χρησιμοποιήσει το
δικό της εμπορικό σήμα και να επεκτείνει τη χρήση τους, χωρίς να χρειάζονται
σημαντικές τεχνικές γνώσεις και χωρίς καμία επέμβαση από τη μεριά του
προμηθευτή.
2.5.2 Ανάθεση σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εφαρμογών (ASP)
Η ανάθεση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τραπεζικής σε μια επιχείρηση
η οποία αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να διαχειριστεί εφαρμογές του
πελάτη - τράπεζα για λογαριασμό του, είναι μια άλλη ελκυστική επιλογή.
Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να κυμανθούν από το βασικό ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο έως και πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές, όπως η
διαχείριση των πόρων της επιχείρησης ή η διαχείριση στοιχείων των πελατών
- τραπεζών. Οι τράπεζες μπορούν να εκμεταλλευθούν την εμπειρία του
προμηθευτή στη διαχείριση των εφαρμογών. Ωστόσο η λύση αυτή δεν είναι
πάντα ιδανική. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι η τράπεζα παραδίδει
ουσιαστικά τον έλεγχο ορισμένων σημαντικών στοιχείων σε μια ξένη
επιχείρηση. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είναι βέβαιη ότι ο διαχειριστής διαθέτει
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το πιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας για να προστατεύσει τις πληροφορίες των
πελατών της. Ουσιαστικά, η ανάθεση σε ένα διαχειριστή (ASP) θεωρείται μια
βραχυπρόθεσμη λύση.
2.5.3 Συνεργασίες
Η σύναψη συμμαχιών και οι κάθε μορφής συνεργασίες είναι ένας άλλος
τρόπος με τον οποίο οι μικρότερες τράπεζες καταφέρνουν να επιβιώνουν. Στις
Η.Π.Α. αρκετές από αυτές συνεργάζονται παρουσιάζοντας ένα ενωμένο
μέτωπο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του Διαδικτύου. Το
BankZIP.com αποτελεί ένα εθνικό δίκτυο των μικρών τραπεζών, που έχει
κατανείμει την αμερικανική αγορά με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα της κάθε
περιοχής.
2.6 Αλλαγές στο εσωτερικό των τραπεζών και συμπεράσματα
Όλα όσα αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο αφορούν κυρίως τις αλλαγές
που επήλθαν στον τραπεζικό τομέα με κινητήρια δύναμη την τεχνολογία και το
Διαδίκτυο. Τελειώνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ηλεκτρονική τραπεζική
δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο μια τράπεζα εξυπηρετεί τον πελάτη
της. Αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοί της εργάζονται και
λειτουργούν. Αρκετές τράπεζες στις Η.Π.Α έχουν δημιουργήσει ένα εσωτερικό
δίκτυο το οποίο αφορά και απευθύνεται μόνο στους εργαζόμενους και τους
διευκολύνει στις εργασίες τους. Υπάρχουν ιστοσελίδες οι οποίες μοιάζουν με
αυτές του Διαδικτύου, οι οποίες όμως δεν είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο για
άλλους χρήστες εκτός από το προσωπικό της τράπεζας. Ακόμα υπάρχει
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, μόνο για το προσωπικό της τράπεζας. Οι
εργαζόμενοι μπορούν να δημιουργούν και να αναπροσαρμόζουν τη δική τους
επιφάνεια εργασίας, η οποία περιέχει τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις που
τους αφορούν και έχουν επιλέξει. Αυτή την επιφάνεια εργασίας μπορούν να
την ανακαλούν οπουδήποτε υπάρχει ένα τερματικό μέσα στο χώρο της
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τράπεζας. Έχει αποδειχθεί ότι με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες επιταχύνουν τις
διαδικασίες των εσωτερικών εργασιών και αυξάνουν την παραγωγικότητα των
εργαζομένων.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο τραπεζικός τομέας συνολικά
υποβάλλεται σε ένα μετασχηματισμό. Σταδιακά όλοι συνειδητοποιούν ότι το
Διαδίκτυο δεν είναι απλά ένα νέο κανάλι διανομής και επικοινωνίας, αλλά μια
επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι τραπεζικές εργασίες στο
μέλλον. Οι μεγάλες τράπεζες επωφελούνται περισσότερο. Οι μικρές πρέπει να
εξετάσουν το πως μπορούν καλύτερα να γίνουν ανταγωνιστικές στα νέα
δεδομένα της αγοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΟ E-BANKING: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
3.1 Οι κίνδυνοι του e-banking

Η επανάσταση που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των
τραπεζικών εργασιών είναι μεγάλη και πολλά υποσχόμενη. Οι αλλαγές
έρχονται η μία μετά την άλλη με καταιγιστικό ρυθμό, που όμοιός του δεν έχει
παρατηρηθεί στην ιστορία των τραπεζών. Τα αποτελέσματα που βλέπουμε
μέχρι σήμερα είναι σίγουρα θετικά. Όμως καθετί νέο πρέπει να
αντιμετωπίζεται με σύνεση και επιφυλακτικότητα. Κι αυτό γιατί το νέο είναι
και αβέβαιο, πολλές φορές και επικίνδυνο. Η ηλεκτρονική τραπεζική
υπόσχεται πολλά, σίγουρα όμως κρύβει κινδύνους και προβλήματα των οποίων
την έκταση δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε με ακρίβεια ακόμα. Με
αυτούς τους κινδύνους θα ασχοληθούμε στο παρόν κεφάλαιο και με τους
τρόπους διαχείρισής τους.
Έρευνες που διεξήχθησαν από το Electronic Banking Group (EBG) της
Επιτροπής Βασιλείας για τις 10 πλουσιότερες χώρες του κόσμου,
αποκαλύπτουν τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται και αλλάζουν το προφίλ
των τραπεζικών κινδύνων:
¾

Μεγάλη όξυνση του ανταγωνισμού στο νεοσύστατο τομέα των
ηλεκτρονικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς οι τράπεζες,
αλλά και άλλοι μη τραπεζικοί οργανισμοί, εισάγουν με ταχύτατο
ρυθμό νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά.

¾

Σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες και τους
υπολογιστές, που μεγιστοποιούν την ταχύτητα στην επεξεργασία
των δεδομένων και στις συναλλαγές.

¾

Έλλειψη πείρας του προσωπικού των τραπεζών στα ζητήματα
ηλεκτρονικής τραπεζικής και της τεχνολογίας.
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¾

Ανάθεση διαφόρων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής σε τρίτους
και συμμαχίες με επιχειρήσεις άλλων κλάδων.

¾

Έλλειψη ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου σε παγκόσμιο επίπεδο,
το οποίο θα διευκολύνει και ταυτόχρονα θα εγγυάται την ασφάλεια
και την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

¾

Αυξανόμενη δυνατότητα για απάτη και δολιοφθορά, λόγω της
απουσίας τυποποιημένων πρακτικών επαλήθευσης και επικύρωσης
της ταυτότητας των πελατών.

¾

Νομικές και κανονιστικές αβεβαιότητες, όσον αφορά την εφαρμογή
των νόμων και των κανονισμών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τραπεζικής.

¾

Η συλλογή, η αποθήκευση, η διαχείριση και η ανταλλαγή στοιχείων
των πελατών οδηγεί σε ζητήματα προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των πολιτών και σε άλλα προβλήματα που με τη σειρά
τους δημιουργούν νέους κινδύνους για τα τραπεζικά ιδρύματα
(νομικούς, απώλειας φήμης).

¾

Υπάρχουν

ακόμα

αρκετά

ερωτήματα

ως

προς

την

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών
σελίδων που διαμορφώνουν οι τράπεζες για την προώθηση των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Μεγάλες και σύνθετες σελίδες
που θα δυσκολέψουν τον πελάτη, πιθανόν να τον αναγκάσουν απλά
να τις εγκαταλείψει. Ακόμα μια σύνθετη ιστοσελίδα σε συνδυασμό
με μια απλή τηλεφωνική σύνδεση (PSTN) αυξάνουν σημαντικά το
χρόνο λήψης και διαχείρισης της ιστοσελίδας.
Όλες αυτές οι τάσεις αλλάζουν το προφίλ των τραπεζικών κινδύνων. Νέοι
κίνδυνοι εμφανίζονται, αλλά και οι παραδοσιακοί ενισχύονται και θα πρέπει να
επαναξιολογηθούν σε νέα βάση. Σύμφωνα με την έκθεση του EBG της
Επιτροπής Βασιλείας που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2000, οι
σημαντικότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας και
της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι οι λειτουργικοί κίνδυνοι.
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3.1.1 Λειτουργικοί κίνδυνοι και ασφάλεια συναλλαγών
Αυτοί αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών, η οποία εξαρτάται από το
χειρισμό

και

τη

δομή

των

ηλεκτρονικών

συστημάτων

παροχής

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ακεραιότητα και τη σωστή διαχείριση
των δεδομένων, καθώς και την ανάθεση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
τραπεζικής σε τρίτους παροχείς. Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα
το οποίο καλούνται

να αντιμετωπίσουν οι τραπεζικοί οργανισμοί και η

σημασία του τονίζεται διαρκώς από όλους τους διεθνείς φορείς που
ασχολούνται με τη διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων. Λανθασμένοι
χειρισμοί και ανεπαρκείς υποδομές είναι δυνατό να οδηγήσουν σε οικονομικές
απώλειες και να δημιουργήσουν ζητήματα απώλειας φήμης, ακόμα και νομικά
που βλάπτουν την εικόνα της ηλεκτρονικής τραπεζικής γενικότερα. Θα
μπορούσαμε να κατατάξουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια
των συναλλαγών σε τρεις κατηγορίες:
α) Κίνδυνοι που προέρχονται από τα συστήματα λογισμικού και hardware
μπορεί να προκύψουν από το σχεδιασμό και τη λειτουργία του ίδιου του
συστήματος ή και από εξωτερικούς παράγοντες. Στην περίπτωση του
σχεδιασμού το πρόβλημα εντοπίζεται σε κάποιο πρόγραμμα λογισμικού το
οποίο εμφανίζει περιοδικές ή μόνιμες δυσλειτουργίες. Πρόβλημα κατά τη
λειτουργία του συστήματος μπορεί να εμφανιστεί σε περίπτωση απώλειας των
τηλεπικοινωνιακών

συνδέσεων,

υπερφόρτωσής

του

ή

διακοπής

της

τροφοδοσίας του.
Οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του είναι οι
προσβολές από hackers και ιούς. Οι hackers ενεργούν κακόβουλα με τελικό
σκοπό την υπεξαίρεση χρημάτων ή τη δολιοφθορά. Για να το καταφέρουν
χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους με τους οποίους αποκτούν πρόσβαση σε
δεδομένα πελατών ή και της ίδιας της τράπεζας. Αρκετά συχνά στηρίζονται
στις οποιεσδήποτε τεχνικές αδυναμίες των συστημάτων. Ωστόσο οι
μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα. Έρευνες
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που έχουν γίνει από ειδικούς σε θέματα ασφάλειας αποδεικνύουν ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων οι εισβολείς είχαν την εκούσια ή ακούσια
βοήθεια κάποιου που εργαζόταν μέσα στην τράπεζα.
Σε άλλες περιπτώσεις οι επίδοξοι εισβολείς εκμεταλλεύονται την πρόσβαση
που έχουν οι πελάτες της τράπεζας από το σπίτι τους. Πολλοί από αυτούς δε
χρησιμοποιούν κάποιο ειδικό λογισμικό (firewall), το οποίο προστατεύει τον
υπολογιστή και τα δεδομένα τους από επιθέσεις hacker και δεν επιτρέπει την
πρόσβαση σε αυτά. Αυτοί αποτελούν τα πιο εύκολα θύματα προγραμμάτων
που υποτίθεται ότι κάνουν κάτι χρήσιμο για αυτούς, αλλά στην
πραγματικότητα

ανοίγουν

«τρύπες»

ασφάλειας

στο

σύστημά

τους,

επιτρέποντας την πρόσβαση στα δεδομένα τους.
Ένας άλλος τρόπος είναι να χτυπήσουν τις μικρές, τοπικές τράπεζες, οι
οποίες υιοθετούν την ηλεκτρονική τραπεζική γρήγορα, χωρίς να κατέχουν την
απαραίτητη τεχνογνωσία. Ο λόγος είναι ο διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός
και η προσπάθεια επιβίωσης, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται «τρύπες» ασφαλείας στα συστήματα που
επιτρέπουν πρόσβαση στα στοιχεία της τράπεζας.
Τέλος, οι τεχνικές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι hackers,
προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, έχουν εξελιχθεί
τόσο πολύ, ώστε η εποχή που πολλές επιθέσεις θα γίνονται με
αυτοματοποιημένο τρόπο δεν απέχει πολύ, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς.
β)

Προβλήματα προερχόμενα από το προσωπικό ενός τραπεζικού

ιδρύματος. Αυτά χωρίζονται σε προβλήματα οργάνωσης των αρμοδιοτήτων
των εργαζομένων και σε κακόβουλες ενέργειες από μέρους του προσωπικού.
Στην πρώτη περίπτωση ο κίνδυνος προκύπτει όταν αναρμόδια άτομα
διενεργούν συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εξουσιοδότηση. Στη δεύτερη
ένας εργαζόμενος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία της τράπεζας
και να τα αλλοιώσει με σκοπό την υπεξαίρεση χρημάτων ή τη δολιοφθορά.
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γ) Η τελευταία κατηγορία κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των
συναλλαγών, οφείλεται σε παράγοντες έξω από τα ηλεκτρονικά συστήματα της
τράπεζας και του προσωπικού της. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι μια
φυσική καταστροφή (πυρκαγιά κ.α.) ή

η ανεπάρκεια του εξωτερικού

διαχειριστή στον οποίο η τράπεζα έχει αναθέσει κάποιες εργασίες της.
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι τράπεζες και ιδιαίτερα οι
μικρές βρίσκουν ιδιαίτερα ελκυστική τη λύση της ανάθεσης της εφαρμογής της
ηλεκτρονικής τραπεζικής σε έναν τρίτο εξωτερικό παροχέα τέτοιων
εφαρμογών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουν να «χτίσουν» οι ίδιες ένα
ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού και την απαραίτητη υποδομή. Αυτό
συνεπάγεται μείωση κόστους και ταχύτατη υιοθέτηση του e-banking. Το
δυσάρεστο είναι ότι μέρος ή και ολόκληρος ο έλεγχος μεταφέρεται από την
τράπεζα στον εξωτερικό παροχέα και ελλοχεύουν κίνδυνοι τους οποίους η
τράπεζα δε μπορεί να διαχειριστεί από τη θέση στην οποία βρίσκεται. Το
πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στην περίπτωση που ο εξωτερικός
διαχειριστής δεν έχει την εμπειρία που χρειάζεται ή είναι μια σχετικά νέα
επιχείρηση που αγνοεί τους τραπεζικούς κινδύνους.
Την άγνοια αυτή εκμεταλλεύονται οι hackers οι οποίοι μελετούν τον τρόπο
με τον οποίο ο εξωτερικός παροχέας επεξεργάζεται τα στοιχεία και διενεργεί
τις συναλλαγές. Μόλις βρεθεί μια αδυναμία κάνουν την κίνησή τους.
Κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν και στην περίπτωση που ο αριθμός των
εξωτερικών παροχέων είναι μικρός και το σύνολο σχεδόν των τραπεζών
συνεργάζεται με αυτούς. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε περίπτωση που
προσβληθεί από εξωτερικούς εισβολείς ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος
εξωτερικός παροχέας, το μέγεθος της ζημιάς θα είναι πολλαπλάσιο και θα
επηρεάσει μεγάλο αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων.
Όλα αυτά συνθέτουν τους λειτουργικούς κινδύνους, τους σημαντικότερους
που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες με την έλευση του ηλεκτρονικού εμπορίου και
την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
απώλειες που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τις
προσβολές των πληροφοριακών συστημάτων είναι ανησυχητικές. Στοιχεία για
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το ηλεκτρονικό έγκλημα δεν κοινοποιούνται δημοσίως, αλλά υπολογίζεται ότι
στις Η.Π.Α. χάνονται ετησίως περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια από
εταιρείες και καταναλωτές λόγω αυτής της μορφής εγκλήματος. Το
μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Το
μεγαλύτερο μέρος των ζημιών δεν προέρχεται από τις ίδιες τις προσβολές,
αλλά από έξοδα που γίνονται μετά από αυτές, προκειμένου να διασφαλιστούν
τα συστήματα των τραπεζών και των άλλων εμπλεκομένων εταιριών. Ειδικοί
σε θέματα ασφάλειας έχουν υπολογίσει ότι μια τράπεζα είναι διατεθειμένη να
πληρώσει μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια σε νέες υποδομές προκειμένου να
διορθώσει τις ατέλειες και να κλείσει τις «τρύπες» στο σύστημά της. Το
πρόβλημα πάντως δεν προβάλλεται στις πλήρεις διαστάσεις του για ευνόητους
λόγους. Κανείς δε θέλει να βλάψει την εικόνα του e-banking σε μια εποχή που
γίνονται εντατικές προσπάθειες προώθησής του.
3.1.2 Νομικοί κίνδυνοι
Οι νομικοί κίνδυνοι σχετίζονται άμεσα με την ηλεκτρονική τραπεζική και
αυξάνονται όσο η χρήση της διευρύνεται. Ωστόσο έρχονται σε δεύτερη μοίρα,
γιατί οι επιπτώσεις τους είναι κατά πολύ μικρότερες από τις επιπτώσεις των
λειτουργικών κινδύνων. Προέρχονται κυρίως από την αβεβαιότητα που
υπάρχει στο νομικό - ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την ηλεκτρονική
τραπεζική. Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο
κι αυτό οφείλεται στη μικρή εμπειρία όσον αφορά στον τομέα του e-banking.
Νομικοί κίνδυνοι προκύπτουν για μια τράπεζα, όταν αυτή δραστηριοποιείται
στον τομέα αυτό και αγνοεί τους νόμους και τους κανονισμούς προστασίας
των πελατών και των τραπεζικών εργασιών. Η άγνοια συνήθως οφείλεται στην
ασάφεια των νόμων και στο ατελές νομικό πλαίσιο που αναφέραμε. Το
πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν μια τράπεζα προσφέρει τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της και σε άλλες χώρες, καθότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο
νομικό πλαίσιο σε υπερεθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα εφαρμόζει τους δικούς της
κανόνες και είναι δύσκολο για μια τράπεζα να προσαρμόζει διαρκώς τις
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υπηρεσίες της και να γνωρίζει όλους τους νόμους που ισχύουν σε κάθε χώρα.
Σύμφωνα με την έκθεση του EBG της Επιτροπής Βασιλείας (Οκτώβριος
2000), μια τράπεζα μπορεί να εκτεθεί σε νομικούς κινδύνους ακόμα κι αν δεν
παρέχει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της σε ξένη χώρα, απλά και μόνο επειδή
παρέχει την ιστοσελίδα της μεταφρασμένη σε διάφορες γλώσσες. Οι νομικοί
μιας ξένης χώρας μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό σημαίνει προώθηση των
υπηρεσιών στη χώρα αυτή και επομένως η τράπεζα με τις ενέργειές της
εμπίπτει στους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει επίσης αναφορικά με την εγκυρότητα των
συναλλαγών και την πιστοποίηση των προσώπων μέσω των ηλεκτρονικών
οδών. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο μόνος τρόπος ταυτοποίησης ενός
προσώπου σε ένα έγγραφο ήταν η ιδιόχειρη υπογραφή του. Αλλά και η
πιστοποίηση ενός εγγράφου στηριζόταν στην φυσική ύπαρξή του. Η εξέλιξη
της τεχνολογίας και οι εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής άλλαξαν τα
δεδομένα. Τόσο τα έγγραφα, όσο και οι υπογραφές είναι ψηφιακά, δηλαδή
εικονικά. Το νομοθετικό πλαίσιο όμως αρκετών κρατών δεν προβλέπει κάτι
τέτοιο. Στη χώρα μας για παράδειγμα, κατά το άρθρο 160 παρ. 1 ΑΚ, το
έγγραφο ως συστατικό στοιχείο της δικαιοπραξίας πρέπει να φέρει την
ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη του. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 443
ΚΠολΔ, η αποδεικτική δύναμη του εγγράφου καθορίζεται από την ιδιόχειρη
υπογραφή του εκδότη του 1 . Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει τη
χρήση μηχανικών μέσων ως υποκατάστατων της ιδιόχειρης υπογραφής κι αυτό
γιατί ο νομοθέτης δεν ήταν δυνατό να προβλέψει τις ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις. Ωστόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 1999 η Οδηγία
1999/93/ΕΚ θέτει τις βάσεις του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές
υπογραφές. Την Οδηγία υιοθέτησαν όλα τα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα με το
Προεδρικό Διάταγμα 150/2000 εναρμονίστηκε το ελληνικό με το κοινοτικό
δίκαιο.

1

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο(2003),
σελ 110
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Ένας άλλος νομικός κίνδυνος προέρχεται από το ζήτημα της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Κακή χρήση από το προσωπικό της
τράπεζας ή από εξωτερικούς κακόβουλους εισβολείς μπορεί να εκθέσει μια
τράπεζα σε σοβαρούς κινδύνους. Οι εξωτερικοί εισβολείς είναι δυνατό να
αποκτήσουν

πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των τραπεζών και να

χρησιμοποιούν τα δεδομένα των πελατών για να διαπράξουν μια απάτη. Η
διαφορά αυτής της περίπτωσης από την περίπτωση που αναλύσαμε στο
κεφάλαιο της ασφάλειας των συναλλαγών είναι ότι εδώ προκύπτει μόνο
νομικός κίνδυνος από την κακή ή αναρμόδια χρήση των δεδομένων των
πελατών και όχι ζημίες από υπεξαίρεση χρημάτων.
Τέλος, ενδεικτικά αναφέρουμε το νομικό κίνδυνο που προκύπτει από μια
ενδεχόμενη ολοκληρωτική κατάρρευση των συστημάτων ηλεκτρονικής
τραπεζικής.
3.1.3 Κίνδυνοι απώλειας φήμης
Η φήμη μιας τράπεζας μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημία, σε περίπτωση που
οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν ικανοποιήσουν τους πελάτες και
τις προσδοκίες τους για διάφορους λόγους. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι
αποτυχία παροχής των υπηρεσιών σε συνεχή βάση, χωρίς ασφάλεια, ακρίβεια
και ταχύτητα. Η συνεχής βάση στην παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το e-banking και αποτελεί ένα από τα
σοβαρότερα πλεονεκτήματά του. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί και να είναι
διαθέσιμο στον πελάτη όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση. Σε
αντίθετη περίπτωση, που ο πελάτης δε μπορεί να έχει πρόσβαση στους
λογαριασμούς του, λόγω παροδικών προβλημάτων που οφείλονται στην
τράπεζα, δημιουργούνται δυσαρέσκειες με επακόλουθη την απώλεια φήμης για
την τελευταία.
Ακόμα εξωτερικές επιθέσεις από hackers ή εσωτερικές από το προσωπικό
της τράπεζας στο ηλεκτρονικό σύστημά της, βλάπτουν σημαντικά την εικόνα
της και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών. Μάλιστα ο αντίκτυπος μιας
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τέτοιας επίθεσης είναι μεγάλος και αγγίζει το σύνολο των τραπεζών που
παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες.
Τέλος, προβλήματα δημιουργεί και η ελλιπής παρουσίαση των υπηρεσιών
στο Διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια ελλιπή ηλεκτρονική σελίδα
που δεν περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου ο πελάτης να
χρησιμοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών που διατίθενται. Η αντίθετη
περίπτωση, δηλαδή η παρουσίαση στο Διαδίκτυο υπηρεσιών που δεν είναι
πραγματικά διαθέσιμες ή παρέχονται με προβλήματα και καθυστερήσεις,
προκαλεί επίσης δυσαρέσκεια στον πελάτη και απώλεια φήμης για την
τράπεζα.
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φήμη ενός τραπεζικού ιδρύματος είναι
πολύ σημαντικοί και αυτό γιατί, ενώ ξεκινούν από ένα ίδρυμα, επηρεάζουν και
όλα τα άλλα και βλάπτουν την εικόνα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, σε μια
εποχή που η τελευταία βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο και δεν έχει ακόμα
εδραιωθεί.
3.1.4 Στρατηγικοί κίνδυνοι
Οι μεγάλες αλλαγές που βιώνει ο τραπεζικός τομέας στις μέρες μας και η
σε μεγάλο βαθμό υιοθέτηση της γοργά εξελισσόμενης τεχνολογίας αλλάζουν
και τους παραδοσιακούς

στρατηγικούς

κινδύνους. Αποτελούν μια πολύ

σημαντική μορφή κινδύνων και η φύση τους είναι πολύ πιο γενική και ευρεία,
σχετικά με τους υπόλοιπους. Εντείνονται κυρίως από τον αυξανόμενο
ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζικών, αλλά και άλλων μη χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και συσχετίζονται συνήθως με χρονικά ζητήματα. Με άλλα λόγια
τα νέα δεδομένα αλλάζουν το γενικότερο τοπίο και τον ανταγωνισμό. Μια
τράπεζα που θα σπεύσει στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών προκειμένου
να καταστεί πρωτοπόρα, διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει τα κεφάλαιά της, αφού
τα διάφορα προγράμματα λογισμικού και οι επενδύσεις σε τεχνολογία συνήθως
ξεπερνιούνται πολύ γρήγορα. Από την άλλη, αν κρατήσει μια περισσότερο
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επιφυλακτική στάση, κινδυνεύει να γίνει ουραγός σε ένα περιβάλλον όπου οι
άλλοι κινούνται γρήγορα και ισχυροποιούν τη θέση τους στην αγορά.
Στρατηγικούς κινδύνους αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και από την είσοδο
στον

τομέα

της

ηλεκτρονικής

τραπεζικής

άλλων

ιδρυμάτων,

μη

χρηματοπιστωτικών. Αυτοί απειλούν με τη σειρά τους με την απόσπαση
μεριδίου από τη νέα αγορά που γρήγορα διαμορφώνεται.
Γίνεται αντιληπτό ότι οι διάφοροι στρατηγικοί κίνδυνοι είναι παρόντες
σήμερα σε μεγάλο βαθμό, γιατί σήμερα διαμορφώνεται το μέλλον του ebanking. Τράπεζες που θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με συγκεκριμένη
στρατηγική και σχεδιασμό, πιθανότατα θα πετύχουν όχι μόνο να επιβιώσουν,
αλλά και να αποκτήσουν ηγετική θέση στον τομέα των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών. Αντιθέτως η τήρηση μιας παθητικής

ή μιας υπερβολικά

αισιόδοξης στάσης σήμερα, ενδεχομένως θα επιδράσει δυσμενώς στη
μελλοντική τους θέση.
3.1.5

Παραδοσιακοί

κίνδυνοι

(πιστωτικός,

ρευστότητας,

αγοράς,

συναλλαγματικών ισοτιμιών)
Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής τραπεζικής και η περαιτέρω ανάπτυξή της
ενδεχομένως

θα

ενισχύσει,

τουλάχιστον

βραχυπρόθεσμα,

και

τους

παραδοσιακούς τραπεζικούς κινδύνους. Οι γνωστές αυτές μορφές κινδύνων
είναι οι εξής: πιστωτικός, ρευστότητας, αγοράς και συναλλαγματικών
ισοτιμιών.
Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί όταν μια τράπεζα επεκτείνει
τις δραστηριότητές της, τόσο μέσα όσο και έξω από τα σύνορα της χώρας της
με ταχείς ρυθμούς. Όπως αναφέρουμε το e-banking δίνει τη δυνατότητα αυτή.
Όμως η γρήγορη επέκταση απαιτεί περισσότερους και πιο εντατικούς
ελέγχους, κάτι που είναι αδύνατο να γίνει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Το
πρόβλημα γίνεται πιο έντονο έξω από τα σύνορα της χώρας στην οποία η
τράπεζα εδρεύει, όπου δεν έχει την απαραίτητη πληροφόρηση και εμπειρία,
αλλά ούτε και τους μηχανισμούς ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των
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υποψήφιων δανειζομένων. Αυτό μπορεί να την οδηγήσει σε λανθασμένες
επιλογές δανειοδοτήσεων και σε σημαντικές απώλειες κεφαλαίων.
Ο κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει πάντα και συνίσταται στην ενδεχόμενη
ανεπάρκεια κεφαλαίων, προκειμένου ένας οργανισμός να καλύψει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Η ηλεκτρονική τραπεζική και το Διαδίκτυο
μπορούν πολύ εύκολα να αυξήσουν αυτό τον κίνδυνο για ένα τραπεζικό
ίδρυμα. Αρνητικές φήμες για μια τράπεζα μπορούν να κυκλοφορήσουν σε
ελάχιστο χρόνο στο Διαδίκτυο και να οδηγήσουν τους πελάτες της σε μαζικές
αναλήψεις από τις καταθέσεις τους, οποιαδήποτε στιγμή, φέρνοντάς τη σε
αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.
Ο κίνδυνος αγοράς είναι αρκετά σύνθετος και διογκώνεται όσο μια τράπεζα
αναλαμβάνει νέες δραστηριότητες, όπως η μεσιτεία. Όπως αναφέραμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο, η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιούργησε
μια νέα αναγκαιότητα. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι πελάτες τους, που
συναλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου, ζητούν από τις τράπεζες να παίξουν το
ρόλο του εγγυητή και του μεσολαβητή στις μεταξύ τους συναλλαγές. Η
εγκυρότητα και η αξιοπιστία ενός τραπεζικού ιδρύματος προσφέρουν
ασφάλεια και διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές. Αυτό όμως
συνεπάγεται ανάληψη ευθύνης από τη μεριά των τραπεζών, οι οποίες
αναλαμβάνουν και τους εκάστοτε κινδύνους της αγοράς.
Τέλος, η επέκταση των τραπεζών έξω από τα σύνορα της χώρας τους
αυξάνει και τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η αποδοχή καταθέσεων
σε ξένο συνάλλαγμα, μέσω των νέων ηλεκτρονικών οδών εκθέτει τις τράπεζες
σε νέους κινδύνους, ιδιαίτερα αν αυτές αγνοούν τις πολιτικοοικονομικές
συνθήκες που επικρατούν στην ξένη χώρα από την οποία προέρχεται το
συνάλλαγμα. Οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται από ενδεχόμενες διακυμάνσεις
των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές
οικονομικές απώλειες για την τράπεζα.
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3.2 Πρακτικές ελέγχου και ελαχιστοποίησης των κινδύνων

Προκειμένου ένα τραπεζικό ίδρυμα να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που
συνεπάγεται η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, είναι αναγκαίο να
εφαρμόζει σε διαρκή βάση πρακτικές ελέγχου σε όλες τις διαδικασίες, τα
προγράμματα λογισμικού και τις τεχνολογικές υποδομές. Ωστόσο πριν από
αυτό πρέπει να προηγηθεί μια σε βάθος έρευνα και αξιολόγηση όλων των
πιθανών κινδύνων και του αντίκτυπου που θα έχει ο καθένας για το ίδρυμα.
Ακόμα κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί η πιθανότητα επερχόμενων παντοειδών
κινδύνων και αν τελικά η τράπεζα είναι σε θέση να τους αντιμετωπίσει. Το
στάδιο αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να καθοριστεί αν και

ποια

πρακτική διαχείρισης θα ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση. Οι πρακτικές αυτές
θα μας απασχολήσουν αμέσως παρακάτω, ξεκινώντας από τον περιορισμό των
κινδύνων ασφαλείας, που είναι και οι σημαντικότεροι.
3.2.1 Διαχείριση λειτουργικών κινδύνων (ασφαλείας)
Η ασφάλεια των συναλλαγών συνδέεται άμεσα με την ακεραιότητα και τη
διασφάλιση των ευαίσθητων δεδομένων και στοιχείων των πελατών και της
τράπεζας. Η πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και οι τυχόν μετατροπές τους είναι
αναγκαίο να γίνονται από τα αρμόδια άτομα, είτε αυτά προέρχονται από το
προσωπικό της τράπεζας είτε από εξωτερικούς χρήστες (πελάτες). Για να
πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση των αρμόδιων ατόμων πρέπει
να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, όπως έλεγχοι στις προσβάσεις μέσω
κωδικών (PIN), μέθοδοι κρυπτογραφίας κ.α.
Η κρυπτογραφία είναι μια μέθοδος που εξασφαλίζει την αυθεντικότητα
ενός εγγράφου, την ταυτότητα του υπογράφοντα και το απόρρητο των
προσωπικών

πληροφοριών.

χρησιμοποιεί

Ουσιαστικά

αποτελεί

μια

επιστήμη

που

μαθηματικούς αλγόριθμους για την κωδικοποίηση και

αποκωδικοποίηση των δεδομένων. Με άλλα λόγια η κρυπτογράφηση είναι μια
διαδικασία κωδικοποίησης του αρχικού μηνύματος, ώστε να μην είναι δυνατό
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να διαβαστεί από κάποιον ο οποίος είναι αναρμόδιος και δε διαθέτει το
«κλειδί» για την αποκωδικοποίησή του. Οι μέθοδοι κρυπτογραφίας είναι δύο:
συμμετρική και ασύμμετρη.
Η συμμετρική μέθοδος στηρίζεται σε συμμετρικούς αλγόριθμους και σε ένα
κλειδί το οποίο είναι γνωστό τόσο στον αποστολέα, όσο και στον παραλήπτη.
Με το κλειδί αυτό γίνεται η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση του. Η
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε κλειστά δίκτυα και δεν είναι
ιδιαιτέρως ασφαλής.
Για το λόγο αυτό σε ανοιχτά δίκτυα, όπως το Διαδίκτυο, ενδείκνυται να
χρησιμοποιείται η ασύμμετρη μέθοδος κρυπτογράφησης. Αυτή χρησιμοποιεί
δύο κλειδιά, από τα οποία το ένα είναι μυστικό και γνωστό μόνο στον
αποστολέα και το άλλο δημόσιο. Το μυστικό κλειδί χρησιμοποιείται μόνο για
την κωδικοποίηση του μηνύματος, ενώ το δημόσιο για την αποκωδικοποίησή
του και την τελική ταυτοποίηση του υπογράφοντα και του μηνύματός του. Η
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως από τις τράπεζες που
συναλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου και αποδεικνύεται ένας ιδιαιτέρως
αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου.
Σχήμα 3.1. Η μέθοδος της ασύμμετρης κρυπτογράφησης (πηγή:Δελτίο Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών,Internet banking νομικά θέματα, σελ.111, 2003)
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Ένας άλλος απαραίτητος μηχανισμός στην προσπάθεια μείωσης των
λειτουργικών κινδύνων είναι και η εγκατάσταση διαφόρων προγραμμάτων
λογισμικού (firewall, antivirus), τα οποία προστατεύουν τα ηλεκτρονικά
συστήματα της τράπεζας από ιούς και εξωτερικές κακόβουλες επιθέσεις
τρίτων.
Από την άλλη, σημασία πρέπει να δίνεται και στην αποθήκευση
ευαίσθητων και υψηλού κινδύνου στοιχείων. Σ’ αυτά πρέπει να διενεργούνται
επιπρόσθετοι και πιο τακτικοί έλεγχοι, να διατηρούνται αντίγραφα ασφαλείας
και να αποθηκεύονται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι
απαραίτητα.
Παράλληλα με τους ελέγχους που αναφέραμε, οι οποίοι εστιάζονται στη
διασφάλιση των δεδομένων μέσω προγραμμάτων λογισμικού είναι αναγκαίοι
και φυσικοί έλεγχοι στα ηλεκτρονικά συστήματα και τις τεχνολογικές
υποδομές της τράπεζας, ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και να
αποτρέπονται κατά το δυνατόν ενδεχόμενα κατάρρευσης των συστημάτων ή
προβλήματα κατά τη λειτουργία τους.
3.2.2 Διαχείριση νομικών κινδύνων. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Οι τράπεζες μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό και των νομικών
κινδύνων ακολουθώντας συγκεκριμένες πρακτικές που θα αναφέρουμε. Ο
διαρκής έλεγχος των εξωτερικών χρηστών με τις μεθόδους κρυπτογραφίας,
στις οποίες αναφερθήκαμε, αποτελεί τη βασικότερη πρακτική. Ο έλεγχος αυτός
και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να διατηρούν τον υψηλότερο
βαθμό προστασίας συνεχώς. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο αν η τράπεζα
διατηρεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και των προστατευτικών
προγραμμάτων λογισμικού. Όπως γνωρίζουμε, οι εξωτερικοί κακόβουλοι
εισβολείς εξελίσσουν διαρκώς τις τεχνικές τους και βρίσκουν τρόπους με τους
οποίους παρακάμπτουν τα συστήματα ασφαλείας. Για το λόγο αυτό οι
τράπεζες είναι υποχρεωμένες να επενδύουν σημαντικά ποσά, ώστε να
διατηρούν τα συστήματά τους πάντα ένα βήμα μπροστά.
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Παράλληλα οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να πληροφορούν τους πελάτες
τους για τα επίπεδα ασφαλείας που διατηρούν και να τους παροτρύνουν στην
αγορά και χρήση δικών τους προγραμμάτων λογισμικού. Τα προγράμματα
αυτά παρέχουν προστασία απέναντι σε ιούς και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση
των hackers στους προσωπικούς υπολογιστές των πελατών. Αυτό είναι εξίσου
σημαντικό γιατί οι ανυποψίαστοι πελάτες και χρήστες της ηλεκτρονικής
τραπεζικής αποτελούν σίγουρα πιο εύκολα θύματα από τις ίδιες τις τράπεζες.
Ακόμα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με τη σημασία της
προστασίας των προσωπικών κωδικών ασφαλείας (ΡΙΝ), οι οποίοι ζητούνται
πριν από κάθε συναλλαγή από τους ίδιους τους πελάτες.
Τέλος, οι τράπεζες είναι αναγκαίο να απαιτούν από τους εξωτερικούς
παροχείς

εφαρμογών

ηλεκτρονικής

τραπεζικής,

με

τους

οποίους

συνεργάζονται, να διατηρούν και αυτοί τα υψηλότερα επίπεδα και
προδιαγραφές ασφαλείας.
3.2.3 Διαχείριση κινδύνων απώλειας φήμης
Ο κίνδυνος απώλειας φήμης για ένα τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να μειωθεί
μόνο αν αναπτύξει πρότυπα απόδοσης για όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται
με το e-banking. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το
επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και θα αφορούν ζητήματα
χρονικά και ποιότητας παροχής των υπηρεσιών. Κάθε αρνητική απόκλιση από
τα πρότυπα είναι αναγκαίο να εντοπίζεται από τακτικούς ελέγχους και να
ενεργοποιούνται μηχανισμοί οι οποίοι θα επαναφέρουν το σύστημα στην
πρότυπη απόδοση το ταχύτερο δυνατό.
3.2.4 Διαχείριση κινδύνων που προέρχονται από εξωτερικούς συνεργάτες
Η εκχώρηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπεζικής σε εξωτερικούς
συνεργάτες συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους τους οποίους αναλύσαμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο. Η ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης αυτών των
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κινδύνων κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία για κάθε τραπεζικό ίδρυμα
που προχωρά σε εκχώρηση υπηρεσιών. Καταρχήν η τράπεζα πρέπει να κάνει
έρευνα αγοράς και να επιλέξει εκείνον τον εξωτερικό παροχέα που πληροί τα
κριτήρια και τις προδιαγραφές που η ίδια έχει επιλέξει. Οι προδιαγραφές αυτές
έχουν σχέση με την εμπειρία του στα θέματα των τραπεζικών κινδύνων, την
αξιοπιστία και την καλή φήμη του στην αγορά. Επίσης είναι αναγκαίο η
τράπεζα να γνωρίζει από πριν τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο εξωτερικός
συνεργάτης προκειμένου να αντιμετωπίζει τους κινδύνους καθώς και το
επίπεδο ασφαλείας που διατηρεί. Αφού αποφασιστεί η εκχώρηση, το τραπεζικό
ίδρυμα οφείλει να ελέγχει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών και την
τήρηση των προδιαγραφών στις οποίες είχε συμφωνήσει με το συνεργάτη του
και να απαιτεί την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας, όταν αυτό κρίνεται
αναγκαίο. Με άλλα λόγια η τράπεζα οφείλει να είναι ενήμερη πάντα για όλα τα
θέματα που αφορούν το e-banking, ακόμα κι αν έχει αναθέσει σε κάποιον τρίτο
να το διαχειριστεί. Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να ασκεί τους
απαραίτητους

ελέγχους

και

να

υπερασπίζει

τα

συμφέροντά

της

αποτελεσματικά. Τέλος, αναγκαία είναι και η κατάρτιση ενός επιπλέον όρου
μέσα στη σύμβαση τράπεζας-συνεργάτη, με τον οποίο προβλέπεται η
δυνατότητα αποχώρησης της τράπεζας από τη σύμβαση, σε περίπτωση που ο
συνεργάτης της δεν εκπληρώσει τις δεσμευτικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει
αναλάβει.
3.2.5 Διαχείριση προσωπικού τραπεζών
Όλοι οι τρόποι ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναλύσαμε αφορούν τα
ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών και οι έλεγχοι εστιάζονται στις
διαδικασίες του e-banking. Στο σημείο αυτό θα τονίσουμε έναν ακόμα πολύ
σημαντικό έλεγχο που αφορά το προσωπικό των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων. Ο έλεγχος πρέπει να εστιάζεται στο ιστορικό του εργαζομένου,
πριν την πρόσληψή του, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο είναι δυνατό και
σκόπιμο να διαχειριστεί τις ευαίσθητες υποδομές και τα προγράμματα
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λογισμικού της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του
υποψηφίου, όπως η υπευθυνότητά του, η εμπειρία του και οι γνώσεις του πάνω
σε συστήματα υπολογιστών είναι αναγκαίο να αξιολογούνται. Έπειτα η
τράπεζα οφείλει να ελέγχει τον εργαζόμενο, να τον πληροφορεί για τις
εξελίξεις πάνω στους κινδύνους του e-banking, να τον επιμορφώνει πάνω στις
νέες τεχνολογίες που αυτή υιοθετεί και να του εφιστά την προσοχή στις
κρίσιμες διαδικασίες οι οποίες επιδέχονται λάθη. Τέλος αναγκαίο κρίνεται να
υπάρχει σαφής καταμερισμός των εργασιών, των ευθυνών και των
αρμοδιοτήτων, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση και δυσλειτουργίες στην
παροχή των υπηρεσιών e-banking.
Συμπεράσματα
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής έφερε τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα μπροστά σε μια νέα πρόκληση, η οποία κρύβει νέους και πολύ
σημαντικούς κινδύνους και προβλήματα. Πολλά από αυτά έχουν κάνει ήδη την
εμφάνισή τους, με κυριότερα τα προβλήματα ασφάλειας των συναλλαγών και
των συστημάτων. Ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που κοιτούν το μέλλον με
απαισιοδοξία. Βρισκόμαστε στην αρχή και δεν υπάρχει ακόμα η εμπειρία, η
οποία

θα

βοηθήσει

στην

αποτελεσματική

αντιμετώπιση

όλων

των

προβλημάτων που ανακύπτουν. Οι προοπτικές που ανοίγονται είναι πολύ
μεγάλες κι αυτό φαίνεται ήδη από την κινητικότητα που υπάρχει τόσο από τη
μεριά των τραπεζών, που σταθερά θέτουν τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός
αξιόπιστου και στέρεου πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών, όσο και από τις
κυβερνήσεις των κρατών που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ρυθμιστικό
πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει τη λειτουργία του e-banking.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΟ E-BANKING ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
4.1 Εισαγωγή

Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηλεκτρονική
τραπεζική γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και οι προοπτικές δείχνουν ότι τα
επόμενα χρόνια η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς.
Όμως οι διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες που
επικρατούν στις δύο ηπείρους οδήγησαν στη διαμόρφωση δυο διαφορετικών
μοντέλων ανάπτυξης. Η σαφής υπεροχή των Η.Π.Α. σε τεχνολογικές υποδομές
και ειδικότερα στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους έδωσαν
αρχικά ένα προβάδισμα στην υιοθέτηση του e-banking, έναντι της Ευρώπης.
Μάλιστα το χαμηλότερο κόστος απόκτησης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή
έφερε τον αμερικανό καταναλωτή πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες και συνεπώς
στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Όμως τελευταίες έρευνες
δείχνουν ότι τα δεδομένα μάλλον έχουν αλλάξει. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες
φαίνεται να πρωτοπορούν και να παρέχουν περισσότερες και πιο
ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής από τους αμερικανούς
εταίρους τους. Σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, η διείσδυση του e-banking είναι
πλέον μεγαλύτερη στην Ευρώπη παρά στις Η.Π.Α. Ωστόσο πρέπει να τονισθεί
ότι η διείσδυση δεν είναι ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο κι αυτό οφείλεται
στις σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των χωρών της. Το
προβάδισμα στην υιοθέτηση του e-banking κατέχουν οι σκανδιναβικές χώρες,
με τις υπόλοιπες να ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση και με επίσης αρκετές
διαφορές μεταξύ τους. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση από τις Η.Π.Α., τη χώρα
με τη μεγαλύτερη ιστορία στο χώρο των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών,
τη χώρα στην οποία έχουν γίνει και οι περισσότερες μελέτες επί του θέματος
τα τελευταία χρόνια.
Σκαρλάτος H. Βασίλειος

42

E-banking: προβλήματα, προοπτικές και η ελληνική πραγματικότητα

4.2 Το e-banking στις Η.Π.Α.

Η

ανάλυση

που

ακολουθεί

στηρίζεται

σε

δύο

έρευνες

που

πραγματοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. Η πρώτη είναι η Survey of Consumer
Finances (SCF) και αφορά την περίοδο 1995-2001 και η δεύτερη είναι η
Surveys of Consumers (SC), η οποία καταγράφει στοιχεία της περιόδου 19992003. Τα αποτελέσματα και των δύο είναι άμεσα συγκρίσιμα κι αυτό
διευκολύνει την ανάλυσή μας. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στις
έρευνες αυτές, εκτός από τις κλασσικές μορφές e-banking, όπως τα ΑΤΜ και
το Internet-banking, συμπεριλαμβάνεται και η χρήση χρεωστικής κάρτας, οι
τραπεζικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας των υπαλλήλων 1 , οι αυτόματες πληρωμές
μέσω των τραπεζικών λογαριασμών 2 , οι «έξυπνες» κάρτες 3 και κάποιες άλλες
λειτουργίες οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες στις Η.Π.Α. Στο κεφάλαιο που
ακολουθεί αναλύεται διεξοδικά η χρήση όλων των μορφών ηλεκτρονικής
τραπεζικής από τους αμερικανούς πολίτες.
4.2.1 Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών και παραδοσιακών τραπεζικών
συναλλαγών κατά την περίοδο 1995-2003
Σύμφωνα με τη SCF, το 2001 περίπου εννιά στα δέκα αμερικανικά
νοικοκυριά διατηρούσαν ένα τραπεζικό λογαριασμό και από αυτά το 93%
χρησιμοποιούσαν κάποια μορφή ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η χρήση των
υπηρεσιών e-banking γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση στην περίοδο κατά την οποία
διεξήχθησαν οι δύο έρευνες (1995-2003). Ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό των
αμερικανών παραμένει ακόμη και σήμερα πιστό στον παραδοσιακό τρόπο της
προσωπικής επίσκεψης στην τράπεζα. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των
1

Πρόκειται για μια μορφή πληρωμής κατά την οποία ο εργοδότης καταθέτει το μισθό ή τα διάφορα
επιδόματα των υπαλλήλων του αυτόματα στο λογαριασμό τους μέσω των ηλεκτρονικών οδών.
2
Ο καταναλωτής καθορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες γίνεται αυτόματη πληρωμή
των λογαριασμών του, οι οποίοι είναι συνήθως επαναλαμβανόμενοι και αφορούν συγκεκριμένα ποσά.
3
Οι κάρτες αυτές διαθέτουν ένα μικροτσίπ, το οποίο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει δεδομένα,
όπως το υπόλοιπο ενός λογαριασμού, στοιχεία του κατόχου κ.α. Συνήθως υπάρχει και η δυνατότητα
της αλλαγής και αναπροσαρμογής αυτών των στοιχείων. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η
τηλεκάρτα, που αποθηκεύει το υπόλοιπο της αξίας των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
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νοικοκυριών που συμμετείχαν στην Surveys of Consumers δήλωσαν ότι
επισκέπτονται οι ίδιοι την τράπεζα προκειμένου να προχωρήσουν σε μια
συναλλαγή.
Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η χρήση των χρεωστικών καρτών
αποκτά ολοένα και περισσότερο έδαφος. Κατά την περίοδο 1995-2002 οι
συναλλαγές που πραγματοποιούνταν μέσω χρεωστικών καρτών αυξάνονταν με
ρυθμό της τάξεως του 42% ετησίως. Κατά το 2003 οι συναλλαγές αυτές
άγγιξαν τα 495 εκατομμύρια δολάρια ανά μήνα, σημειώνοντας μια αύξηση
21% από το 2002.
Ακόμη, περίπου τα δύο τρίτα των εργαζομένων παίρνουν το μισθό και τα
επιδόματά τους ηλεκτρονικά, μέσω απευθείας κατάθεσης στο λογαριασμό
τους. Οι λογαριασμοί αυτοί (Electronic Transfer Account ή ETA) αυξάνονται
σταθερά και τείνουν να εξαλείψουν τις παραδοσιακές μορφές πληρωμής των
εργαζομένων. Μόνο τον Οκτώβριο του 2003 δημιουργήθηκαν 74000 τέτοιοι
λογαριασμοί στις Η.Π.Α.
Οι «έξυπνες» κάρτες δεν είχαν ευρεία αποδοχή από το κοινό, όσον αφορά
τις περισσότερες από τις καθημερινές συναλλαγές. Παρόλη τη μεγάλη αύξηση
του ποσοστού των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία
(200% κατά την περίοδο 1995-2001 σύμφωνα με τον πίνακα 4.1), η χρήση της
παραμένει μικρή και δεν ξεπερνά το 3% των νοικοκυριών. Η αποθήκευση των
δεδομένων στο μικροτσίπ που διαθέτει η κάρτα και πουθενά αλλού, μεγαλώνει
την πιθανότητα απώλειας αυτών των δεδομένων σε περίπτωση απώλειας ή
καταστροφής της κάρτας. Ο φόβος της απώλειας σημαντικών δεδομένων, όπως
το υπόλοιπο ενός τραπεζικού λογαριασμού, ευθύνεται για τον περιορισμό της
χρήσης των «έξυπνων» καρτών μόνο σε λίγες περιπτώσεις καθημερινών
συναλλαγών. Στις Η.Π.Α. χρησιμοποιούνται μόνο για να αποθηκεύουν μικρά
ποσά ως κάρτες πολλών διαδρομών στο μετρό, καθώς και στο στρατό και στα
πανεπιστήμια για άλλου είδους εφαρμογές.
Μικρή είναι και η χρήση του Internet banking, με τα ποσοστά των
νοικοκυριών που το χρησιμοποιούν να αγγίζουν το 21% και 32% για το 2001
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και το 2003 αντίστοιχα. Ωστόσο η δυναμική που παρουσιάζει αυτή η μορφή
ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι μεγάλη κι αυτό φαίνεται από την αλλαγή που
Πίνακας 4.1. Ποσοστά επί τοις 100 των αμερικανικών νοικοκυριών που χρησιμοποιούν τις
ηλεκτρονικές και παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές.

Survey of Consumer Finances
1995

1998

2001

53

67

73

ΑΤΜ

35

55

Χρεωστική κάρτα

20

Αυτόματη πληρωμή

Αλλαγή %
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7
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1

2

3
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-

6

-

1,4

2,1
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78

2,0

2,6
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87

81

78

-10

-

-

-

Μέσω ταχυδρομείου

59

55

52

-12

-

-

-

Μέσω τηλεφώνου

-

43

43

-

-

-

-

1,7

1,8

1,7

0

-

-

-

Συναλλαγές

1995-2001

1999-2003

Ηλεκτρονικές
Αυτόματη κατάθεση
μισθοδοσίας
υπαλλήλων

λογαριασμών

Μ.Ο. χρήσης μορφών
ηλεκτρονικών συναλλαγών
ανά νοικοκυριό

Παραδοσιακές
Προσωπική επίσκεψη
στην τράπεζα

(συνομιλία με τραπεζικό
υπάλληλο)
Μ.Ο. χρήσης μορφών
παραδοσιακών συναλλαγών
ανά νοικοκυριό

συντελέστηκε μέσα στην περίοδο 1995-2001, κατά την οποία η χρήση του
Internet banking σχεδόν πενταπλασιάστηκε. Η δυναμική αυτή οφείλεται κατά
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ένα μέρος στη μεγάλη ανάπτυξη του Διαδικτύου και της αγοράς ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε το
Department of Commerce στις Η.Π.Α., 66% των πολιτών δήλωσαν ότι έχουν
πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 54% στο Διαδίκτυο το 2001. Τα
αντίστοιχα ποσοστά ανερχόταν σε 54% και 22% για το έτος 1997. Μεγάλη
ώθηση έδωσε και η διάδοση των νέων συνδέσεων Διαδικτύου που
χαρακτηρίζονται από υψηλές ταχύτητες. Αυτού του είδους οι συνδέσεις
(ADSL), που τώρα κάνουν την εμφάνισή τους και στη δική μας χώρα,
κρίνονται ως περισσότερο ασφαλείς από τις παλιές συνδέσεις των 56kbps και
ενισχύουν την εικόνα αξιοπιστίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Δεν αποτελεί
λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι η χρήση του Internet banking από το 4% το
1995 εκτινάχθηκε στο 32% το 2003.
Η χρήση των ΑΤΜ και των αυτόματων πληρωμών λογαριασμών
ακολούθησε μικρότερη αύξηση κατά την ίδια περίοδο. Όμως αυτές οι μορφές
ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι καθιερωμένες εδώ και πολλά χρόνια στις
Η.Π.Α. και απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του κοινού.
Από την άλλη, η χρήση του phone banking παρέμεινε μάλλον στάσιμη τα
τελευταία χρόνια. Αν και το ποσοστό των αμερικανικών νοικοκυριών που
χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία έφτασε το 44% το 2003, δε φαίνεται να
υπάρχει ιδιαίτερη δυναμική. Η αύξηση (10%) ήταν πολύ μικρή κατά την
περίοδο 1999-2003, αν αναλογιστεί κανείς τα άλματα που γίνονται στη χρήση
των άλλων μορφών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Μια πιθανή αιτία είναι η
υποσκέλιση του phone banking από το Internet banking, το οποίο πλεονεκτεί
σε πολλά σημεία έναντι του πρώτου. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ευκολία
χρήσης, την ασφάλεια και την πληθώρα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω
του Internet banking, σημεία στα οποία το phone banking υστερεί.
Συνολικά παρατηρούμε μια αύξηση στη χρήση των τεχνολογιών e-banking.
Μάλιστα παρατηρείται και μια άνοδος του μέσου όρου χρήσης μορφών
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αν πάρουμε για παράδειγμα το έτος 1999, στο
οποίο ο μέσος όρος είναι 2, αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη χρονιά το κάθε
νοικοκυριό χρησιμοποιούσε κατά μέσο όρο δύο μορφές ηλεκτρονικών
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συναλλαγών. Αντίθετα παρατηρείται μια σταθερότητα στη χρήση των
παραδοσιακών συναλλαγών κατά την περίοδο 1995-2001.
4.2.2 Το προφίλ των χρηστών της ηλεκτρονικής τραπεζικής
Για να αποτυπώσουμε το προφίλ του αμερικανού χρήστη των υπηρεσιών ebanking, θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια από τις σημαντικότερες
μορφές του: το Internet banking. Για την ανάλυση που ακολουθεί
χρησιμοποιήθηκαν οι μελέτες που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Έχουν γίνει αρκετές μελέτες πάνω στο θέμα και όλες συμφωνούν ότι
συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την υιοθέτηση του
e-banking. Γενικά αποδεικνύεται ότι άτομα με υψηλό εισόδημα, επίπεδο
μόρφωσης και κυρίως νέα σε ηλικία τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο τις
νέες τεχνολογίες. Σημαντικό ρόλο παίζει και η εθνικότητα, ακόμα και η φυλή
μέσα στην ίδια χώρα.
Συγκεκριμένα τα νοικοκυριά εκείνα που χρησιμοποιούν περισσότερο το
Internet banking χαρακτηρίζονται από υψηλό εισόδημα. Σύμφωνα με τον
πίνακα 4.2, 40% των νοικοκυριών που το χρησιμοποιούν βρίσκονται στην
ανώτατη βαθμίδα της κατάταξης με βάση το εισόδημα. Η ίδια περίπου εικόνα
παρατηρείται και στην κατάταξη με βάση τα κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία, με το 63% των χρηστών των νέων τεχνολογιών να βρίσκεται στις
δυο υψηλότερες βαθμίδες της κλίμακας. Ακόμα τα άτομα που χρησιμοποιούν
αυτή την τεχνολογία είναι κάτω από 55 ετών, έχουν ένα πτυχίο πανεπιστημίου
ή τουλάχιστον μιας σχολής, είναι λευκοί, εργαζόμενοι και παντρεμένοι.
Γενικά από το 1995 μέχρι το 2001 δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές,
στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών του Internet banking. Το μόνο
συμπέρασμα που μπορεί με ασφάλεια να βγάλει κανείς από την ανάλυση των
πινάκων που ακολουθούν, είναι μια σαφής μετατόπιση των χρηστών προς
υψηλότερα μορφωτικά επίπεδα. Έτσι ενώ το 1995 το 45% είχαν πτυχίο
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Πίνακας 4.2. Χαρακτηριστικά των χρηστών και μη χρηστών του Internet banking. Πηγή:
Survey of Consumer Finances

1995
Χαρακτηριστικά

Χρήστες

1998
Μη

Χρήστες

χρήστες

2001
Μη

Χρήστες

χρήστες

Μη
χρήστες

Εισόδημα
53168

38990

86884

38493

71953

38032

Μέχρι 20%

31

15

5

15

3

18

21 - 40%

12

19

6

20

10

24

41% - 60%

17

21

14

22

19

23

61% - 80%

33

22

19

22

27

20

81% - 100%

34

22

57

20

40

16

35714

18504

114619

23457

81350

21500

Μέχρι 20%

7

12

4

14

3

17

21 - 40%

16

22

11

22

16

22

41% - 60%

19

22

16

22

19

22

61% - 80%

28

22

23

22

25

21

81% - 100%

30

22

47

20

38

18

40

46

42

47

42

49

Μικρότερος από 35

34

22

34

21

28

20

35 - 44

23

23

23

23

30

20

45 - 54

28

18

28

19

26

20

55 – 64

9

13

12

14

11

14

65 – 74

6

13

2

12

4

13

Μεγαλύτερος από 75

1

11

2

11

3

13

Μέσο εισόδημα σε $
Κατάταξη των νοικοκυριών
με βάση το εισόδημά τους,
ποσοστά %

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία νοικοκυριού

Μέσος όρος σε $
Κατάταξη των νοικοκυριών
με βάση τα ΚΠΣ, ποσοστά %

Ηλικία
Μέση ηλικία σε χρόνια
Κατάταξη χρηστών κατά
ηλικία, ποσοστά %

1

Αντιστοιχεί στο 3% αυτών που δήλωσαν χρήστες του Internet banking, οι οποίοι βρίσκονται στην
κατώτατη βαθμίδα της κατάταξης των νοικοκυριών με βάση το εισόδημά τους.
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Συνέχεια του πίνακα 4.2

1995
Χαρακτηριστικά

Χρήστες

1998
Μη

Χρήστες

χρήστες

2001
Μη

Χρήστες

χρήστες

Μη
χρήστες

Μόρφωση
15

13

16

13

16

12

Απολυτήριο δημοτικού

4

17

3

16

3

18

Απολυτήριο λυκείου

22

30

9

31

17

33

Απόφοιτος κάποιας

31

24

21

25

22

24

Πτυχίο πανεπιστημίου

24

17

37

17

34

15

Μεταπτυχιακό

20

12

29

12

25

10

Λευκός

81

83

84

81

87

78

Μαύρος

15

9

5

10

7

13

Ισπανός

3

5

3

6

2

7

Άλλη εθνικότητα / φυλή

2

4

8

3

5

2

Παντρεμένος

65

61

73

60

74

60

Ελεύθερος άντρας

20

26

9

27

13

27

Ελεύθερη γυναίκα

15

13

18

14

14

13

Εργαζόμενος

89

69

90

71

89

70

Συνταξιούχος

7

20

5

21

7

22

Άνεργος σε αναζήτηση

1

3

3

2

2

2

2

8

1

6

2

6

Χρόνια εκπαίδευσης Μ.Ο.
Κατάταξη ανά μορφωτικό
επίπεδο, ποσοστά %

σχολής

Εθνικότητα / Φυλή
Κατάταξη, ποσοστά %

Οικογενειακή κατάσταση

Επάγγελμα, ποσοστά %

εργασίας
Άνεργος σε μη
αναζήτηση εργασίας

πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακό, το 2001, το ποσοστό αυτό έφτασε το 59%, ενώ
τα ποσοστά των υπολοίπων βαθμίδων μειώθηκαν σταδιακά.
Με επιφύλαξη θα αναφέρουμε τις μικρές αυξήσεις που διαπιστώνονται σε
κάποιες από τις βαθμίδες της κλίμακας των ηλικιών. Από το 1995 μέχρι το
2001 παρατηρείται μια άνοδος της μέσης ηλικίας αυτών που χρησιμοποιούν το
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Internet banking. Τα ποσοστά αυξάνονται στις βαθμίδες 35 – 44, 55 – 64 και
75 και άνω. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι μέσα στο διάστημα της εξαετίας,
όσο δηλαδή διήρκησε και η έρευνα, κάποιοι που βρίσκονταν στις χαμηλές
βαθμίδες μεταπήδησαν στις αμέσως υψηλότερες. Για παράδειγμα κάποιος που
το 1995 ήταν 33 ετών και κατατάχθηκε στην πρώτη βαθμίδα (κάτω από 35), το
2001 ήταν 39 ετών και κατά συνέπεια κατατάχθηκε στην επόμενη βαθμίδα (35
– 44). Η τάση αυτή της αύξησης της μέσης ηλικίας των ατόμων που
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες αναμένεται να ακολουθεί την ίδια ανοδική
πορεία και στα επόμενα χρόνια, εξαιτίας της διαδικασίας που αναλύσαμε
προηγουμένως.
4.2.3 Προοπτικές της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Αμερική
Η ηλεκτρονική τραπεζική έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία μέχρι
στιγμής στο αμερικανικό έδαφος. Ωστόσο η πορεία που έχει διαγραφεί είναι
πολύ μικρή κι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι το μέλλον και οι
προοπτικές

αυτής

της

τεχνολογικής

καινοτομίας.

Οι

προοπτικές

διαμορφώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τους χειρισμούς και τη
συνολική στρατηγική που εφαρμόζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και
όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις νέες τεχνολογίες σήμερα. Όμως δε μπορούμε να
αποκλείσουμε και έναν άλλο σημαντικό παράγοντα που είναι η τελική
αποδοχή που θα έχει το προϊόν από τους καταναλωτές. Η αποδοχή εξαρτάται
με τη σειρά της από τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις αναστολές που έχουν οι
καταναλωτές, προκειμένου να υιοθετήσουν το νέο προϊόν που τους
προτείνεται. Αλλάζουν αυτές οι αντιλήψεις προς το καλύτερο ή όχι;
Μειώνονται οι αναστολές με το πέρασμα του χρόνου; Αυτά τα ερωτήματα
προσπαθούν να απαντήσουν διάφορες έρευνες που διεξάγονται σε όλο τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Surveys of Consumers (SC), της οποίας
τα αποτελέσματα θα φανούν χρήσιμα στην ανάλυση που ακολουθεί.
Δύο παράγοντες που διαμορφώνουν θετική αντίληψη για την ηλεκτρονική
τραπεζική είναι η διευκόλυνση και η εξοικονόμηση χρόνου που αυτή
Σκαρλάτος H. Βασίλειος
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συνεπάγεται για τη σύγχρονη ζωή. Σχετική έρευνα δείχνει ότι το 79% των
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η διευκόλυνση που τους παρέχει το e-banking
συνέβαλε αποφασιστικά στην απόφασή τους για την υιοθέτησή του. Το
αντίστοιχο ποσοστό γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι η απόφασή τους
επηρεάστηκε από την εξοικονόμηση χρόνου είναι 71%. Άλλες έρευνες
δείχνουν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί κάποιον στην
υιοθέτηση του e-banking είναι η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα 24
ώρες το 24ωρο, εφτά ημέρες την εβδομάδα, ενώ για άλλους ο σημαντικότερος
παράγοντας είναι η μείωση του κόστους των συναλλαγών. Σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση συγκεκριμένης αντίληψης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
παίζουν κι άλλοι παράγοντες, όπως η ευκολία κατανόησης της λειτουργίας της
ηλεκτρονικής σελίδας που διαμορφώνει η τράπεζα και οι γενικότερες
αντιλήψεις του ενδιαφερόμενου για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το
Διαδίκτυο.
Με τη Surveys of Consumers που πραγματοποιήθηκε από το 1999 έως το
2003 έγινε μια προσπάθεια μέτρησης αυτών των παραγόντων και των
αντιλήψεων των αμερικανών πολιτών για την ηλεκτρονική τραπεζική.
Συγκεκριμένα τους ζήτησαν να προσδιορίσουν το βαθμό στον οποίο
συμφωνούν ή διαφωνούν με κάποιες δηλώσεις που αφορούν το e-banking.
Αυτές οι δηλώσεις έχουν σχέση με τρεις κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι
επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών και είναι:
διευκόλυνση που συνεπάγεται η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής,
οικειότητα και ευκολία χρήσης, ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής
και

των

προσωπικών

δεδομένων.

Τα

αποτελέσματα

της

έρευνας

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3. Με μια πρώτη ματιά μπορεί να διακρίνει
κανείς ότι οι αντιλήψεις των καταναλωτών για το e-banking
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Πίνακας 4.3. Οι αντιλήψεις των αμερικανών καταναλωτών για το e-banking για το 1999 και
2003. Πηγή: Surveys of Consumers

ποσοστό αυτών που

Μ.Ο. απαντήσεων

συμφωνούν ή συμφωνούν

Δηλώσεις

απόλυτα

1999

2003

Ποσοστιαί

1999

2003

α αλλαγή

Ποσοστιαί
α αλλαγή

Διευκόλυνση
Το e-banking μας διευκολύνει στις συναλλαγές μας

3,8 1

3,9

3

76

81

7

Έχει τόσα πλεονεκτήματα, ώστε σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω

3,1

3,4

10

46

58

28

Με βοηθάει στο να διαχειρίζομαι καλύτερα τα οικονομικά μου

3,0

3,3

10

37

48

30

Προτιμώ την προσωπική επαφή με τον υπάλληλο της τράπεζας,

3,2

3,1

-5

53

46

-13

Το e-banking είναι το μέλλον των τραπεζικών συναλλαγών

3,8

4,0

4

72

82

14

Το e-banking χρησιμοποιείται από αρκετούς ανθρώπους

3,7

3,9

6

70

83

19

Έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω αρκετές ηλεκτρονικές

3,1

3,6

14

49

70

44

Έχω δει πως οι άλλοι χρησιμοποιούν το e-banking

3,0

3,5

18

41

64

56

Δεν έχω εξοικειωθεί ακόμη με το e-banking

3,5

3,3

-5

63

53

-16

Το e-banking είναι δύσκολο στη χρήση του

2,6

2,5

-5

21

17

-17

3,2

3,3

4

49

55

13

3,3

3,3

-2

50

49

-4

3,0

2,9

-4

41

36

-12

2,7

2,9

6

35

41

15

παρά με μια μηχανή
Οικειότητα και ευκολία χρήσης

υπηρεσίες

Ασφάλεια και προστασία ιδιωτικών δεδομένων
Τα χρήματά μου είναι τόσο ασφαλή όταν χρησιμοποιώ το e-banking,
όσο και με τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες
Τα λάθη που σχετίζονται με το e-banking διορθώνονται πιο δύσκολα
από αυτά που γίνονται με τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες
Είναι πιο πιθανό να γίνει λάθος με το e-banking, παρά με τις
παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες
Αισθάνομαι ασφαλής όταν διαχειρίζονται τα προσωπικά μου
στοιχεία ηλεκτρονικά τραπεζικά συστήματα

βελτιώθηκαν μέσα στο διάστημα 1999 – 2003, όσον αφορά και τις τρεις
κατηγορίες των δηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα οι ερωτηθέντες φαίνεται ότι
συμφωνούν περισσότερο το 2003 από το 1999 με τις θετικές δηλώσεις για το e-

1

Η βαθμολόγηση είναι από 1-5 με το 1: διαφωνώ απόλυτα, 3: είμαι ουδέτερος και 5: συμφωνώ
απόλυτα
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banking, ενώ συμφωνούν λιγότερο με τις αρνητικές δηλώσεις, όπως «δεν έχω
εξοικειωθεί ακόμη με το e-banking».
Ακόμα και στο θέμα της ασφάλειας, που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα
της ηλεκτρονικής τραπεζικής, βλέπουμε ότι η γνώμη του κοινού σταδιακά
μεταβάλλεται προς το καλύτερο. Το 2003 ο μέσος αμερικανός φαίνεται ότι
αρχίζει να εμπιστεύεται περισσότερο τις νέες τεχνολογίες , αφού το 55% των
ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή είτε χρησιμοποιούν
το e-banking, είτε τις παραδοσιακές οδούς επικοινωνίας με την τράπεζα. Το
αντίστοιχο ποσοστό για το 1999 είναι 49%. Ακόμα μειώνεται ελαφρώς το
ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει
λάθος, κι αν γίνει διορθώνεται δυσκολότερα, όταν χρησιμοποιούμε τις
ηλεκτρονικές αντί τις παραδοσιακές οδούς.
Οι μεγαλύτερες και ενθαρρυντικότερες αλλαγές όμως παρατηρούνται στις
αντιλήψεις των καταναλωτών για την οικειότητα και την ευκολία χρήσης του
e-banking, οι οποίοι πιστεύουν περισσότερο ότι αυτό θα είναι το μέλλον των
τραπεζικών συναλλαγών. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι βλέπουν τους άλλους
γύρω τους να το χρησιμοποιούν και μάλιστα η άνοδος του ποσοστού που
αφορά τη συγκεκριμένη δήλωση φτάνει το 56% για την περίοδο 1999-2003.
Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να συνηθίζουν το e-banking,
έστω κι αν οι ίδιοι δεν το χρησιμοποιούν ακόμα. Αυτό αποδεικνύεται και από
τη μείωση του ποσοστού αυτών που πιστεύουν ότι δεν είναι ακόμα
εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, κατά 16% για το ίδιο
διάστημα. Η εξοικείωση των καταναλωτών αποδεικνύεται και από στοιχεία της
έρευνας, που δεν παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3, τα οποία δείχνουν μια
άνοδο των ποσοστών των μη χρηστών που δηλώνουν ότι γνωρίζουν ότι η
τράπεζά τους παρέχει υπηρεσίες e-banking. Για το 1999 το 72% των μη
χρηστών γνώριζαν ότι οι τράπεζες παρέχουν την υπηρεσία αυτόματης
πληρωμής λογαριασμών και το 52% για το Internet banking. Τα ποσοστά αυτά
αυξήθηκαν το 2003 στα 82% και 79% αντίστοιχα.
Μεγάλη άνοδος των ποσοστών παρατηρείται και στη δήλωση με την οποία
οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι αρχίζουν να κατανοούν τα πλεονεκτήματα που
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σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και είναι διατεθειμένοι να τις υιοθετήσουν
κάποια στιγμή στο μέλλον. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 58% το 2003 από
46% που ήταν το 1999. Ενθαρρυντικό είναι επίσης ότι μειώνονται κατά 13%
αυτοί που προτιμούν την προσωπική επίσκεψη στην τράπεζα, από την
απρόσωπη επαφή με ένα μηχάνημα.
Αν στηριχτούμε στα πολύ θετικά μηνύματα που στέλνουν οι καταναλωτές
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Η Surveys of Consumers προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, προσπαθώντας να
προβλέψει το μέλλον του Internet banking και της υπηρεσίας αυτόματων
πληρωμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ανάμεικτα. Η χρήστες των δύο
τεχνολογιών αυξήθηκαν από το 1999 έως το 2003 και το 90% αυτών δήλωσαν
ότι
Πίνακας 4.4. Προοπτικές για τη μελλοντική χρήση επιλεγμένων υπηρεσιών e-banking για
τα έτη 1999 και 2003. Πηγή: Surveys of Consumers
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θα συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν για τους επόμενους δώδεκα μήνες, με την
ίδια ή και μεγαλύτερη συχνότητα. Ωστόσο οι μη χρήστες των υπηρεσιών, που
ήταν διατεθειμένοι να τις υιοθετήσουν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες,
μειώθηκαν μέσα στην περίοδο 1999 έως 2003. Κατά την ίδια περίοδο
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παρατηρείται και μία μείωση στα ποσοστά των μη χρηστών που δεν είναι
διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες το επόμενο δωδεκάμηνο,
αλλά δηλώνουν ότι μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Τέλος,
σταθερά παραμένουν τα ποσοστά εκείνων που δεν διατίθενται να
χρησιμοποιήσουν ποτέ τις υπηρεσίες.
Σημαντικά είναι και τα στοιχεία της Survey of Consumer Finances, τα
οποία αφορούν νοικοκυριά που δεν διατηρούν κάποιο τραπεζικό λογαριασμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 19% αυτών των νοικοκυριών δήλωσαν το 2001
ότι χρησιμοποιούν ένα είδος χρεωστικής κάρτας, το οποίο δεν απαιτεί την
ύπαρξη ενός τραπεζικού λογαριασμού με τον οποίο συνδέεται η κάρτα. Αυτό
δείχνει ότι υπάρχουν προοπτικές και διάθεση εκ μέρους αυτού του είδους των
νοικοκυριών, να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής στο
μέλλον. Το κοινωνικό όφελος που θα προκύψει από τη νέα προοπτική που
αρχίζει να διαφαίνεται, θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλο.
4.3 Το e-banking στην Ευρώπη

Η ιστορία των ηλεκτρονικών συναλλαγών ανήκει στις Η.Π.Α. Το παρόν και
το άμεσο μέλλον ανήκουν στην Ευρώπη. Όσο κι αν αυτό ακούγεται περίεργο,
οι τελευταίες έρευνες δείχνουν μια υστέρηση των αμερικανικών τραπεζών
στην προώθηση των τεχνολογιών e-banking, σε σχέση με τους Ευρωπαίους
εταίρους τους. Ακόμα πιο περίεργο είναι το γεγονός ότι η Ευρώπη
παρουσιάζεται να υπερτερεί και στο Internet banking, παρά τη χαμηλότερη,
σχετικά με τις Η.Π.Α., διείσδυση του Διαδικτύου. Η υπεροχή αυτή της
Ευρώπης άρχισε να εντείνεται ιδιαίτερα μετά το 2000. Οι λόγοι είναι πολλοί,
με κυριότερους τον οξύ ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών και την
πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για τις
ψηφιακές υπογραφές και την ηλεκτρονική τραπεζική, το οποίο είναι υπεράνω
των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
τελευταίο άνοιξε τις πόρτες για την ελεύθερη διασυνοριακή παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μεταξύ των χωρών αυτών. Ένας άλλος παράγοντας
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που ευθύνεται για την χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη του e-banking στις χώρες
της βόρειας Ευρώπης είναι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν εκεί. Το
υπερβολικό ψύχος ανάγκασε τους σκανδιναβούς να προτιμήσουν τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω υπολογιστή, από το σπίτι τους ή το γραφείο
και να μειώσουν τις επισκέψεις στα υποκαταστήματα των τραπεζών.
Ενδεικτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής υπεροχής είναι ότι μόνο μια τράπεζα
στις Η.Π.Α., η Wells Fargo, κατάφερε να αγγίξει το όριο των 3 εκατομμυρίων
διαδικτυακών πελατών το 2002, ενώ το ίδιο όριο ξεπέρασαν τουλάχιστον τρεις
τράπεζες στην Ευρώπη (Nordea, Barclays και ING). Τον Ιούνιο του 2002, η
ING καλωσόρισε τον τέταρτο εκατομμυριοστό πελάτη της στον τομέα της
ηλεκτρονικής τραπεζικής και έγινε η μεγαλύτερη διαδικτυακή τράπεζα στον
κόσμο. Η ING Direct λειτουργεί και στον Καναδά, στην Ισπανία, στην
Αυστραλία, στη Γαλλία, στις Η.Π.Α., στην Ιταλία και στη Γερμανία. Μόνο
στην Ολλανδία εξυπηρετούσε 1.000.000 πελάτες μέσω Διαδικτύου το 2002.
Θα ξεκινήσουμε από την έρευνα 1 Forester, κατά την οποία η διείσδυση της
ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ευρώπη έχει αυξηθεί, από 16% των
νοικοκυριών που συναλλάσσονταν με μια τράπεζα το 2001, σε κατ' εκτίμηση
20% το 2002. Αυτό το έτος οι ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες έγιναν μέρος
της καθημερινής ζωής για περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπους. Κατά την ίδια
έρευνα, ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια και η πρόβλεψη είναι
ότι θα φτάσει τα 130 εκατομμύρια το 2007. Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, τη
Net Value France , η οποία μετράει τη διείσδυση του Διαδικτύου στα
Ευρωπαϊκά νοικοκυριά, ο χρόνος που ο μέσος ευρωπαίος χρήστης ξόδευε για
τις ηλεκτρονικές του συναλλαγές μέσω Διαδικτύου αυξήθηκε κατά 40% μέσα
σε ένα χρόνο (2001-2002), φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 30 λεπτά τη μέρα.

1

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται στοιχεία τα οποία προέρχονται από πολλές έρευνες, οι οποίες

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε διαφορετικές μεθόδους που ακολουθούνται
και στην απουσία επίσημων στατιστικών δεδομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη δεν έχουν γίνει
ακόμα έρευνες από επίσημους και ανεξάρτητους φορείς. Για το λόγο αυτό τα στοιχεία δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα
και απεικονίζουν την πραγματική εικόνα μόνο κατά προσέγγιση. Μάλιστα, οι διαφορετικές χρονικές στιγμές στις
οποίες πραγματοποιούνται οι διάφορες έρευνες ευθύνονται για κάποιες επιπλέον αποκλίσεις.
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4.3.1 Σημαντικές εθνικές διαφορές
Βέβαια η ανάπτυξη του e-banking δεν είναι ίδια σε όλη την Ευρώπη. Οι
αποκλίσεις από τους μέσους όρους που αναφέρθηκαν είναι μεγάλες κι αυτό
οφείλεται στις μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα μεγαλύτερα βήματα
έχουν γίνει από τις σκανδιναβικές χώρες, την Ολλανδία και τελευταία από την
Εσθονία. Ακολουθούν η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ οι χώρες του
νότου, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα ακολουθούν από
απόσταση.
Το γράφημα που ακολουθεί απεικονίζει παραστατικά τη διείσδυση του
Διαδικτύου και της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις χώρες της Ευρώπης.
Προέρχεται από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2002 (OECD
Financial Markets Trends Survey).
Γράφημα 4.1. Η διείσδυση του Διαδικτύου και της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις χώρες της
Ευρώπης. Πηγή:Katri kerem, Internet banking in Estonia, OECD Financial Markets Trends
Survey, Απρίλιος 2002.
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Τα στοιχεία της έρευνας OECD διαφέρουν από τα στοιχεία της έρευνας
Forester και των άλλων ερευνών που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια του
κεφαλαίου. Οι λόγοι εξηγούνται στη σελ. 56, υποσημείωση 1.
Αναλυτικότερα η κατάσταση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις χώρες της
Ευρώπης έχει ως εξής:
¾

Οι σκανδιναβικές τράπεζες είναι οι αδιαμφισβήτητοι ηγέτες, τόσο
από την άποψη της διείσδυσης στην αγορά όσο και της τεχνολογικής
υπεροχής. Μόνο η Nordea το 2002 έφτασε να εξυπηρετεί πάνω από
3 εκατομμύρια πελάτες, παρέχοντάς τους μια μεγάλη γκάμα
υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης λογαριασμών,
του δανεισμού, της μεσιτείας και της ασφάλειας. Η Φινλανδία
προηγείται, ενώ η Σουηδία και η Νορβηγία ακολουθούν σε
απόσταση αναπνοής. Η πρωτοπορία της Φινλανδίας οφείλεται κατά
ένα μεγάλο μέρος στην πολύ καλή τεχνολογική υποδομή που
διαθέτει. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την πιο καλωδιωμένη
χώρα του κόσμου κι αυτό διευκόλυνε σημαντικά την υιοθέτηση του
e-banking. Επίσης μαζί με τη Σουηδία έχουν τη μεγαλύτερη
διείσδυση του Διαδικτύου στην Ευρώπη και τα μεγαλύτερα ποσοστά
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο. Η μεγάλη διείσδυση
στο Διαδίκτυο οφείλεται στις εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις των
τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων στις χώρες αυτές. Σύμφωνα με
έρευνα του περιοδικού Forbes το 2000, το μέσο κόστος σύνδεσης με
το Διαδίκτυο στη Φινλανδία ήταν μόλις 19,77$, τη στιγμή που στην
Αμερική έφτανε τα 34,87$. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν την
παρούσα κατάσταση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις βόρειες
χώρες της Ευρώπης. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και τον κλιματικό
παράγοντα, ο οποίος παίζει ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο.

¾

Η αγορά ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών στη Μεγάλη
Βρετανία δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Αρχικά και
μέχρι περίπου το 2002 οι καταναλωτές δεν έδειχναν πρόθυμοι να
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χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για τις συναλλαγές τους. Οι
κυριότεροι λόγοι για τους οποίους συνήθιζαν να συνδέονται με τις
on-line υπηρεσίες μιας τράπεζας ήταν για να μάθουν διάφορες
οικονομικές πληροφορίες και να συγκρίνουν προσφορές. Την
κατάσταση άλλαξε μια ξαφνική έξαρση του ανταγωνισμού των
τραπεζών. Οι βρετανικές τράπεζες, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες, όπως η
Barclays, Halifax και Lloyds TSB, επιτάχυναν την επέκταση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους, προκειμένου να υπερισχύσουν στον
ανταγωνισμό με την ηλεκτρονική τράπεζα egg.com ή τουλάχιστον
να διατηρήσουν τα μερίδιά τους στην αγορά που έδειχναν να
απειλούνται. Το 2002 η διείσδυση του e-banking έφτανε με
δυσκολία το 9%. Σήμερα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, με τις
αγγλικές τράπεζες να ξεπερνούν σε ηλεκτρονικές υποδομές και
υπηρεσίες τους γερμανούς και γάλλους εταίρους τους.
¾

Στη Γερμανία οι μεγαλύτερες τράπεζες (DeutscheBank, HBV και
Commerzbank) εξυπηρετούσαν περισσότερο από 20% των πελατών
τους μέσω των ηλεκτρονικών οδών το 2002. Το ίδιο έτος υπήρχαν
20 εκατομμύρια ηλεκτρονικοί λογαριασμοί στη χώρα αυτή και
προβλέπεται να φτάσουν τα 32 εκατομμύρια το 2007. Ο μέσος
ετήσιος ρυθμός αύξησης των λογαριασμών αυτών είναι 11%, από το
2002 έως το 2004, και προβλέπεται ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον
μέχρι το 2007. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γερμανική και αγγλική
αγορά ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών είναι οι πιο μεγάλες
στην Ευρώπη, παρόλο που έχουν χαμηλότερη διείσδυση από τις
σκανδιναβικές αγορές.

¾

Οι γαλλικές τράπεζες εμφανίζονται κάπως καθυστερημένες, με
χαμηλή διείσδυση του e-banking. Κυριότερος λόγος είναι η
αντίστοιχη χαμηλή διείσδυση του Διαδικτύου.

¾

Μεγάλη διαφορά υπάρχει και μεταξύ των χωρών της Μπενελούξ.
Στο Βέλγιο οι πελάτες των τραπεζών είναι αρκετά διστακτικοί όσον
αφορά την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, κυρίως από
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ανησυχίες για θέματα ασφάλειας. Από την άλλη οι ολλανδικές
τράπεζες και ιδιαίτερα η ING πρωτοπορούν και επεκτάθηκαν έξω
από τα σύνορα της χώρας τους, σε ολόκληρη την Ευρώπη.
¾

Η νότια Ευρώπη είναι η πιο καθυστερημένη στην υιοθέτηση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αυτό οφείλεται βασικά στη χαμηλή
διείσδυση του Διαδικτύου στις χώρες αυτές. Μάλιστα στην Ιταλία οι
ίδιες οι τράπεζες εμφανίζονται επιφυλακτικές όσον αφορά την
επέκτασή τους με νέες τεχνολογικές υποδομές κι αυτό επιτείνει την
επιβράδυνση της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη
χώρα αυτή. Εντούτοις οι ισπανικές τράπεζες ακολουθούν μια
τελείως διαφορετική και πιο παραγωγική πορεία, διότι είναι πολύ
ενεργές και αρκετά καινοτόμες στις στρατηγικές και την επέκταση
προϊόντων τους. Ήδη μια μεγάλη ισπανική τράπεζα, η Bankinter
θεωρείται ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά, στον τομέα της
ηλεκτρονικής τραπεζικής.

¾

Ενδιαφέρουσα είναι η ανάπτυξη που σημειώνει το e-banking στις
βαλτικές χώρες. Η Εσθονία προηγείται με μεγάλη διαφορά των
κοντινότερων γειτόνων της (Λετονία και Λιθουανία). Οι αρχικές
συνθήκες ήταν περίπου ίδιες και στις τρεις χώρες, όμως η πορεία
που ακολούθησαν ήταν διαφορετική. Στη Λετονία και στη
Λιθουανία επικρατούσαν μονοπώλια στις τηλεπικοινωνίες μέχρι τις
αρχές του 2003 κι αυτό συνεπαγόταν ανυπαρξία ανταγωνισμού και
υψηλές τιμές σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Όπως έχουμε αναφέρει δεν
μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη του e-banking σε ένα τόσο αφιλόξενο
περιβάλλον. Η διείσδυση του έμεινε εξαιρετικά χαμηλή στις χώρες
αυτές, μαζί με το Διαδίκτυο, όπως φαίνεται και στο γράφημα 4.2. Το
αντίθετο συνέβη στην περίπτωση της Εσθονίας, λόγω των πολύ
χαμηλών τιμολογίων στις συνδέσεις Διαδικτύου και στην ύπαρξη
ανταγωνισμού

στον

τομέα

των

ηλεκτρονικών

τραπεζικών

υπηρεσιών.
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Γράφημα 4.2. Η διείσδυση του Διαδικτύου και της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις βαλτικές
χώρες. Πηγή:Katri kerem, Internet banking in Estonia 2002
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Μέχρι στιγμής αναλύσαμε την κατάσταση της ηλεκτρονικής τραπεζικής
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και τις κατατάξαμε ανάλογα με τη
δυναμικότητα που έχουν επιδείξει τα τελευταία χρόνια. Αφήσαμε για το τέλος
την Ελλάδα και το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σ’ αυτή. Η κατάσταση
στη χώρα μας μοιάζει πολύ με την κατάσταση που επικρατεί στις νότιες χώρες
της Ευρώπης. Χαμηλή διείσδυση του Διαδικτύου και της ηλεκτρονικής
τραπεζικής, αλλά μια διαρκώς αυξανόμενη αγορά και καλές προοπτικές για το
μέλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
E-BANKING ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
5.1 Εφαρμογή, προβλήματα και προοπτικές

Η νοτιότερη χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου ήταν από τις τελευταίες που
ανακάλυψαν την ηλεκτρονική τραπεζική και τις δυνατότητες που προσφέρει.
Αυτό βασικά ήταν αρνητικό, αφού μέχρι σήμερα κατατάσσεται στις τελευταίες
θέσεις στη διείσδυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ωστόσο της προσέδωσε
ένα ανέλπιστο πλεονέκτημα. Η καθυστέρηση των ελληνικών τραπεζών σε
επενδύσεις νέων τεχνολογικών υποδομών και προγραμμάτων λογισμικού, τους
έδωσε το πλεονέκτημα να κατέχουν αυτή τη στιγμή τα πιο σύγχρονα και
εξελιγμένα συστήματα, συγκριτικά με τα αντίστοιχα που κατέχουν οι
ευρωπαίοι εταίροι τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι όσοι ασχολούνται με
τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη χώρα μας δηλώνουν ότι οι
ελληνικές τράπεζες παρέχουν την ίδια ή και καλύτερη ποιότητα και ποσότητα
υπηρεσιών με τις ξένες τράπεζες. Οι ίδιοι όμως διαπιστώνουν ότι υπάρχουν
ακόμη αρκετά προβλήματα στην υιοθέτηση του e-banking από τους έλληνες
καταναλωτές. Παρατηρείται με άλλα λόγια μια αντίφαση, η οποία δεν είναι
ανησυχητική, ωστόσο κρίνεται αναγκαία μια πιο συστηματική προώθηση των
νέων προϊόντων στον Έλληνα καταναλωτή.
Θα ξεκινήσουμε από την αισιόδοξη πλευρά, η οποία δεν είναι άλλη από τον
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό όσων πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω
Διαδικτύου. Σύμφωνα με αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας για τις Νέες
Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2001 περίπου 150000
πελάτες πραγματοποίησαν τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά (1,5% του
πληθυσμού), ενώ το 2002 ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις 250000, το 2003
έφτασε τις 412000 και το 2004 τις 500000. Από τις 500000 των χρηστών
περίπου 150000 πραγματοποιούν πάνω από μια συναλλαγή το μήνα, ενώ
περίπου 250000 πραγματοποιούν μια συναλλαγή το μήνα.
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Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ διακινούνται μέσω Διαδικτύου
καθημερινά στη χώρα μας. Συνολικά για το 2003 πραγματοποιήθηκαν 5,1
εκατομμύρια συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, ενώ μόνο για το πρώτο τρίμηνο
του 2004 έφτασαν τις 1,6 εκατομμύρια συναλλαγές. Τα στοιχεία αυτά
προέρχονται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και δείχνουν μια ετήσια
αύξηση της τάξεως του 30% με 40%.
Μεγάλη είναι και η αύξηση της χρήσης των ΑΤΜ. Σήμερα λειτουργούν στη
χώρα 5487 τέτοια μηχανήματα. Το 2003 το σύνολο των συναλλαγών που
πραγματοποιήθηκαν μέσω ΑΤΜ έφτασε τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ και το
2004 ξεπέρασε τα 35 δισεκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο
πραγματοποιούνται περισσότερες από 230 εκατομμύρια συναλλαγές το χρόνο
μέσω ΑΤΜ.
Άνθιση παρουσιάζουν και οι άλλες μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής, όπως
το phone και το mobile banking. Μέσω τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών
πραγματοποιούνται περίπου 130000 συναλλαγές ετησίως, με τζίρο 10
δισεκατομμύρια ευρώ. Το mobile banking δείχνει να έχει ακόμα μεγαλύτερη
δυναμική, η οποία οφείλεται στην τεράστια ανάπτυξη που γνωρίζει η αγορά
κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας. Η πρώτη συνεργασία μεταξύ τράπεζας και
εταιρίας κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας έγινε το 1999 από την Εθνική
τράπεζα με την Telestet. Ακολούθησαν η Eurobank με την Cosmote. Αρχικά
ξεκίνησαν παρέχοντας την υπηρεσία ανανέωσης χρόνου ομιλίας από τα ΑΤΜ
των τραπεζών. Σήμερα, μέσω του mobile banking παρέχεται μια πλήρης γκάμα
τραπεζικών υπηρεσιών, όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα.
5.1.1 Η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στο Διαδίκτυο
Γενικότερα οι ελληνικές τράπεζες παρέχουν στους καταναλωτές τους μια
πλήρη γκάμα υπηρεσιών e-banking και η παρουσία τους στο Διαδίκτυο είναι
εφάμιλλη με την παρουσία των ευρωπαϊκών τραπεζών, σύμφωνα με έρευνα
που πραγματοποιήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την
εταιρία στρατηγικής επικοινωνίας Consilium Think Tank τον Απρίλιο του
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2003. Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγια τα οποία δόθηκαν σε 150 φοιτητές
από τους οποίους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τις ιστοσελίδες των ελληνικών
τραπεζών

και

κάποιων

αντιπροσωπευτικών

ξένων

στον

τομέα

της

ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η σύγκριση φαίνεται ότι ευνοεί τις ελληνικές
τράπεζες ως προς τα περισσότερα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων τα οποία
εξετάσθηκαν από τους ερωτώμενους.
Χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων των τραπεζών στα οποία υπερτερούν οι ελληνικές ή οι
ξένες τράπεζες, σύμφωνα με την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πηγή:ΕΕΤ
Internet banking, σελ. 63

Συγκεκριμένα οι ιστοσελίδες των ελληνικών τραπεζών φαίνεται να
υπερτερούν στην ευκολία εκμάθησης, πλοήγησης και χρήσης, ενώ παρέχουν
πιο κατανοητή, αξιόπιστη και σχετική πληροφόρηση από τις ξένες (κυρίως
ευρωπαϊκές) τράπεζες. Η θετική εμπειρία σημαίνει ότι ο χρήστης έμεινε τελικά
πλήρως ικανοποιημένος από τις προσδοκίες που είχε πριν έρθει σε επαφή με
την ιστοσελίδα κι εφόσον έχει ήδη επισκεφθεί πολλές ιστοσελίδες άλλων
τραπεζών και κατά συνέπεια μπορεί να εκφράσει γνώμη. Και σε αυτό το
σημείο οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι υπερτερούν, όπως και στην
ελκυστική εμφάνιση, που όμως είναι ένα σχετικά επουσιώδες χαρακτηριστικό.
Οι ξένες τράπεζες από την άλλη υπερτερούν στην επίκαιρη πληροφόρηση, την
εξατομίκευση της ιστοσελίδας και την αίσθηση συμμετοχής σε κοινότητα. Το
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πρώτο χαρακτηριστικό αφορά τη συχνότητα ενημέρωσης της ιστοσελίδας από
την τράπεζα κάθε φορά που ο χρήστης την επισκέπτεται. Η εξατομίκευση
αφορά τη δυνατότητα για προσαρμογή στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Μια
τέτοια ιστοσελίδα επιτρέπει στο χρήστη να αλλάζει τη μορφοποίησή της, ώστε
να είναι πιο φιλική και συμβατή με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του. Η
αίσθηση συμμετοχής σε κοινότητα είναι η δυνατότητα που παρέχει η τράπεζα
στους χρήστες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους απόψεις και πληροφορίες.
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ ενθαρρυντικά αφού οι ελληνικές
τράπεζες υπερτερούν στα ουσιώδη χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας έναντι
των ξένων εταίρων τους. Αυτό δείχνει την αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται
από μέρους τους την τελευταία περίοδο.
5.1.2 Τα προβλήματα
Ωστόσο τα ανώτατα στελέχη των ελληνικών τραπεζών εμφανίζονται
προβληματισμένα με την παρούσα κατάσταση του e-banking στη χώρα μας. Σε
συζήτηση που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών οι
ομιλητές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και εντόπισαν τρία βασικά
προβλήματα:
¾ Χαμηλή διείσδυση του Διαδικτύου
¾ Ανωριμότητα και μικρή ενημέρωση του κοινού στα θέματα της
ηλεκτρονικής τραπεζικής
¾ Αίσθηση ανασφάλειας του κοινού για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Η χαμηλή διείσδυση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη χώρα μας οφείλεται
κατά ένα μεγάλο μέρος στη χαμηλή διείσδυση του Διαδικτύου, πράγμα που
όπως έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου
που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Περίπου 19% του πληθυσμού
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο σήμερα, πολύ χαμηλό ποσοστό αναλογικά με τα
ποσοστά που αντιστοιχούν στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια υπάρχει ακόμα μια
μεγάλη μερίδα στη χώρα μας που είτε αγνοεί παντελώς την έννοια της
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ηλεκτρονικής τραπεζικής, είτε έχει ακούσει ελάχιστα γι’ αυτή. Είναι αυτή η
μερίδα που δεν είναι εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο και
συνεπώς αδυνατεί να καταλάβει και περισσότερο να χρησιμοποιήσει τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Όμως ακόμη και αυτοί που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο διστάζουν να
χρησιμοποιήσουν το e-banking. Μόνο 2% με 3% των χρηστών του Διαδικτύου
πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά. Μάλιστα από τους 500000
σημερινούς χρήστες, ελάχιστοι είναι αυτοί που προχωρούν σε συναλλαγές
(περίπου 1 στους 62). Οι περισσότεροι επισκέπτονται ακόμα και καθημερινά
την ιστοσελίδα της τράπεζάς τους για να ενημερωθούν για το υπόλοιπο του
λογαριασμού τους και να πάρουν διάφορες πληροφορίες που τους
ενδιαφέρουν. Συνεπώς το ελληνικό κοινό δε δείχνει να εμπιστεύεται ακόμα το
νέο προϊόν. Η κρίσιμη μάζα των ελληνικών καταναλωτών, η οποία θα
οδηγήσει σε υπερκάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η ανάπτυξη και
συντήρηση του e-banking, δεν έχει ακόμα κατακτηθεί από τις ελληνικές
τράπεζες.
Ο κυριότερος λόγος είναι η ανωριμότητα του κοινού πάνω στα θέματα των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι Έλληνες δεν έχουν ακόμα πιστέψει στα
πλεονεκτήματα και τις θετικές πλευρές της ηλεκτρονικής τραπεζικής και γι’
αυτό ευθύνονται πάρα πολύ οι τράπεζες. Είναι γνωστό ότι για να προωθηθεί
ένα καινούριο προϊόν σε μια αγορά πρέπει να προηγηθεί συστηματική
διαφήμιση και ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να το δοκιμάσουν, να
ενημερωθούν για τη χρήση του και να γίνουν πελάτες του. Συστηματική
προσπάθεια προώθησης του e-banking δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμη στη
χώρα μας κι αυτό το αναγνωρίζουν τα ανώτατα στελέχη των τραπεζών που
έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον αυτό.
Υπερβολική είναι και η ανασφάλεια που διακατέχει τους υποψήφιους
χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη χώρα μας και μάλιστα χωρίς να
έχουν προηγουμένως ψάξει για το θέμα, χωρίς να έχουν την απαραίτητη
ενημέρωση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναγνωρίσει αυτό το πρόβλημα,
όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα και εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα
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προστασίας και πιστοποίησης των συναλλαγών. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό
γιατί δεν συνοδεύεται από την απαραίτητη ενημέρωση. Αν συνυπολογίσουμε
και την έμφυτη καχυποψία που χαρακτηρίζει τον

Έλληνα καταναλωτή,

μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Βέβαια η
ανασφάλεια του κοινού δεν είναι τελείως αβάσιμη, αφού τα διάφορα
κρούσματα εισβολών στις βάσεις δεδομένων των τραπεζών και τους
λογαριασμούς των πελατών εντείνουν δικαιολογημένα αυτό το αίσθημα.
5.1.3 Λύσεις και προτάσεις
Οι Έλληνες τραπεζίτες φαίνεται πως έχουν εντοπίσει τα προβλήματα που
αναφέραμε και προχωρούν σε ανασχεδιασμό της στρατηγικής τους για την
προώθηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Παράλληλα με την ανάπτυξη ενός
σωστού προϊόντος, σημείο στο οποίο οι ελληνικές τράπεζες έχουν την
υπεροχή, εστιάζονται τώρα στο σωστό μάρκετινγκ που είχαν αμελήσει τα
προηγούμενα χρόνια. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ξεκίνησε πρόσφατα μια
προσπάθεια ενημέρωσης των ιδιωτών και των επιχειρήσεων για τα οφέλη που
συνεπάγεται η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Προς την ίδια κατεύθυνση
στρέφεται τώρα και η κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Μεγάλη προσπάθεια γίνεται
και για τη σωστή ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου
και αυτά να παίξουν το σωστό ρόλο στη διάδοση του e-banking στο κοινό
τους. Παράλληλα με αυτή την προσπάθεια, προσοχή πρέπει να δοθεί και στα
ακόλουθα:
¾ Ταχύτητα στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Με
τον όρο ταχύτητα εννοούμε τη σε πραγματικό χρόνο εκτέλεση των
εντολών του πελάτη και την αποφυγή καθυστερήσεων που θα τον
δυσαρεστήσουν.
¾ διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας και προστασίας
των δεδομένων των πελατών, προκειμένου οι τράπεζες να
αποκτήσουν την εμπιστοσύνη τους.
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¾ διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, εφτά ημέρες την
εβδομάδα.
¾ διεύρυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε περισσότερους τομείς
του δημοσίου τομέα, ώστε οι καταναλωτές να εξοικειωθούν με
αυτές.
¾ Σωστή τιμολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Είναι ένα
σημαντικό ζήτημα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως από τις
τράπεζες. Λανθασμένη τιμολογιακή πολιτική μπορεί να διώξει τους
πελάτες και να επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην ηλεκτρονική
τραπεζική, ειδικά στο ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται
αυτή τη στιγμή.
5.1.4 Οι προοπτικές του e-banking στην Ελλάδα
Οι προοπτικές της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη χώρα μας είναι πολύ
καλές, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση. Οι
διάφοροι δείκτες παρουσιάζουν συνεχή άνοδο, έστω και με μια καθυστέρηση,
και τίποτα δε φαίνεται ικανό να ανακόψει αυτό το κύμα και την ανοδική
πορεία, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες κάποια στιγμή θα γίνουν κατανοητά από
την κρίσιμη μάζα των καταναλωτών και θα υιοθετηθούν αργά ή γρήγορα. Η
ηλεκτρονική τραπεζική δεν αποτελεί μια πολυτέλεια. Αντιθέτως αποτελεί μια
αναγκαιότητα και συνάδει απόλυτα με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ταχύτητα,
ευκολία και ποιότητα στις συναλλαγές για όλους είναι το μυστικό της
επιτυχίας.
Βέβαια βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και δε γνωρίζουμε πόσος καιρός θα
χρειαστεί ώσπου το Internet banking, η σημαντικότερη μορφή της
ηλεκτρονικής τραπεζικής, θα καθιερωθεί. Για παράδειγμα η ανάπτυξη των
ΑΤΜ στην Ελλάδα χρειάστηκε περίπου εφτά χρόνια. Σήμερα όλοι γνωρίζουμε
την εξάπλωση που έχει, έστω κι αν καθιερώθηκε περισσότερο στη συνείδηση
του κόσμου ως μηχάνημα αναλήψεων. Το Internet banking προσφέρει βεβαίως
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πολύ περισσότερες δυνατότητες και οι προοπτικές του είναι ακόμη
μεγαλύτερες.
Από την άλλη, η τεράστια ανάπτυξη της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας
στη χώρα μας, ανοίγει μια λαμπρή προοπτική για το mobile banking. Οι
υποδομές του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα μας είναι πολύ προχωρημένες
κι αυτό ίσως οδηγήσει σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης από αυτό που
συναντάται σε άλλες χώρες. Με άλλα λόγια η χώρα μας έχει εξαιρετικά υψηλό
βαθμό διείσδυσης σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας και πολύ αναπτυγμένο
δίκτυο από τις υπάρχουσες εταιρίες. Στο άμεσο μέλλον το mobile banking
μπορεί να υπερκεράσει σε διείσδυση τις άλλες μορφές ηλεκτρονικής
τραπεζικής και να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο μετάβασης στο Internet
banking, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εμβρυϊκά επίπεδα στη χώρα μας.
Υποστηρίζεται ακόμη ότι τα φυσικά υποκαταστήματα θα συνεχίσουν να
υπάρχουν, αλλά θα ικανοποιούν τελείως διαφορετικές ανάγκες των πελατών,
από αυτές που ικανοποιούσαν μέχρι σήμερα. Το e-banking πιθανότατα θα
εξυπηρετεί τις καθημερινές και πιο εύκολες συναλλαγές, όπως οι αναλήψεις,
καταθέσεις και μεταφορές χρημάτων, ενημερώσεις για υπόλοιπα λογαριασμών
και για άλλες πληροφορίες που θα αφορούν πιο σύνθετες και δύσκολες
συναλλαγές. Τέτοιες συναλλαγές μπορεί να είναι ένα στεγαστικό δάνειο, ή τα
δάνεια των επιχειρήσεων. Αυτές τις ανάγκες πιθανότατα θα συνεχίσουν να
εξυπηρετούν τα φυσικά υποκαταστήματα, αφού ο πελάτης στις πιο κρίσιμες
αποφάσεις του θέλει τη γνώμη ενός έμπειρου κι εξειδικευμένου στελέχους.
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5.2 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής από τις ελληνικές τράπεζες

5.2.1 Τράπεζα Πειραιώς

Η διεύθυνση της ηλεκτρονικής τραπεζικής της τράπεζας Πειραιώς είναι η
www.winbank.gr. Πρόκειται για αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, που
σημαίνει ότι έχει το δικό της brand name και λειτουργεί ως ολοκληρωμένη,
ξεχωριστή ηλεκτρονική τράπεζα. Ουσιαστικά όμως αποτελεί μια πρόσθετη
υπηρεσία της τράπεζας Πειραιώς. Δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2000 και
άρχισε να λειτουργεί στις 17 Μαρτίου του 2000. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο της
λειτουργίας της απέκτησε 6000 πελάτες. Περιλαμβάνει τις κυριότερες μορφές
e-banking, δηλαδή Internet banking (winbank Internet), phone banking
(winbank phone), mobile banking (winbank mobile), τα γνωστά ΑΤΜ και
καλύπτει μια πλήρη γκάμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην πρώτη
ηλεκτρονική σελίδα ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για τις διάφορες
υπηρεσίες και για λοιπά σημαντικά θέματα όπως η ασφάλεια.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:
¾ Λογαριασμοί: υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών, μεταφορά
χρημάτων μεταξύ προσωπικών λογαριασμών, αποστολή κινήσεων
μέσω ταχυδρομείου και e-mail και ανάλυση υπολοίπων και
στοιχείων του λογαριασμού.
¾ Πιστωτικές κάρτες: υπόλοιπα και κινήσεις, εμφάνιση και εκτύπωση
μηνιαίων λογαριασμών και αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου και
e-mail, καθώς και πληρωμή πιστωτικών καρτών.
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¾ Διαχείριση δανείων: Συνολική απεικόνιση δανείων, αναλυτικά
στοιχεία και πληρωμή δόσεων δανείων.
¾ Πληρωμές: Μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων, εντολές
πληρωμής σε προκαθορισμένη ημερομηνία και δυνατότητα αλλαγής
της ημερομηνίας, εντολές εμβασμάτων, πάγιες εντολές πληρωμής
ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης, ΤΕΒΕ,
καθώς και δυνατότητα διακοπής, μεταβολής και ενεργοποίησης
αυτών των εντολών, ανανέωση καρτών ομιλίας της Vodafone και
αποστολή χρημάτων σε κάρτες VISA.
¾ Χρηματιστηριακές συναλλαγές: Παρακολούθηση των τιμών των
μετοχών σε πραγματικό χρόνο και των τιμών των ξένων δεικτών,
αποτίμηση

χαρτοφυλακίου,

παρακολούθηση

ενδοσυνεδριακών

δεδομένων, ισοτιμίες νομισμάτων, τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων της
τράπεζας, άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των εντολών,
εντολές αγοράς μετοχών, καθώς και συμμετοχή σε δημόσιες
εγγραφές.
¾ Αιτήσεις για τραπεζικά προϊόντα: για κάρτες VISA, Master Card
κ.α., μεταφορά υπολοίπου πιστωτικής κάρτας, αιτήσεις για
προσωπικά,

καταναλωτικά

δάνεια

και

άνοιγμα

καταθετικού

λογαριασμού.
¾ Προσωπικές υπηρεσίες πελάτη: Μορφοποίηση ιστοσελίδας, επιλογή
γλώσσας

επικοινωνίας,

εκτύπωση

αποδείξεων

συναλλαγών,

ευρετήρια καταστημάτων και λοιπές πληροφορίες.
¾ Τηλεειδοποιήσεις για αυξομειώσεις υπολοίπων λογαριασμών πάνω ή
κάτω από προκαθορισμένα όρια.
¾ Διαχείριση επιταγών: παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών, διαχείριση,
απεικόνιση, ανάκληση και ακύρωση επιταγών.
¾ Ρυθμίσεις ασφαλείας: Αλλαγές κωδικών (ΡΙΝ) κ.λ.π.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι υπηρεσίες που αναφέρθηκαν
προσφέρονται στο σύνολό τους μόνο μέσω Internet banking. Οι υπόλοιπες
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μορφές της ηλεκτρονικής τραπεζικής καλύπτουν μέρος μόνο αυτών των
υπηρεσιών, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στη χρήση τους.
Η ασφαλής παροχή αυτών των υπηρεσιών είναι θέμα υψίστης σημασίας για
την τράπεζα Πειραιώς, όπως και για όλες τις ελληνικές τράπεζες. Για το λόγο
αυτό στην πρώτη σελίδα (κατόπιν επιλογής του χρήστη) εξηγεί με πολύ
αναλυτικό τρόπο τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιεί και ενημερώνει
τους πελάτες της για τους πιθανούς κινδύνους και τους τρόπους μείωσής τους,
ώστε να τους προστατέψει από κακόβουλες επιθέσεις τρίτων. Συγκεκριμένα:
Για την είσοδο στην υπηρεσία winbank internet είναι απαραίτητοι δύο
κωδικοί, ο κωδικός εισόδου (User ID) και ο κωδικός ασφαλείας (ΡΙΝ). Το
σύστημα, για λόγους ασφάλειας, ζητάει αλλαγή του προσωπικού κωδικού
ασφαλείας (PIN) κάθε δύο μήνες . Τόσο πριν όσο και μετά την εισαγωγή των
κωδικών η πρόσβαση στα συστήματα της τράπεζας ελέγχεται από ειδικό
λογισμικό (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών
από τους πελάτες, ενώ δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις
δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της τράπεζας. Στη δεύτερη
φάση εξασφαλίζεται το απόρρητο της μεταφοράς των δεδομένων μέσω του
πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα αυτό παρέχεται από
την εταιρία Verisign, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας συναλλαγών.
Ακόμη γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από την υπηρεσία, μετά από την
παρέλευση επτά λεπτών αδράνειας
Τέλος, αναφέρουμε ότι η τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί στην ελληνική
αγορά στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κι έχει κερδίσει αρκετά
βραβεία και πιστοποιήσεις ποιότητας από επίσημους διεθνείς φορείς. Για
παράδειγμα το Συμβούλιο Πιστοποίησης του TUV ενέκρινε την πιστοποίηση
της τράπεζας Πειραιώς στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Καρτών
(winbank) κατά το σύγχρονο πρότυπο DIN ΕΝ ISO 9001:2000.
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5.2.2 EFG Eurobank Ergasias

Η EFG Eurobank Ergasias είναι μια σχετικά καινούρια τράπεζα. Ιδρύθηκε
το 1990 με αρχική επωνυμία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα". Σήμερα κατέχει
σημαντικό μερίδιο της αγοράς και είναι από τις πιο δυναμικές παρουσίες στο
χώρο των τραπεζών. Η δυναμικότητα αυτή φάνηκε από νωρίς και στον τομέα
της ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς ήταν η πρώτη τράπεζα που παρείχε
πλήρεις τραπεζικές, αλλά και χρηματιστηριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Η Eurobank ακολούθησε ένα διαφορετικό δρόμο από την Τράπεζα
Πειραιώς για την ανάπτυξη του e-banking. Καταρχήν δε δημιούργησε μια
αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα, αλλά το παρέχει ως μια επιπλέον υπηρεσία
της ίδιας της τράπεζας. Ο λόγος είναι ότι η δημιουργία ενός ξεχωριστού brand
name απαιτεί υψηλές επενδύσεις και τεχνολογικές υποδομές, καθώς και
μεγάλο κόστος προώθησης. Η αλήθεια είναι ότι το πρότυπο της δημιουργίας
ξεχωριστής τράπεζας ακολουθείται συνήθως από μεγάλες και παραδοσιακές
τράπεζες στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν και τα απαραίτητα κεφάλαια για να το
αναπτύξουν. Στην Ελλάδα η Τράπεζα Πειραιώς και η Εγνατία Τράπεζα ήταν
οι μοναδικές που προχώρησαν με βάση αυτό το μοντέλο.
Η Eurobank δημιούργησε αρχικά το EuroPhone Banking, το οποίο ήταν το
μεγαλύτερο τηλεφωνικό κέντρο στην Ελλάδα το 2001, με 25000 καθημερινές
συνδιαλέξεις. Στη συνέχεια προχώρησε στην ανάπτυξη και των άλλων μορφών
της ηλεκτρονικής τραπεζικής σημειώνοντας αξιοσημείωτη επιτυχία. Σήμερα
παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών 1 , όπως
ενημέρωση για υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων
1

Για την αποφυγή επαναλήψεων, στο σημείο αυτό δεν θα παρουσιάσουμε τον αναλυτικό κατάλογο
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά το πρότυπο που χρησιμοποιήσαμε στην ανάλυση για την Τράπεζα
Πειραιώς. Ο πλήρης κατάλογος για όλες τις τράπεζες παρατίθεται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.
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μεταξύ λογαριασμών, πληρωμές ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, ασφαλειών,
χρηματιστηριακές συναλλαγές, δάνεια, διαχείριση επιταγών, αλλαγή κωδικών
ασφαλείας κ.λ.π.
Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλει και η Eurobank προκειμένου να
διασφαλίσει τις συναλλαγές των πελατών της μέσω των ηλεκτρονικών οδών.
Καταρχήν χρησιμοποιεί firewall για την προστασία της ίδιας της τράπεζας από
ανεπιθύμητες εισβολές. Για την ταυτοποίηση του χρήστη απαιτούνται οι
προσωπικοί κωδικοί εισόδου. Οι προσωπικοί κωδικοί χρήστη μπλοκάρονται
μετά από 3 συνεχόμενες λανθασμένες προσπάθειες εισαγωγής στο σύστημα ή
μετά από συνολικά 9 λανθασμένες προσπάθειες μέσα σε μια εβδομάδα κι αυτό
γιατί οι συνεχείς λανθασμένες προσπάθειες θεωρούνται ύποπτες.
Για τη διενέργεια όμως χρηματικών συναλλαγών, η τράπεζα χρησιμοποιεί
μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, την ψηφιακή πιστοποίηση, η οποία
νομιμοποιεί και δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό του να υπογράφει ψηφιακά
όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκτελεί. Το ψηφιακό πιστοποιητικό
εγκαθίσταται είτε σε κάποιον υπολογιστή, είτε σε μια μικρή ηλεκτρονική
πλακέτα η οποία συνδέεται σε μια θύρα USB οποιουδήποτε υπολογιστή, και
λειτουργεί σαν ένα επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης του χρήστη. Η Eurobank
είναι η μόνη τράπεζα στη χώρα μας που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία.
Για τη διασφάλιση της μεταφοράς των δεδομένων χρησιμοποιείται το
πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL με κρυπτογράφηση 128 bit από την εταιρία
Verisign. Τέλος μετά την πάροδο 15 λεπτών αδράνειας γίνεται αυτόματη
αποσύνδεση από την υπηρεσία.
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5.2.3 Εθνική Τράπεζα

Πρόκειται για την τράπεζα με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, η οποία όμως
εμφανίζεται

να

έχει

αναλογικά

μικρή

παρουσία

στο

Διαδίκτυο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ανήκει στις τελευταίες τράπεζες στην Ελλάδα οι
οποίες ξεκίνησαν την παροχή υπηρεσιών Internet banking, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζει καθυστέρηση ακόμα και σήμερα στον τομέα αυτό. Το πακέτο
ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου που διαθέτει είναι βασικό και δεν
περιλαμβάνει αρκετές υπηρεσίες τις οποίες περιλαμβάνουν αρκετές τράπεζες
στη χώρα μας. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι η διαχείριση δανείων,
πληρωμή πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από την τράπεζα με πάγια
εντολή ή από άλλη τράπεζα, πληρωμή παρόχων κινητής τηλεφωνίας κ.α.
Ωστόσο παρά τη σχετική υστέρηση που παρουσιάζει η Εθνική Τράπεζα στο
Internet banking, κατέχει την πρωτοκαθεδρία σε μια άλλη μορφή της
ηλεκτρονικής τραπεζικής. Κατέχει περίπου το 1/3 των ΑΤΜ στη χώρα μας, τα
οποία βρίσκονται εγκατεστημένα σε κάθε απομονωμένη γωνιά της και σε
αρκετά νησιά. Μεγάλο είναι και το δίκτυο φυσικών υποκαταστημάτων που
διαθέτει. Η γενικότερη υπεροχή και το μεγάλο μερίδιο αγοράς που κατέχει
σήμερα η Εθνική Τράπεζα, οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος στην ανάπτυξη
αυτών των αξιόλογων δικτύων σε όλη τη χώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα
βρίσκεται ακόμη πολύ πίσω σε ότι αφορά το Internet banking. Ο Έλληνας
καταναλωτής προτιμά κατά συντριπτικό ποσοστό την προσωπική επίσκεψη
στο υποκατάστημα της τράπεζας και σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιεί το
ΑΤΜ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κατάσταση θα παραμείνει ίδια και στο
μέλλον. Η μεταστροφή του κοινού προς τις τραπεζικές υπηρεσίες μέσω
Διαδικτύου είναι κάτι παραπάνω από πιθανή, σχεδόν σίγουρη. Συνεπώς η
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Εθνική Τράπεζα πρέπει να κάνει αρκετά βήματα και στο Internet banking,
προκειμένου να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις.
Και η Εθνική Τράπεζα για την ασφαλή λειτουργία του Internet Banking,
χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση 128 bit

και

πρωτόκολλο SSL, το οποίο

θεωρείται απαραβίαστο. Όσον αφορά τις εγχρήματες συναλλαγές και τις
συναλλαγές ασφαλείας, εκτός από τη χρήση των δύο προσωπικών κωδικών
απαιτείται επιπλέον και η χρήση των κωδικών:
¾ Αριθμός Αυθεντικότητας Συναλλαγής (ΤΑΝ), ο οποίος αντικαθιστά
την υπογραφή του χρήστη και επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση και
ορθότητα των συναλλαγών.
¾ Αριθμός

Επιβεβαίωσης

Συναλλαγής

(CHECK),

ο

οποίος

επιβεβαιώνει από την πλευρά της Τράπεζας, την πραγματοποίηση
των συναλλαγών.
Με την τέταρτη λανθασμένη εισαγωγή των κωδικών, αυτοί μπλοκάρονται για
λόγους ασφαλείας, ενώ μετά την παρέλευση 10 λεπτών αδράνειας
πραγματοποιείται αυτόματη αποσύνδεση από την υπηρεσία. Τέλος, και η
Εθνική τράπεζα χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα προγράμματα λογισμικού για
να προστατέψει την ίδια και τους πελάτες της (firewall, antivirus).

5.2.4 Alpha bank

Η Alpha bank ήταν η πρώτη τράπεζα που εισήγαγε την ηλεκτρονική
τραπεζική στη χώρα μας. Ήδη από το 1990 είχε προβλέψει την αναγκαιότητα
της εξυπηρέτησης των πελατών της μέσω ηλεκτρονικών οδών και δημιούργησε
το Alpha phone και το Alpha Line. Αυτές ήταν δυο υπηρεσίες με τις οποίες ο
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πελάτης είχε τη δυνατότητα να ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω Διαδικτύου
αντίστοιχα, για τους λογαριασμούς του και άλλα θέματα. Πολύ γρήγορα, από
το 1998 η Alpha bank προχώρησε στην ολοκλήρωση του Internet banking
προσφέροντας τη δυνατότητα εκτέλεσης τραπεζικών συναλλαγών μέσω του
Διαδικτύου.
Πρώτη εισήγαγε και τα ΑΤΜ το 1980. Θα λέγαμε ότι η Alpha bank πήρε
πολύ γρήγορα τολμηρές αποφάσεις, σε μια εποχή που δύσκολα μπορούσε να
διαβλέψει κάποιος την εξέλιξη που θα ακολουθούσε. Η πολύ περιορισμένη
χρήση του Διαδικτύου και η ανυπαρξία της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη χώρα
μας τη δεκαετία του 1990, δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στα πρώτα
βήματα της τράπεζας. Σήμερα φαίνεται δικαιωμένη από τις επιλογές της, αφού
βρίσκεται στον πυρήνα των πρωτοπόρων τραπεζών στις υπηρεσίες e-banking
στη χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για το
2003,

τα

2/3

των

τραπεζικών

συναλλαγών

μέσω

Διαδικτύου

πραγματοποιήθηκαν από το Alpha Web Banking, δηλαδή μέσω του καναλιού
Internet banking

της Alpha bank. Σήμερα παρέχει ένα πλήρες πακέτο

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενώ η ιστοσελίδα στον ηλεκτρονικό τόπο της
τράπεζας είναι ίσως η πιο φιλική και εύκολη στη χρήση της.
Για την ασφάλεια ισχύουν όσα αναφέραμε για όλες τις τράπεζες:
προγράμματα προστασίας, κρυπτογράφηση στα 128 bit, πρωτόκολλο SSL και
προσωπικοί κωδικοί. Επιπλέον η πραγματοποίηση των συναλλαγών πρέπει να
γίνεται μέσα σε διάστημα μισής ώρας, ενώ μετά την παρέλευση ενός
εικοσαλέπτου αδράνειας γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από την υπηρεσία. Η
τράπεζα ενημερώνει επίσης αναλυτικά τους πελάτες της για τους τρόπους με
τους οποίους θα προστατευτούν οι ίδιοι από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
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5.2.5 Εμπορική Τράπεζα

Το e-banking της Εμπορικής Τράπεζας μοιάζει πολύ με αυτό της Εθνικής.
Παρουσιάζεται και εδώ μια αντίφαση. Ενώ η τράπεζα διαθέτει ένα από τα
μεγαλύτερα δίκτυα φυσικών υποκαταστημάτων και γενικά κατέχει σημαντικό
μερίδιο αγοράς, έχει κάνει μικρά μόνο βήματα στη σημαντικότερη μορφή της
ηλεκτρονικής τραπεζικής, το Internet banking. Αυτό οφείλεται στο ότι η
τράπεζα δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας,
στα οποία οφείλει και τη θέση της στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ανώτατα στελέχη της τράπεζας αντιμετώπιζαν το e-banking ως κάτι πολύ
μακρινό και αμφιβόλου αποδοχής του από την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα
δήλωναν στο δελτίο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών τον Ιούλιο του 2000 ότι
μεσοπρόθεσμα η ηλεκτρονική τραπεζική δε μπορεί να συμβάλλει στην
κερδοφορία της τράπεζας, λόγω του μεγάλου ύψους των συναλλαγών που
πραγματοποιεί μέσω των παραδοσιακών οδών. Μεσοπρόθεσμα θεωρούσαν ότι
το σημαντικότερο επίτευγμα από την ανάπτυξη του e-banking θα ήταν η
βελτίωση του κύρους της.
Αυτές οι απόψεις δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ακόμη και
σήμερα, πέντε χρόνια μετά από τις δηλώσεις αυτές, το Internet banking
παραμένει καθηλωμένο στη χώρα μας και οι δύο τράπεζες (Εθνική και
Εμπορική) απολαμβάνουν τα οφέλη των ανεπτυγμένων δικτύων φυσικών
υποκαταστημάτων, χωρίς να επηρεάζονται από το σχετικά μικρό Internet
banking που διαθέτουν. Ίσως και στο μέλλον οι δύο τράπεζες παίξουν τον ίδιο
ρόλο, καλύπτοντας τις παραδοσιακές ανάγκες, που πάντα θα υπάρχουν, και
αφήνοντας την πρωτοβουλία για την κάλυψη των «ηλεκτρονικών αναγκών»
στις μικρότερες.
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5.2.6 Εγνατία Τράπεζα

Η Εγνατία Τράπεζα είναι ένας από τους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη του
e-banking στην Ελλάδα. Ήδη από το 1997 παρείχε υπηρεσίες Internet banking
με το ξεχωριστό brand name Web Teller. Παρόλη την πολύ χαμηλή διείσδυση
του Διαδικτύου εκείνη την εποχή και παρόλο που οι περισσότερες τράπεζες
δεν φαινόταν διατεθειμένες να κάνουν το πρώτο βήμα, η Εγνατία Τράπεζα
προχώρησε. Στόχος της ήταν να καθιερωθεί ως μια από τις τεχνολογικές
τράπεζες στη χώρα μας και το κατάφερε.
Παράλληλα εισήγαγε και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως το Web
Shop και το Web trader, ως ξεχωριστά brand name. Το πρώτο εισήχθη το 1998
και αφορούσε ηλεκτρονικές αγορές που μπορούσε να πραγματοποιήσει ο
πελάτης της τράπεζας με κάποιες επιλεγμένες εταιρίες. Το δεύτερο εισήχθη
λίγο αργότερα και αφορούσε χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Σήμερα φαίνεται ότι η τράπεζα έχει αποκομίσει πολλά από την εμπειρία
αυτών των χρόνων. Παρέχει ένα από τα πιο πλήρη πακέτα ηλεκτρονικών
υπηρεσιών κι έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως μια πρωτοπόρα
τράπεζα στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Για τον τομέα της ασφάλειας η Εγνατία Τράπεζα χρησιμοποιεί το βασικό
εξοπλισμό και διαδικασίες που αναφέραμε και στις προηγούμενες και προχωρά
ένα βήμα παρακάτω. Χρησιμοποιεί ένα είδος ψηφιακής υπογραφής, έναν
πρόσθετο κωδικό, ο οποίος παράγεται από μια ηλεκτρονική συσκευή (Security
Token) με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι κωδικοί είναι μοναδικοί και ισχύουν
για μια και μόνο χρήση. Η διαδικασία παραγωγής τους είναι η εξής: ένας
αλγόριθμος συνδυάζει διάφορες παραμέτρους, όπως το χρόνο κατά τον οποίο ο
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χρήστης πατάει το κουμπί και τα κλειδιά κρυπτογράφησης της συγκεκριμένης
συσκευής και παράγει τον κωδικό (ΟΤΡ). Η διαδικασία παρουσιάζεται στο
παρακάτω σχήμα.
Σχήμα 5.1: Η διαδικασία παραγωγής του κωδικού (ΟΤΡ) με τη συσκευή Security Token

Ακόμη, οι κωδικοί εισόδου μπλοκάρονται μετά την λανθασμένη εισαγωγή την
τρίτη φορά και η σύνδεση με την υπηρεσία Web Teller διακόπτεται αυτόματα
μετά την παρέλευση πέντε λεπτών αδράνειας.
5.2.7 Υπόλοιπες τράπεζες

Οι υπόλοιπες τράπεζες είναι οι σχετικά μικρότερες και νεότερες στο στίβο
των ελληνικών τραπεζών. Στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής η Aspis
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Bank, η Nova Bank και η τράπεζα Κύπρου αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα και
σήμερα παρέχουν υπηρεσίες ισάξιες με τις πιο αναπτυγμένες τράπεζες του
κλάδου. Η Citibank είναι η μοναδική ξένη τράπεζα στη χώρα μας που
προσφέρει τόσο ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά υπολείπεται
ακόμη των ελληνικών. Τέλος η Λαϊκή Τράπεζα και η Bayerische Hypo und
Vereinsbank, βρίσκονται ακόμη πολύ πίσω. Οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι
κυρίως ενημερωτικές. Η Λαϊκή Τράπεζα προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες
διαχείρισης επιταγών και δανείων, καθώς και πληρωμής ΦΠΑ, ΙΚΑ και ΤΕΒΕ.
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Πίνακας 5.1. Βασικές υπηρεσίες e-banking που προσφέρονται από τις ελληνικές τράπεζες (Σεπ.2004).
Πηγή: Εμπορική Τράπεζα
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Aspis

bank

bank

√

√

υπόλοιπο

√

κίνηση

Μεταφορά χρηματικών ποσών

Υπηρεσίες
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υπηρεσίες
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(για
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για
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√2

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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για

λογαριασμού

μεταξύ

λογαριασμών

ίδιου

ατόμου
Μεταφορά χρηματικών ποσών
μεταξύ

πελατών

της

ίδιας

τράπεζας
Μεταφορά χρηματικών ποσών
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λογαριασμών

διαφορετικών τραπεζών
Εμβάσματα με χρήση αρχείου
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√

√
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√

√

√

√

√

√

√
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√
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Σκαρλάτος H. Βασίλειος

82

E-banking: προβλήματα, προοπτικές και η ελληνική πραγματικότητα

τράπεζα
Πληρωμή λογαριασμών κοινής

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ηλεκτρικών συσκευών…)
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Πίνακας 5.1. Βασικές υπηρεσίες e-banking που προσφέρονται από τις ελληνικές τράπεζες
(Σεπ.2004). Πηγή: Εμπορική Τράπεζα
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σε αρκετά σημεία αναφέρθηκε η αυξητική τάση που παρατηρείται στον
τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, όσον αφορά τα μεγέθη και την ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχονται. Φθάνοντας στο τέλος θα μπορούσαμε να
πούμε ότι αυτή είναι και η σημαντικότερη διαπίστωση. Τα στοιχεία δείχνουν
ότι ο μετασχηματισμός του τραπεζικού τομέα συνεχίζεται. Οι διαφορές είναι
εμφανείς ακόμα και ανάμεσα σε μικρά χρονικά διαστήματα, όπως είναι και το
διάστημα κατά το οποίο γράφηκε η παρούσα εργασία. Τα αριθμητικά στοιχεία
που συλλέξαμε, δεν αποτελούν παρά στατικές εικόνες, στιγμιαίες φωτογραφίες
που τραβήχτηκαν εν μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας αλλαγών. Γίνεται
φανερό ότι οι εικόνες αυτές κάθε άλλο παρά ίδιες είναι και αυτή είναι ίσως η
μεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάζει η ανάλυση του συγκεκριμένου
θέματος. Όμως μέσα από την παρατήρηση των εικόνων κατανοήσαμε τις
βασικές διαστάσεις του e-banking μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Βρίσκεται
στην αρχή της εξέλιξής του, διαστέλλεται με εκρηκτικούς ρυθμούς και η
πορεία του διαφέρει σε κάθε τόπο και χώρα.
Οι προβλέψεις για το μέλλον του είναι επίσης δύσκολες. Το βέβαιο είναι
ότι αποτελεί μια σύγχρονη αναγκαιότητα και αυτό αποτελεί την κινητήρια
δύναμη για την ανάπτυξή του. Η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου γίνεται πιο
απαιτητική και ο χρόνος του πιο πολύτιμος. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές
εργασίες δίνουν λύση σε πολλά από τα προβλήματα και για το λόγο αυτό όλο
και περισσότεροι τις επιλέγουν. Άραγε σε ποιο βαθμό θα αντικαταστήσουν τις
παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες; Ποιο θα είναι το μοντέλο στο οποίο θα
καταλήξει ο τραπεζικός τομέας μετά από τις αλλαγές τις οποίες θα υποστεί;
Αυτά είναι ερωτήματα που μόνο με την πάροδο του χρόνου θα απαντηθούν.
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