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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δέσποινα Χ. Αναργυρίδου: Συγκριτική Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης Ομολόγων μέσω της Ανάπτυξης Προτύπου
Συστήματος στα πλαίσια της Ελληνικής Οικονομίας (Υπό την επίβλεψη του
Ομότιμου Καθηγητή Δημήτριου Λ. Παπαδόπουλου).
Η πρόοδος της τεχνολογίας και η έλευση της πληροφορικής και του διαδικτύου έχουν
επιτρέψει την εμφάνιση της Ηλεκτρονικής Χρηματοοικονομικής, δηλαδή της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών.
Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί. Παράλληλα αυξήθηκε και ο αριθμός των χρηστών των διαδικτυακών τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών και της διαδικτυακής ασφαλιστικής. Ωστόσο, οι διαδικτυακές δημοπρασίες και οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων δεν έχουν γνωρίσει σημαντική
άνθιση στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό μας ώθησε να προσπαθήσουμε σε αυτή τη διατριβή να εντοπίσουμε αρχικά τις διαθέσιμες πλατφόρμες συναλλαγών ομολόγων σε
διεθνές επίπεδο και να αξιολογήσουμε τα χαρακτηριστικά τους και τις υπηρεσίες που
παρέχουν ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να βγάλουμε συμπεράσματα για την
εγχώρια αγορά. Ένα από τα σημεία που επισημάναμε ήταν το ότι υπάρχουν αρκετές
πλατφόρμες που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων σε θεσμικούς επενδυτές και άλλες που προσφέρουν συναλλαγές και σε μεμονωμένους επενδυτές. Εν συνεχεία εξετάσαμε τις δύο υπάρχουσες πλατφόρμες παροχής συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα: την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων και το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Άξιο αναφοράς είναι το
γεγονός ότι οι μεμονωμένοι επενδυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν χωρίς διαμεσολαβητές στις δύο αυτές πλατφόρμες. Οι διαπιστώσεις αυτές μας ώθησαν να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών
στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε στα πλαίσια αυτής της διατριβής να
δημιουργήσουμε μια πρότυπη πλατφόρμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διεκπεραίωση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων στην Ελλάδα, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο οι μεμονωμένοι όσο και οι θεσμικοί επενδυτές. Ο
τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής καθώς και τα χαρακτηριστικά της βασίστηκαν στη συγκριτική μελέτη των πλατφορμών που μελετήσαμε σε διεθνές επίπεδο.
Λέξεις κλειδιά : ομόλογα, πλατφόρμα συναλλαγών, μεμονωμένοι επενδυτές
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ABSTRACT
Despina Ch. Anargiridou: A Comparative Evaluation of the Electronic Bond Trading
Platforms and the Development of a New Platform for the Greek Financial Market
(Under the supervision of Emeritus Professor of Entrepreneurial Economics,
Papadopoulos Demetrios).
The advancement in internet and information technology has facilitated the evolution
of the e-finance, which stands for the provision of financial services and markets
using electronic communication. The Internet users in Greece have been multiplied in
recent years. At the same time, the number of users who utilize the Internet banking,
the Internet Stock Exchange Services and the e-insurance has been increased
progressively. However, Greek people are not familiar with the knowledge of the
technique and the possibilities of the internet auctions and the e-bond transactions.
This was the reason we first tried in this thesis to locate the globally available e-bond
networks and to examine their characteristics and the services they provide so that we
can then draw conclusions on the domestic market. One of the points we make is that
several existing e-bond networks provide bond transactions to institutional investors
but others provide transactions to individual investors. Second, we investigated the
two platforms which are available for bond transactions in Greece: the Electronic
Secondary Securities Market and the Completed Automated Electronic Transaction
System. We have to point out that the brokers act as agents to post investor orders and
individual investors cannot participate immediately and without intermediates in these
two platforms. All these findings forced us to examine how we could upgrade bond
transactions in Greece. So, through this doctoral thesis, we decided to build a model
platform that could be used for the handling of bond transactions in Greece. Both
individual and institutional investors could contact transactions in this platform. The
functioning and the characteristics of this platform were based on the comparison of
characteristics and operations of several e-bond networks we examined globally.
Keywords: bond auctions, platform, intermediates, individual investors
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Κεφάλαιο 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι νέες τεχνολογίες (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές) είναι διαθέσιμες για να
αλληλεπιδρούν με διάφορα είδη υπηρεσιών (Sebastiano Pizzutilo, Berardina De
Carolis, Antonio Petrone, Giovanni Cozzolongo, 2004). Η πρώτη μαζική εφαρμογή
της Παγκόσμιας Κοινωνίας, που σκοπό είχε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των
επιχειρησιακών σχέσεων μεταξύ εμπορικών συνεργατών, ήταν το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο (Electronic – Commerce, e - Commerce).
Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα λέγαμε
ότι είναι όλες εκείνες οι επιχειρησιακές δοσοληψίες μεταξύ ομάδων, όπως εταιρείες
(επιχείρηση με επιχείρηση), εταιρείες και καταναλωτές (επιχείρηση με καταναλωτή),
καταναλωτές και καταναλωτές, επιχείρηση και δημόσιος τομέας και μεταξύ
καταναλωτών και του δημόσιου τομέα και οι οποίες υποστηρίζονται από τις ανώτερες
τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (Kenneth C. Laudon , Carol
Guercio Traver, 2001). Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται ότι
αποτελεί μια γενική ιδέα που καλύπτει οποιαδήποτε επιχειρησιακή συναλλαγή που
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και με το συνδυασμό των τεχνολογιών ανταλλαγής
δεδομένων (όπως το email και το Electronic Data Interchange (EDI) που αποτελεί ένα
πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων), πρόσβασης σε
δεδομένα (shared databases, electronic bulletin boards, world wide web) και
αυτόματης συλλογής δεδομένων (bar coding, magnetic / optical character recognition)
(Lucking-Reiley D., Spulber F. D., 2001).
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις
Ηλεκτρονικές

Πληρωμές

(Electronic

payments,

E-payments)

και

στην

Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική (Electronic Finance, e-finance) (Nsouli, S.M.,
Schaechter, S., 2002). Η Ηλεκτρονική Πληρωμή είναι η χρηματική εκκαθάριση των
συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα και εφαρμόστηκε για τη διευκόλυνση των
ηλεκτρονικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Περιλαμβάνει τρεις επιμέρους
μηχανισμούς προπληρωμένων πληρωμών:
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1. Την Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer, EFT), η
οποία

πραγματοποιείται

με

πρωτοβουλία

του

εντολέα

μέσω

κάποιου

χρηματοοικονομικού οργανισμού προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του
δικαιούχου το χρηματικό ποσό σε κάποιο υποκατάστημα του ίδιου ή άλλου
χρηματοοικονομικού οργανισμού (Dimitris N. Chorafas, 1988). Η EFT μπορεί να
είναι και διασυνοριακή, όπως ορίζει ο κανονισμός (EK) 924/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Το Ηλεκτρονικό Χρήμα (Electronic money, e-money ή e-cash), το οποίο
περιλαμβάνει μηχανισμούς προπληρωμένων πληρωμών για την αγορά αγαθών
και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (Benjamin J. Cohen, 2001). Σύμφωνα με την
Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ηλεκτρονικό χρήμα
ορίζεται ως η νομισματική αξία αντιπροσωπευόμενη από απαίτηση έναντι του
εκδότη, η οποία: είναι αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό, μεταξύ άλλων και
μαγνητικό υπόθεμα (ειδικά προγράμματα λογισμικού ή μικροεπεξεργαστές), έχει
εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού τουλάχιστον ίσου με την
εκδοθείσα νομισματική αξία, και γίνεται δεκτή ως μέσο πληρωμής από άλλες
επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας. Βασική υποκατηγορία του ηλεκτρονικού
χρήματος είναι οι έξυπνες κάρτες (smart cards), στις οποίες η ηλεκτρονικά
αποθηκευμένη νομισματική αξία αγοράζεται από το χρήστη και μειώνεται μετά
από κάθε χρήση τους (David M'Raïhi, Moti Yung, 2001). Άλλη υποκατηγορία
είναι η χρεωστική κάρτα, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη τραπεζικού
λογαριασμού από τον κάτοχό της και του επιτρέπει να δώσει εντολή στην
τράπεζα ώστε να μεταφέρει χρήματα από το λογαριασμό του στην εταιρία που
του πούλησε τα διάφορα προϊόντα (Νούλας Αθανάσιος, 2005). Μία Τρίτη
υποκατηγορία είναι η προπληρωμένη κάρτα πολλαπλών χρήσεων (e-purse,
ηλεκτρονικό πορτοφόλι), στην οποία ο κάτοχος μεταφέρει από την πιστωτική
κάρτα του ένα ποσό για να πραγματοποιεί συναλλαγές (V. Cahill et al, 2003).
Τέλος, μια τέταρτη υποκατηγορία του ηλεκτρονικού χρήματος είναι τα
προπληρωμένα προϊόντα λογισμικού, τα οποία είναι εγκατεστημένα στη μνήμη
του ηλεκτρονικού υπολογιστή που συνδέεται στο διαδίκτυο (digital cash,
ψηφιακά μετρητά) (Jon W. Matonis, 1995).
3. Την Πιστωτική Κάρτα, τον αριθμό της οποίας ο αγοραστής κοινοποιεί στον
πωλητή, προκειμένου ο τελευταίος να την χρεώσει με το συμφωνηθέν ποσό
(Douglas Akers, Brian Lamm, Jay Golter, Martha Solt, 2005). Αξίζει να
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σημειωθεί ότι η έκδοση της Πιστωτικής κάρτας, σε αντίθεση με τη χρεωστική,
γίνεται χωρίς την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού (Νούλας Αθανάσιος, 2005).
Στην Ελλάδα, όλα τα σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες θέματα ρυθμίζονται από
το Ν. 3862/10, που εναρμόνισε τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ στην
Ελληνική νομοθεσία.
Η πρόοδος της τεχνολογίας και η έλευση της πληροφορικής και του διαδικτύου
έχει επιδράσει σημαντικά και στον τρόπο που διεξάγονται οι χρηματοοικονομικές
συναλλαγές. Ο όρος Χρηματοοικονομική (finance) μπορεί να ορισθεί ως η τέχνη
και η επιστήμη διαχείρισης του χρήματος. Στην πραγματικότητα όλα τα άτομα και οι
οργανισμοί κερδίζουν ή αντλούν χρήματα και δαπανούν ή επενδύουν χρήματα. Η
Χρηματοοικονομική ασχολείται με τη διαδικασία, τους οργανισμούς, τις αγορές και
τους τίτλους που περιλαμβάνονται στη μεταφορά (μεταβίβαση) του χρήματος μεταξύ
ατόμων, επιχειρήσεων και κρατών (Gitman Lawrence J., 2008).
Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την
παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών μέσω των ηλεκτρονικών
καναλιών και της πληροφορικής (Franklin Allen, James McAndrews, Philip Strahan,
2002). Τα σημαντικότερα κανάλια που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές
χρηματοοικονομικές συναλλαγές είναι το διαδίκτυο, τα ΑΤΜ, το σταθερό και το
κινητό τηλέφωνο, η τηλεόραση κι ο υπολογιστής. Στην Ελλάδα, όλα τα θέματα
σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές (ηλεκτρονική χρηματοοικονομική) ρυθμίζονται από την Υπουργική
Απόφαση Z1-629/30.05.05 (ΦΕΚ 720 Β΄/ 30.05.2005), η οποία προσάρμοσε το Ν.
2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191) και τον
εναρμόνισε σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002.
Το Χρηματοοικονομικό ή Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Financial System)
περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα (financial products), τις αγορές στις
οποίες αυτά διαπραγματεύονται, χρηματοοικονομικές αγορές (financial markets),
και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (financial institutions) (Νούλας
Αθανάσιος, 2005). Ο όρος χρηματοοικονομικά προϊόντα ή χρεόγραφα (securities) ή
χρηματοοικονομικά εργαλεία (financial instruments) περιλαμβάνει οποιοδήποτε άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Οι χρηματοοικονομικές αγορές διακρίνονται σε αγορές
χρήματος (money markets) και σε αγορές κεφαλαίου (capital markets), οι οποίες
διακρίνονται περαιτέρω στις αγορές μακροπρόθεσμων τίτλων σταθερού εισοδήματος
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(longer-term fixed income capital markets) ή αγορές δανειακών τίτλων (debt
markets), στις αγορές μετοχών (equity markets) και στις αγορές παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων (financial derivatives markets) (Αγγελόπουλος
Παναγιώτης, 2010). Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είναι οι επιχειρήσεις που
παρέχουν: Διαχείριση χαρτοφυλακίων, Βοήθεια για τη δημιουργία χρηματοοικονομικών προϊόντων, την Πώλησή τους, την Ανταλλαγή ή τη Μετατροπή τους σε άλλους τύπους περιουσιακών στοιχείων και Επενδυτικές συμβουλές. Επιπλέον, κάποιοι
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί δέχονται καταθέσεις (depository institutions) –
τράπεζες – ενώ άλλοι λειτουργούν βάσει αμοιβαίων συμφωνιών (non depository
institutions) – εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία συντάξεων (Ζαπράνης Αχιλλέας, 2002). Ενώ, οι
διαδικτυακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είναι οι χρηματοοικονομικοί
οργανισμοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου.
Γεγονός είναι ότι η επίδραση του διαδικτύου σε καθέναν από τους χρηματοοικονομικούς τομείς ήταν διαφορετική. Πάντως, το κοινό χαρακτηριστικό που μπορεί
κανείς να παρατηρήσει σε όλες τις μορφές διαδικτυακών χρηματοοικονομικών
συναλλαγών είναι το γεγονός ότι οι διαμεσολαβητές τείνουν να απαλειφθούν κι έτσι
οι πελάτες και οι παροχείς χρηματοοικονομικών προϊόντων έρχονται άμεσα σε επαφή
προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια χρηματοοικονομική συναλλαγή. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «αποδιαμεσολάβηση» (disintermediation) (A. Greenspan, 2000).
Ο όρος «αποδιαμεσολάβηση» αφορά τη διεθνή τάση κατάργησης του
μονοπωλίου παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από τις τράπεζες και την
είσοδο ενός νέου τύπου χρηματοοικονομικών μηχανισμών παροχής και άντλησης
κεφαλαίου (Αντώνης Αρχοντάκης, 1999). Κυρίως, όμως, αφορά στη δημιουργία μιας
άμεσης σχέσης μεταξύ δανειστών και οφειλετών, αγοραστών και πωλητών,
προσφοράς και ζήτησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την παράκαμψη του
άλλοτε κυρίαρχου ρόλου του τραπεζικού συστήματος. Πρόκειται για την
σημαντικότερη ίσως εξέλιξη, η οποία διαμόρφωσε ένα νέο ρόλο για το
Χρηματοοικονομικό Σύστημα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Πιο συγκεκριμένα τα ακόλουθα γεγονότα έχουν παρατηρηθεί :
•

Δραματική μείωση των κεφαλαιακών πόρων που βρίσκονταν σε τραπεζικές
καταθέσεις, εξαιτίας της μικρής απόδοσης των επιτοκίων, και σταδιακή μείωση
των «φτηνών» κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
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•

Συστηματική στροφή των κυβερνήσεων από τον παραδοσιακό τραπεζικό
δανεισμό, σε άντληση κεφαλαίων απευθείας από τους επενδυτές, μέσω της
μαζικής έκδοσης ομολογιακών δανείων και κρατικών χρεογράφων στις
περισσότερες χώρες.

•

Έκρηξη της απευθείας άντλησης κεφαλαίων από μεγάλες επιχειρήσεις μέσω των
τοπικών και διεθνών χρηματιστηρίων ή μέσω της έκδοσης εμπορικών
χρεογράφων (commercial papers) ή μέσω εταιρικών ομολόγων (corporate bonds),
γεγονός που στερεί σταδιακά από τις τράπεζες ένα μεγάλο μέρος από τις
παραδοσιακές δανειακές εργασίες τους και περιορίζει το ρόλο τους στην αγορά.

•

Προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών από ορισμένες επιχειρήσεις (αλυσίδες
πολυκαταστημάτων, εταιρείες πώλησης αυτοκινήτων, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ)
στον τελικό καταναλωτή όχι τοις μετρητοίς, αλλά μέσω χορήγησης δανείων από
τις ίδιες, χάρη στη δυνατότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών, σε
συνδυασμό με τον εκμηδενισμό των αποστάσεων, το χαμηλό κόστος μεταφοράς
και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας που προσφέρουν
πλήρη πρόσβαση σε όλες τις διεθνείς αγορές, στερώντας έτσι τις τράπεζες από
αυτούς τους προς χρηματοδότηση πελάτες.

•

Τάση τιτλοποίησης των δανείων, δηλαδή πώληση στους επενδυτές των
μακροχρόνιων απαιτήσεων του ενεργητικού (δανείων), με τη μορφή των
ομολογιακών δανείων.

•

Απευθείας διαδικτύωση των συναλλασσομένων με τις αγορές συναλλάγματος,
τίτλων, μετοχών και επιτοκίων χωρίς τη διαμεσολάβηση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, με τη χρήση των παγκόσμιων τεχνολογικών δικτύων πληροφοριών
και τις αντίστοιχες πλατφόρμες συναλλαγής π.χ. SWIFT, INTERNET,
REUTERS.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας, μέσα σε αυτόν το νέο ρόλο του

Χρηματοοικονομικού συστήματος, είναι διπλός: Πρώτον, η κριτική εξέταση όλων
των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών και η έρευνα του βαθμού στον οποίο αυτά τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα επηρεάζουν τη διείσδυση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στα πλαίσια του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
Ο κύριος λόγος για αυτήν την έρευνα είναι ότι ακόμα κι αν κατά τη διάρκεια
των

τελευταίων

ετών

οι

χρήστες

του

Διαδικτύου

στην

Ελλάδα

έχουν

5

Εισαγωγή

____________________________________________________________________
πολλαπλασιαστεί, οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών δεν έχουν αναπτυχθεί σημαντικά στην Ελλάδα, γεγονός που οφείλεται
κυρίως στις ανεπαρκείς πληροφορίες για τις δυνατότητές τους και για τα επίπεδα
ασφαλείας που παρέχουν. Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις μέσω του Διαδικτύου
αφορούν τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν σε μια ασταθή αγορά, με λίγη ή
καθόλου βοήθεια από μέρους των διαμεσολαβητών. Μάλιστα ακόμα κι αν πολλοί
επενδυτές θεωρούν ότι οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές είναι
ιδιαίτερα σημαντικές, πολλά υποσχόμενες και μειώνουν τα κόστη συναλλαγών,
υπάρχουν πολλοί άλλοι που θα προτιμούσαν την ασφάλεια που νοιώθουν κατά τις
παραδοσιακές συναλλαγές.
Η έρευνά μας κρίναμε ότι ήταν σκόπιμο να ξεκινήσει με τη διερεύνηση της
εξέλιξης της διαδικτυακής τραπεζικής, των διαδικτυακών χρηματιστηριακών
συναλλαγών και της διαδικτυακής ασφαλιστικής. Πρόκειται για κλάδους της
διαδικτυακής χρηματοοικονομικής, οι οποίοι, σε αντίθεση με τις διαδικτυακές
συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, έχουν αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό στην
Ελλάδα. Η περιγραφή του εννοιολογικού περιεχομένου και της λειτουργίας της
διαδικτυακής τραπεζικής, των διαδικτυακών χρηματιστηριακών συναλλαγών και της
διαδικτυακής ασφαλιστικής, η καταγραφή των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων
και των δυσκολιών εφαρμογής τους, ο βαθμός στον οποίο αυτά τα πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματά τους επηρεάζουν τη διείσδυση τους σε διεθνές επίπεδο αλλά και
πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος,
καθώς και οι υπάρχουσες μορφές ασφαλείας που προσφέρουν οι χρηματοοικονομικές
διαδικτυακές συναλλαγές και ο εντοπισμός της λύσης εκείνης που θα μπορούσε να
κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών εξετάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής
της διατριβής και αποτέλεσαν σημαντικό έναυσμα για την περαιτέρω έρευνά μας.
Εξάλλου, οι ομοιότητες στη λειτουργία των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών με τις διαδικτυακές δημοπρασίες μάς ώθησε να
αφιερώσουμε το τρίτο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής σε μια παράλληλη
ανάλυση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών και των
διαδικτυακών δημοπρασιών. Πιο συγκεκριμένα, στο τρίτο κεφάλαιο δίνουμε όλους
τους απαραίτητους ορισμούς για να κατανοήσουμε τις διαδικτυακές δημοπρασίες και
τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, περιγράφουμε τη λειτουργία
τους, καταγράφουμε τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις δυσκολίες
εφαρμογής τους και εξετάζουμε την εξέλιξή τους σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα
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ειδικότερα. Η παράλληλη αυτή μελέτη των διαδικτυακών δημοπρασιών και των
διαδικτυακών συναλλαγών μας διευκόλυνε στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε
τους λόγους εκείνους που έχουν εμποδίσει τη μεγάλη ανάπτυξη των διαδικτυακών
δημοπρασιών αλλά και εκείνους που δεν έχουν επιτρέψει τη σημαντική ανάπτυξη των
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα.
Δεύτερον, να ερευνήσουμε τις διαθέσιμες πλατφόρμες για το χειρισμό των
διαδικτυακών συναλλαγών σε Διεθνές επίπεδο γενικότερα και στην Ελλάδα
ειδικότερα και να προτείνουμε τη δική μας λύση για την αναβάθμιση των
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα. Η έρευνά μας
σχετικά με τις διαθέσιμες πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών κρίναμε ότι ήταν
απαραίτητο να ξεκινήσει με τη μελέτη των υπαρχόντων δικτύων ομολόγων και
ομολογιών σε διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στο τέταρτο κεφάλαιο αυτής της
διδακτορικής διατριβής γίνεται συγκριτική μελέτη του τρόπου λειτουργίας αυτών των
δικτύων και των πλατφορμών που χρησιμοποιούνται καθώς και των ειδικών
συνθηκών που επικρατούν στις συναλλαγές σε κάθε ένα από αυτά, δίνοντας έμφαση
στις κατηγορίες ομολόγων που διαπραγματεύονται, στο ποιος έχει δικαίωμα
συμμετοχής και στον τύπο δημοπρασίας που ακολουθείται. Μάλιστα, για τη βέλτιστη
συγκριτική μελέτη των πλατφορμών αυτών αναπτύσσουμε ένα δείκτη παροχής
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών. Επιπλέον, στο τέταρτο
κεφάλαιο γίνεται καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης του αριθμού των πλατφορμών
που παρέχουν συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών σε διεθνές επίπεδο. Υπό αυτό το
πρίσμα, εξετάστηκαν και οι πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις που συνέβησαν
μεταξύ χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ανάπτυξη κάθε ενός από όλα αυτά
τα γνωστά και σημαντικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί για το χειρισμό των
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών. Διερευνήθηκε, επίσης, η
πιθανή συσχέτιση του δείκτη που δημιουργήσαμε για την παροχή διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών, με τη διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των
διαδικτυακών οργανισμών που προσφέρουν συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών.
Μάλιστα, μέσω της συσχέτισης αυτής, επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός του μεγέθους
του δείκτη αυτού ως κριτηρίου ότι η πλατφόρμα είναι υποψήφια προς συγχώνευση –
εξαγορά.
Η μελέτη μας όμως σχετικά με τις πλατφόρμες που προσφέρουν διαδικτυακές
συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος ήταν σκόπιμο να περιλαμβάνει και την λεπτομερή καταγραφή των χαρακτηριστικών των πλατφορμών που έχουν συγκεντρώσει
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τους τρεις υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη παροχής διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών. Έτσι, στο τέλος του τέταρτου κεφαλαίου κάνουμε μια
συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών καθώς και των δυνατοτήτων που
παρέχουν οι πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους τρεις υψηλότερους βαθμούς
στο δείκτη παροχής διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών. Στόχος της
ανάλυσης αυτής είναι ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων που
θα πρέπει να διαθέτει κάποια νέα πλατφόρμα παροχής διαδικτυακών συναλλαγών σε
τίτλους σταθερού εισοδήματος ή κάποια ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα που πρέπει να
αναβαθμιστεί.
Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνάς μας αποτέλεσε η μελέτη των δύο
πλατφορμών που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό των συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα: της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ)
και του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
(ΟΑΣΗΣ). Η ΗΔΑΤ είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδας για
τη διαπραγμάτευση Κρατικών και Εταιρικών Ομολόγων στη Δευτερογενή Αγορά και
στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος μόνο οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που
είναι μέλη της (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, 2009). Το ΟΑΣΗΣ είναι η πλατφόρμα του
Χρηματιστηρίου Αξιών (Χ.Α.) που χρησιμοποιείται για τη διαπραγμάτευση τόσο των
μετοχών και παραγώγων, όσο και για τη λιανική αγορά κρατικών και εταιρικών
ομολογιών και ομολόγων (Χρηματιστήριο Αθηνών, 2003). Μια ανάλυση των δύο
πλατφορμών: πώς λειτουργούν, ποιες είναι οι λειτουργικές διαφορές και οι
ομοιότητές τους και ποια θα είναι τα οφέλη στην ελληνική αγορά από την ενοποίηση
των πλατφορμών που χειρίζονται τις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών δίνονται
στο πέμπτο κεφάλαιο αυτής της διατριβής.
Αξίζει, εξάλλου, να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι μεμονωμένοι επενδυτές δεν
μπορούν να συμμετέχουν άμεσα και χωρίς διαμεσολαβητές στις δύο ελληνικές
πλατφόρμες διαχείρισης ομολόγων και ομολογιών (ΟΑΣΗΣ και ΗΔΑΤ). Για το λόγο
αυτό κρίναμε ότι η έρευνά μας δε θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν προτείναμε τα
χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που θα πρέπει να πληροί μια πλατφόρμα που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διεκπεραίωση των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν
τόσο οι μεμονωμένοι επενδυτές όσο και οι θεσμικοί. Τη διαδικασία της δημιουργίας
αυτής της πλατφόρμας που θα αναβαθμίσει τις Συναλλαγές Ομολόγων και
Ομολογιών στην Ελλάδα την περιγράφουμε στο έκτο κεφάλαιο. Θα πρέπει να
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αναφέρουμε ότι η σύγκριση μεταξύ των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών των
διαφόρων πλατφορμών σε διεθνές επίπεδο, η οποία καταγράφεται στο τέταρτο
κεφάλαιο, ήταν αυτή που μας επέτρεψε να προτείνουμε το πώς θα πρέπει να
λειτουργεί η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για την αναβάθμιση των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, ώστε να μπορούν οι
μεμονωμένοι και οι θεσμικοί επενδυτές να συμμετέχουν με την ίδια ευκολία.
Το τελευταίο κεφάλαιο (έβδομο) αυτής της διδακτορικής διατριβής παρουσιάζει
τα συμπεράσματά μας σχετικά με την ως τώρα εξέλιξη των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, παρουσιάζει την
κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η περαιτέρω έρευνα των σχετικών ζητημάτων με
την αναβάθμιση στην Ελλάδα των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών καθώς και την ανάπτυξη των διαδικτυακών συναλλαγών σε παράγωγα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ Η
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2.1 Ορισμοί σχετικά με τη διαδικτυακή τραπεζική, τις διαδικτυακές χρηματιστηριακές συναλλαγές, τη διαδικτυακή ασφαλιστική και την ασφάλεια στις
διαδικτυακές συναλλαγές
Η εμφάνιση του internet και η γενικότερη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν επηρεάσει
σημαντικά το χρηματοοικονομικό τομέα και οδήγησαν στην ανάπτυξη της
διαδικτυακής χρηματοοικονομικής (e-finance). Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι
κάποιοι χρηματοοικονομικοί τομείς, όπως οι διαδικτυακές χρηματιστηριακές
συναλλαγές και η διαδικτυακή τραπεζική αναπτύχθηκαν ταχύτατα ενώ άλλοι, όπως οι
διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, έχουν ακολουθήσει πιο αργούς
ρυθμούς ανάπτυξης (Sato S., Hawkins J., Berentsen A., 2001).
Το e-banking (ή αλλιώς ηλεκτρονική τραπεζική) είναι ο όρος που
χρησιμοποιείται συχνά για τις τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιούνται
μέσω των διαφόρων ηλεκτρονικών καναλιών (Kolodinsky J., Hogarth J., Hilgert M.,
2004). Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές αποτελούν αναμφίβολα μια ακόμα
καινοτομία στη σύγχρονη κοινωνία και συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινής
ζωής μας (Anguelov C., Hilgert M., Hogarth J., 2003). Πρόκειται συγκεκριμένα για
τον περισσότερα υποσχόμενο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του e-finance.
Το internet banking (ή αλλιώς web banking) είναι ο σημαντικότερος κλάδος
του e-banking και αντιπροσωπεύει τις βασισμένες σε υπολογιστή τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου (Karen Furst, William W.
Lang, Daniel E. Nolle, 2000). Λόγω της μεγάλης διείσδυσης του internet banking και
της πληθώρας υπηρεσιών που παρέχει έναντι των υπολοίπων κλάδων του e-banking,
με τον όρο e-banking συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στη διαδικτυακή τραπεζική.
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Οι

διαδικτυακές

transactions)

αφορούν

χρηματιστηριακές
τους

συναλλαγές

χρηματοοικονομικούς

(e-stock

οργανισμούς,

exchange
οι

οποίοι

επιτρέπουν στους πελάτες τους να πραγματοποιήσουν τις χρηματιστηριακές
συναλλαγές τους μέσω του Διαδικτύου με χαμηλό κόστος (Hans R. Stoll, 2006).
Η ασφάλιση ορίζεται ως η έννομη μεταφορά του κινδύνου πιθανής απώλειας,
από μια οντότητα σε άλλη, έναντι μιας λογικής αμοιβής (Spence M., Zeckhauser R.,
1971). Ο ασφαλιστής είναι η επιχείρηση που πουλά την ασφαλιστική κάλυψη. Το
ασφάλιστρο είναι το ποσό των χρημάτων που χρεώνεται ο ασφαλισμένος έναντι της
ασφάλειας που έχει ζητήσει (Wikipedia, 2005). Η διαδικτυακή ασφαλιστική (Einsurance) μπορεί να οριστεί ως η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, κατά την οποία η
αναζήτηση, η προσφορά, η διαπραγμάτευση και η σύναψη του ασφαλιστήριου
συμβολαίου πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου και των συσχετιζόμενων
πληροφοριακών τεχνολογιών (UNCTAD, 2002). Η πλήρης υλοποίησή της θα
επιτρέψει την πληρωμή ασφαλίστρων, τη μεταβίβαση συμβολαίων και τη διεκδίκηση
αποζημιώσεων μέσω του διαδικτύου. Ενώ, η επέκταση των δυνατοτήτων της, θα
επιτρέψει την προσφορά ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του διαδικτύου και για
παραδοσιακές συναλλαγές.
Αυτό το κεφάλαιο της διατριβής θα εξετάσει στη συνέχεια το πώς λειτουργούν
οι διαδικτυακές τράπεζες και θα δώσει μια συνοπτική ανάλυση της εμφάνισης και της
λειτουργίας των διαφόρων τύπων τραπεζών που προσφέρουν διαδικτυακές
συναλλαγές, θα αναφερθεί στις διαδικτυακές χρηματιστηριακές συναλλαγές και θα
περιγράψει τη λειτουργία της διαδικτυακής ασφαλιστικής. Στη συνέχεια, θα
παραθέσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών τραπεζικών,
χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών συναλλαγών. Με βάση αυτά τα πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα, θα εξεταστεί η ως τώρα ανάπτυξη των διαδικτυακών τραπεζικών,
χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών συναλλαγών στο πλαίσιο του ελληνικού
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το σημαντικότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη των διαδικτυακών συναλλαγών στην
Ελλάδα είναι το γεγονός ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές δεν έχουν κερδίσει την
αντίστοιχη αποδοχή των πελατών τους, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι η
ασφάλεια που παρέχουν θεωρείται πολύ περιορισμένη. Έτσι, οι διαδικτυακές αγορές
πρέπει να χρησιμοποιήσουν ορισμένα μέτρα ασφαλείας για να πείσουν τους πελάτες
τους ότι είναι πραγματικά ασφαλείς.
12

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
Ο όρος ασφάλεια (Λεξικό Μπαμπινιώτη) αφορά την κατάσταση στην οποία δεν
υπάρχουν κίνδυνοι, όπου δηλαδή αισθάνεται κανείς ότι δεν απειλείται. Επιπλέον, η
ασφάλεια ορίζεται και ως η αποτροπή κινδύνου ή απειλής, η εξασφάλιση σιγουριάς
και βεβαιότητας. Απειλή (threat) είναι κάθε άτομο, δραστηριότητα ή συμβάν που
είναι δυνατόν να προκαλέσει παραβίαση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας ή της
εμπιστευτικότητας σε οποιοδήποτε σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση, αποθήκευση, επεξεργασία, εξαγωγή, διαβίβαση, ανακοίνωση και
δημοσιοποίηση δεδομένων επικοινωνίας. Οι απειλές μπορεί να είναι τυχαίες ή
σκόπιμες και μπορεί να προέρχονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό του
παρόχου (Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών,
2005). Ευπάθεια (vulnerability) είναι οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του συστήματος
που το καθιστά ευάλωτο σε κάποια απειλή, δηλαδή αυξάνει την πιθανότητα
εκδήλωσης της απειλής και επίσης οτιδήποτε μεγιστοποιεί τις συνέπειες από την
εκδήλωση μίας απειλής (Kwo-Jean Farn, Shu-Kuo Lin, Andrew Ren-Wei Fung,
2004).
Ο όρος ασφάλεια υπολογιστών (computer security) αναφέρεται στο σύνολο
των εργαλείων που σχεδιάζονται για την προστασία των δεδομένων και για την πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων εισβολέων (Matt Bishop,
2003). Επιπλέον, με τον όρο ασφάλεια του δικτύου (network security)
αναφερόμαστε στα μέτρα προστασίας των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους και
στην εγγύηση της αυθεντικότητάς τους (Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike
Speciner, 2002). Η διαδικασία προστασίας του συστήματος περιλαμβάνει μια σειρά
από φάσεις, τις οποίες θα μελετήσουμε αναλυτικά στην τελευταία ενότητα αυτού του
κεφαλαίου.

2.2 Η λειτουργία των διαδικτυακών τραπεζών, των διαδικτυακών
χρηματιστηριακών συναλλαγών και της διαδικτυακής ασφαλιστικής

2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι σύγχρονοι επιχειρηματίες απαιτούν οι ανάγκες τους να γίνονται κατανοητές, να
έχουν άμεση πρόσβαση για πληροφόρηση σχετικά με τον εταιρικό τους λογαριασμό,
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να μπορούν χωρίς διαμεσολαβητές να διαπραγματεύονται τις μετοχές του
χαρτοφυλακίου τους, να ασφαλίζουν τις περιουσίες τους και να διεκδικούν
αποζημιώσεις, ενώ επιπλέον απαιτούν οι υπηρεσίες αυτές να τους προσφέρονται σε
ένα λογικό κόστος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι επιχειρηματίες
άρχισαν να αισθάνονται ολοένα και πιο άνετα με τη χρήση της νέας τεχνολογίας,
ήταν το έναυσμα για τη μετατόπιση από το δαπανηρό σχήμα των πρόσωπο με
πρόσωπο συναλλαγών, σε ένα σχήμα συναλλαγής οικονομικότερο και ευκολότερο
(Jordan J., Katz J. 1999).
Στη συνέχεια αυτής της ενότητας είναι σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στη
λειτουργία των Διαδικτυακών τραπεζών, αλλά και όλων των άλλων τραπεζών που
προσφέρουν

κάποιας

μορφής

διαδικτυακών

τραπεζικών

συναλλαγών,

στις

διαδικτυακές χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς και στη λειτουργία της
διαδικτυακής ασφαλιστικής.

2.2.2 Η εμφάνιση, η εξέλιξη και η λειτουργία των Διαδικτυακών τραπεζών και
των Τραπεζών που προσφέρουν ηλεκτρονικές συναλλαγές
Οι παραδοσιακές τράπεζες, στην προσπάθειά τους να διευκολύνουν τους πελάτες
τους και να τους παρέχουν ολοένα και περισσότερους εναλλακτικούς τύπους
συναλλαγών, άρχισαν να χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα ηλεκτρονικά κανάλια
συναλλαγών. Αρχικά, το σταθερό τηλέφωνο διαπιστώθηκε ότι μπορεί να συμμετέχει
σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης εισάγοντας έναν κωδικό
στην έναρξη της κλήσης μπορεί να επικοινωνήσει με ένα τηλεφωνικό κέντρο και να
εισάγει τις εντολές του χρησιμοποιώντας το σύστημα επιλογών μέσω πλήκτρων ή
μέσω αναγνώρισης φωνής. Αν δεν ικανοποιηθεί από το αυτοματοποιημένο σύστημα,
ο χρήστης μπορεί να μιλήσει με έναν τηλεφωνικό αντιπρόσωπο και να του
περιγράψει την εντολή (Noah Gans, Ger Koole, Avishai Mandelbaum, 2003).
Επίσης, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 οι παραδοσιακές τράπεζες
επέτρεψαν

στους

πελάτες

τους

τις

συναλλαγές

μέσω

των

Αυτόματων

Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ, Automated Teller Machines). Προκειμένου
κάποιος να μπορέσει να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του μέσω ΑΤΜ, απαιτείται η
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προμήθεια μιας κάρτας, η οποία συνοδεύεται από έναν προσωπικό κωδικό (Drexler
J., 1982).
Ένα ακόμη σημαντικό ηλεκτρονικό κανάλι που χρησιμοποιήθηκε για τις
τραπεζικές συναλλαγές ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ένας υπολογιστής που
έχει εγκατεστημένο ένα ειδικό λογισμικό μπορεί να συνδεθεί στο κλειστό δίκτυο μιας
τράπεζας χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ και μια τηλεφωνική γραμμή, χωρίς δηλαδή να
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Αυτού του είδους οι τραπεζικές συναλλαγές είναι γνωστές
ως online banking ή άμεσες τραπεζικές συναλλαγές και εφαρμόστηκαν πρώτη φορά
στη Γερμανία, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μέσω ενός συστήματος που
λεγόταν ΒΤΧ. Οι άμεσες τραπεζικές συναλλαγές και οι διαδικτυακές τραπεζικές
συναλλαγές, τις οποίες θα μελετήσουμε αμέσως παρακάτω, αποτελούν τις δύο
υποκατηγορίες της τραπεζικής μέσω προσωπικού υπολογιστή (PC banking). Αξίζει,
μάλιστα, να σημειωθεί ότι οι άμεσες τραπεζικές συναλλαγές παρέχουν περισσότερη
ασφάλεια από ότι οι διαδικτυακές (Adel M. Aladwani, 2001).
Το σημαντικότερο ηλεκτρονικό κανάλι για τις τραπεζικές συναλλαγές, όπως
έχουμε αναφέρει, είναι το διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές τράπεζες ή εικονικές τράπεζες
(virtual banks) είναι τραπεζικοί οργανισμοί χωρίς κτίρια, που δραστηριοποιούνται
μόνο μέσω του Διαδικτύου, όπου και προσφέρουν σχεδόν το σύνολο του εύρους
υπηρεσιών και ακολουθούν την ίδια νομοθεσία με το γειτονικό υποκατάστημα μιας
παραδοσιακής τράπεζας (Nsouli S., Schaechter Andrea, 2002). Η πρώτη διαδικτυακή
τράπεζα, η Security First Network Bank, εμφανίστηκε στην Αμερική το 1995, με
χρηματοδότηση των τραπεζών Huntington Bancshares και Wachovia Corp., ενώ
μέχρι το 2000 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των διαδικτυακών τραπεζών.
Εξάλλου, οι οικονομικοί αναλυτές αρχικά είχαν εκτιμήσει ότι οι διαδικτυακές
τράπεζες θα κέρδιζαν γρήγορα ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς και θα είχαν
ικανοποιητικά κέρδη λόγω των μειωμένων λειτουργικών τους εξόδων. Ενδεικτικές
της σημασίας που έχει η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών για την πορεία μιας
τράπεζας ήταν και οι εκτιμήσεις της Merrill Lynch (2001), η οποία είχε επισημάνει
πως τα τραπεζικά ιδρύματα που δεν θα εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες για την
επέκταση των εργασιών τους, θα έχαναν μέχρι και το 50% της χρηματιστηριακής
τους αξίας. Εντούτοις, πολλές από τις διαδικτυακές τράπεζες άρχισαν να χάνουν την
υπεροχή τους και τις αρχικές προοπτικές τους και να εξασθενούν. Ο βασικός λόγος
ήταν το γεγονός ότι οι παραδοσιακές τράπεζες διαπίστωσαν ότι η διαδικτυακή
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τραπεζική είναι ένα εργαλείο "προστιθέμενης αξίας" που εξυπηρετεί στην εξαφάνιση
των βασισμένων σε χαρτί δαπανηρών συναλλαγών και των συναλλαγών με τους
ταμίες.

Επιπλέον,

σε

ένα

τραπεζικό

περιβάλλον

συνεχώς

αυξανόμενου

ανταγωνισμού, οι παραδοσιακές τράπεζες έκριναν ότι ένα τέτοιο ισχυρό εργαλείο θα
προσελκύσει και θα κρατήσει τους νέους πελάτες, κι έτσι άρχισαν να παρέχουν κι
αυτές τη δυνατότητα διαδικτυακών συναλλαγών (Economist, 2001).
Τέλος, η εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων τα τελευταία χρόνια συνοδεύτηκε
από την εμφάνιση της ασύρματης τραπεζικής. Η ασύρματη διαδικτυακή τραπεζική, ή
ασύρματη τραπεζική όπως συνηθίζεται να λέγεται, επιτρέπει στους πελάτες της, να
έχουν

πρόσβαση

στον

τραπεζικό

λογαριασμό

τους

μέσω

του

Internet,

χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο ή έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό (PDA)
αντί του υπολογιστή τους (Dizikes Peter, 2005).

2.2.3

Η

λειτουργία

των

οργανισμών

που

προσφέρουν

διαδικτυακές

χρηματιστηριακές συναλλαγές
Οι μετοχές, σύμφωνα με το Νόμο 3606/2007 (Νομοθεσία MiFID), είναι επενδυτικά
αξιόγραφα που αποτελούν μικρά ποσοστά ιδιοκτησίας μιας εταιρίας. Ο επενδυτής
που επιθυμεί να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές εισηγμένων εταιριών σε ένα
παραδοσιακό χρηματιστήριο, θα πρέπει να απευθυνθεί σε μια χρηματιστηριακή
εταιρία. Οι χρηματιστές εισπράττουν από τους επενδυτές – πελάτες τους μια
προμήθεια επί της αξίας των συναλλαγών.
Τα ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας (Electronic Communication Networks,
ECNs) παρέχουν άμεση σύνδεση στα χρηματιστήρια και επιτρέπουν στους πελάτες
τους να ελέγχουν πλήρως τα χαρτοφυλάκιά τους και να δίνουν εντολές για αγορά ή
πώληση μετοχών.

Από τεχνολογική / πρακτική σκοπιά, το μόνο πράγμα που

χρειάζεται κάποιος προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα ECNs, είναι
η ενεργοποίηση ενός Internet λογαριασμού και η συνδρομή σε έναν παροχέα
διαδικτυακών

χρηματιστηριακών

συναλλαγών,

εάν

επιθυμεί

να

λαμβάνει

χρηματιστηριακές πληροφορίες και προτάσεις (M. Barclay, T. Hendershott,

T.

McCormick, 2001). Το πρώτο ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας, το Instinet,
δημιουργήθηκε το 1969.

16

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή. Ένας επενδυτής μπορεί να λάβει ένα μήνυμα
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τον ενημερώνει για τη δυνατότητα
συμμετοχής του στην αρχική δημόσια εγγραφή μιας επιχείρησης, χρησιμοποιώντας το
Διαδίκτυο και χωρίς την παρέμβαση ή τη βοήθεια οποιουδήποτε χρηματιστή
(Matthew Moshen, Susanne Mei, 1999). Όταν στη συνέχεια οι μέτοχοι αποφασίζουν
να πωλήσουν τις μετοχές τους, έχουν τη δυνατότητα να τις εισάγουν προς
διαπραγμάτευση σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας, όπου η διαπραγμάτευση
θα γίνεται ηλεκτρονικά, σε οποιαδήποτε τιμή και χωρίς τη συμβολή των
διαμορφωτών αγοράς.
Οι διαδικτυακές χρηματιστηριακές συναλλαγές βασίζονται ουσιαστικά στη
χρήση ενός πίνακα, στον οποίο εισάγονται όλες οι οριακές εντολές (limit order). Οι
πελάτες μπορούν να περιηγηθούν σε λίστες από εντολές. Εάν θέλουν να πωλήσουν
μετοχές, οι επενδυτές θέτουν μια εντολή, με την ελπίδα ότι κάποιος θα είναι
πρόθυμος να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Αφ' ετέρου, εάν θέλουν να αγοράσουν
μετοχές, ολοκληρώνουν τη συναλλαγή κάνοντας click στην πιο ικανοποιητική εντολή
πώλησης. Εάν δύο εντολές ταιριάξουν και στην τιμή και στην ποσότητα, το σύστημα
θα καταγράψει αυτόματα τη συναλλαγή και θα μεταφέρει τις μετοχές αντίστοιχα
(James McAndrews, Christodoulos Stefanadis, 2000).

2.2.4 Η λειτουργία της διαδικτυακής ασφαλιστικής
Οι χρήστες του Διαδικτύου καθώς και οι προσφερόμενες μέσω του Διαδικτύου
υπηρεσίες έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι διαδικτυακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις
δηλαδή που ασκούν το σύνολο ή κάποιο μέρος από τις δραστηριότητές τους μέσω
του διαδικτύου, συγκρινόμενες με τις παραδοσιακές, είναι πιο ευάλωτες σε κλοπές
και σε διακοπή της λειτουργίας τους εξαιτίας εξωγενών παραγόντων (A. Zuccato,
2004). Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικτυακές απειλές μπορούν να προκαλέσουν
παραβίαση της ασφάλειας των διαδικτυακών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση μείωση
ή διακοπή της παραγωγικότητας τους, φθορά των περιουσιακών τους στοιχείων αλλά
και προσβολή της αξιοπιστίας τους και της εμπιστοσύνης των χρηστών. Επιπλέον, οι
διαδικτυακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους που αφορούν άϋλα περιουσιακά
στοιχεία, όπως: κίνδυνοι απώλειας δεδομένων και μείωσης επιχειρησιακής
δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ανησυχούν πολύ για την ασφαλιστική
17

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
κάλυψή τους και να φροντίσουν να προφυλαχτούν από κάθε είδους κίνδυνο που θα
επιφέρει απώλεια εσόδων και κρίσιμων πληροφοριών. Εξάλλου, οι διαδικτυακές
επιχειρήσεις θα πρέπει να ασφαλιστούν ώστε να αποζημιωθούν ακόμη και στην
περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας τους ή τεχνολογικής βλάβης.
Η παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με πολλούς κορυφαίους
ασφαλιστές, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαχείριση κινδύνου και να καλύψει τις
ανάγκες των διαδικτυακών επιχειρήσεων για ασφαλιστική κάλυψη (Kesan J., Majuca
R., Yurcik W., 2004). Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν πακέτα που
βασίζονται στις παραδοσιακές πολιτικές ασφαλείας και καλύπτουν ως ένα βαθμό και
τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως τα πακέτα ασφάλειας λάθους και
παράληψης και η γενική εμπορική ασφάλεια.
Η διαδικτυακή ασφαλιστική παρέχει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στο διαδίκτυο την ασφάλιση που επιθυμούν. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικτυακή
ασφαλιστική προσφέρει κάλυψη από τις επιθέσεις κακόβουλων εισβολέων, από τους
ιούς και από τη δολιοφθορά δυσαρεστημένων υπαλλήλων ή εκδικητικών πρώην
υπαλλήλων (Thieme, 2001). Επίσης, η διαδικτυακή ασφαλιστική προσφέρει
προστασία των δεδομένων των διαδικτυακών επιχειρήσεων, των πνευματικών
δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων.
Πολύ σημαντική λειτουργία της διαδικτυακής ασφαλιστικής είναι τόσο η
κάλυψη της γενικής ευθύνης όσο και της ευθύνης των διευθυντών και των ανώτερων
στελεχών για τις διαδικτυακές συναλλαγές. Εξάλλου, απαραίτητη λειτουργία της
διαδικτυακής ασφαλιστικής είναι και η κάλυψη των νομικών αξιώσεων των
διαδικτυακών επιχειρήσεων σε περίπτωση προσβολής της φήμης τους, από
συκοφαντία ή προπαγάνδα.
Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να ασφαλιστούν μέσω του
διαδικτύου είτε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της ασφαλιστικής εταιρίας, είτε
χρησιμοποιώντας μια ασφαλιστική πύλη. Οι πύλες παρέχουν στους χρήστες
πρόσβαση σε διάφορους ασφαλιστές, προσφέροντας ευκολία στη σύγκριση τιμών.
Πολλές διαδικτυακές ασφαλιστικές εξακολουθούν να στέλνουν το συμβόλαιο στον
ασφαλιζόμενο ταχυδρομικώς, ενώ κάποιες άλλες στέλνουν ηλεκτρονικά το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακόμη και αν η αίτηση για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
έχει γίνει παραδοσιακά (Matthias Book, Volker Gruhn, Lothar Schöpe, 2000).
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Οι διαδικτυακές ασφαλιστικές εταιρίες, οι εταιρίες δηλαδή που παρέχουν
πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του διαδικτύου, διενεργούν εξονυχιστικούς
ελέγχους στα υπολογιστικά συστήματα των πελατών τους για να διαπιστώσουν την
ακεραιότητα της δομής ασφαλείας τους. Οι έλεγχοι έχουν τεράστια σημασία για τις
ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και για τις ασφαλιζόμενες επιχειρήσεις γιατί απ’ αυτούς
θα καθοριστεί το ύψος του ασφάλιστρου. Επιπλέον, οι έλεγχοι δε σταματούν μόλις
υπογραφεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίθετα, μετά την υπογραφή του
συμβολαίου, οι τακτικοί έλεγχοι στα συστήματα των πελατών είναι απαραίτητοι (D.
Mayers, C.W. Smith Jr, 1982). Για το σκοπό αυτό, η ασφαλιστική εταιρία,
χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών για να διαπιστώσει αν
διατηρούνται τα συμφωνηθέντα επίπεδα ασφάλειας. Αν παρατηρηθούν ατασθαλίες
αυξάνεται το ύψος του ασφαλίστρου.
Ο υπολογισμός του ασφαλίστρου που θα καλύπτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας της διαδικτυακής επιχείρησης, απαιτεί και τον προσδιορισμό της αξίας
των κρίσιμων δεδομένων της διαδικτυακής επιχείρησης καθώς και την εκτίμηση κάθε
πιθανού κινδύνου που αυτά θα αντιμετωπίσουν (Karl Erik Sveiby, 1997). Η
συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος τιμολόγησης είναι η κατ’ εκτίμηση, σύμφωνα
με την οποία το ασφάλιστρο καθορίζεται από την εκτίμηση του διαδικτυακού
ασφαλιστή.
Η πληρωμή του ασφαλίστρου γίνεται μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας
μια πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του, το συμβόλαιο
διακόπτεται. Οι αλλαγές στα ασφαλιστικά συμβόλαια μπορούν, επίσης, να
πραγματοποιηθούν μέσω του διαδικτύου. Ο ασφαλισμένος μπορεί να ενημερώσει τον
ασφαλιστή για τις αλλαγές που επιθυμεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να
λάβει μια επιβεβαίωση ότι οι αλλαγές έχουν γίνει δεκτές. Εναλλακτικά, ο
ασφαλισμένος, εισάγοντας έναν κωδικό, μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα,
στην οποία να επιλέγει τις αλλαγές που θέλει, να διαπιστώνει αν οι αλλαγές είναι
αποδεκτές και να πληροφορείται για το νέο κόστος του ασφαλίστρου (Howell, Roger
Glenn, 2009).
Η πληρωμή των αποζημιώσεων γίνεται, επίσης, μέσω του διαδικτύου,
πιστώνοντας το λογαριασμό του ασφαλιζόμενου. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο έχει αντικαταστήσει το κανονικό ταχυδρομείο και το τηλέφωνο στην
παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία των αξιώσεων των ασφαλισμένων.
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Εξάλλου, η διαδικτυακή ασφαλιστική επεκτεινόμενη μπορεί να προσφέρει
ασφαλιστική κάλυψη μέσω του Διαδικτύου για τις διαδικτυακές αλλά και τις
παραδοσιακές συναλλαγές (Baur E., Birkmaier U., Rüstmann M., 2001).
Οι μεγάλοι διαδικτυακοί κίνδυνοι έχουν ωθήσει τις διαδικτυακές ασφαλιστικές
εταιρίες να μεταφέρουν σε άλλες διαδικτυακές ασφαλιστικές εταιρίες μέρος ή το
σύνολο του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι τους. Η διαδικασία αυτή
είναι γνωστή ως αντασφάλιση (reinsurance) (D. Mayers, C.W. Smith Jr, 1990). Η
εταιρία που αρχικά αναλαμβάνει την κάλυψη καλείται πρωτασφαλίστρια, ενώ αυτή
που απoδέχεται την εκχώρηση του κινδύνου καλείται αντασφαλίστρια. Το μέρος της
ασφάλισης που κρατά η πρωτασφαλίστρια λέγεται «ίδια κράτηση», ενώ το
εκχωρούμενο «αντασφάλιση». Τέλος, ο αντασφαλιστής μπορεί να αντασφαλιστεί εκ
νέου

σε

άλλο

ασφαλιστή.

Η

διαδικασία

αυτή

καλείται

επανεκχώρηση

(reassignment).

2.3 Τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και οι δυσκολίες της διαδικτυακής
τραπεζικής, των διαδικτυακών χρηματιστηριακών συναλλαγών και της
διαδικτυακής ασφαλιστικής

2.3.1 Γενικά σχόλια
Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διαπίστωσαν την ανάγκη αλλαγής της
στρατηγικής τους ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους οποτεδήποτε,
οπουδήποτε, οπωσδήποτε και χωρίς οποιαδήποτε αποτυχία (Teri Robinson, 2000). Οι
παράγοντες που τους ώθησαν να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους ήταν η αύξηση
του ανταγωνισμού, η ανάγκη για προσφορά υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, η
αύξηση των δαπανών στέγασης, οι αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό και στην
υποδομή της τεχνολογίας πληροφοριών.
Η χρήση του Διαδικτύου για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές όχι μόνο
προσέφερε μια γρηγορότερη επικοινωνία και περιόρισε ορισμένους περιοριστικούς
παράγοντες, αλλά και δημιούργησε νέους όρους για τις συναλλαγές. Μια σημαντική
έρευνα πάνω στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικτυακών
χρηματιστηριακών συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από τον Alan Majer το 1996.
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Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, στην ερώτηση εάν ένα διαδικτυακό χρηματιστήριο θα
είχε οποιοδήποτε πλεονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά χρηματιστήρια το 88,1%
των ερωτώμενων απάντησε ότι θα είχε και το 11,9% των ερωτώμενων ήταν
αναποφάσιστοι. Τα οφέλη που αναφέρθηκαν από τους περισσότερους ήταν το
χαμηλότερο κόστος, η πρόσβαση σε μια ευρύτερη αγορά, η ευκολία στις υπηρεσίες
μάρκετινγκ και στην παροχή πληροφοριών.
Όσον αφορά τα μειονεκτήματα

των διαδικτυακών χρηματιστηριακών

συναλλαγών, ένα ποσοστό 95,2% απάντησε ότι η ασφάλεια αποτελεί τον κρισιμότερο
παράγοντα για την επιτυχία των διαδικτυακών χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ενώ,
μόνο το 29,3% των ερωτώμενων απάντησε θετικά στην ερώτηση αν το επίπεδο
ασφάλειας που προσφέρεται σήμερα είναι αρκετά καλό για τη δημιουργία ενός
Διαδικτυακού Χρηματιστηρίου. Ας σημειωθεί, εξάλλου, ότι στην παραπάνω ερώτηση
απάντησε θετικά το 75 % των ερωτώμενων, που ήταν γνώστες της τεχνολογίας της
κρυπτογράφησης, την οποία θα μελετήσουμε στην ενότητα 2.5.8.4, ενώ από τους
ερωτώμενους που δεν γνώριζαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία μόλις το 10,3 %
απάντησε θετικά στην παραπάνω ερώτηση.
Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παραθέσει τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της διαδικτυακής τραπεζικής, των διαδικτυακών χρηματιστηριακών
συναλλαγών και της διαδικτυακής ασφαλιστικής που έχουμε εντοπίσει.

2.3.2 Πλεονεκτήματα
Πρώτα από όλα, ο περιορισμένος ρόλος των διαμεσολαβητών στις διαδικτυακές
συναλλαγές ελαχιστοποιεί το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση και
επιβεβαίωση των διαδικτυακών συναλλαγών σε σχέση με τις παραδοσιακές
συναλλαγές και επιπλέον, μειώνει σημαντικά το κόστος τους, επιτρέποντας στους
επενδυτές να κερδίσουν χρήματα (Barry Star, 1999).
Όσον αφορά τη διαδικτυακή ασφαλιστική, προσφέρει ταχύτητα στην
προσφορά, στη σύναψη, στην πληρωμή, στη μεταβολή των ασφαλιστικών
συμβολαίων και στην καταβολή των αποζημιώσεων καθώς όλα γίνονται, μέσω του
διαδικτύου και χωρίς διαμεσολαβητές. Στην παραδοσιακή ασφαλιστική, εκτός από το
χρόνο και τον κόπο να μεταφερθείς οπουδήποτε βρίσκεται το ασφαλιστικό γραφείο,
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οι υποψήφιοι ασφαλιζόμενοι πρέπει να περιμένουν αρκετές ημέρες για να πάρουν
κάποια απάντηση για το κόστος του συμβολαίου τους. Η διαδικτυακή ασφαλιστική
επιτρέπει στους υποψήφιους ασφαλιζόμενους να συνδεθούν στο διαδίκτυο, να
υποβάλουν κάποιες πληροφορίες, και να πάρουν σχεδόν άμεσα μια εκτίμηση του
κόστους του συμβολαίου τους. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την
έρευνά μας, ανάλογα με την διαδικτυακή ασφαλιστική εταιρία, οι απαντήσεις αυτές
δεν είναι πάντα άμεσες. Πιο συγκεκριμένα, υποβάλαμε σε 20 διαφορετικές
διαδικτυακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε διεθνές επίπεδο, τα στοιχεία ενός
αυτοκινήτου προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά με το κόστος ασφάλισής του και
πήραμε απαντήσεις από κάποιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα
αλλά και από άλλες σε πάνω από 3 ημέρες (Ιούνιος, 2007).
Πέραν τούτου, οι διαδικτυακές συναλλαγές προσφέρουν μεγάλη ευκολία και
ευελιξία στους πελάτες τους όσον αφορά στις ώρες λειτουργίας τους. Σε αντίθεση με
τους παραδοσιακούς οργανισμούς, οι διαδικτυακοί δεν κλείνουν ποτέ (Bankrate Inc.,
2003), πέραν βέβαια της ώρας που απαιτείται για τις διαδικασίες συντήρησης των
συστημάτων. Οι διαδικτυακές συναλλαγές είναι επίσης αποτελεσματικές, δεδομένου
ότι παρέχουν στους πελάτες τους πρόσβαση και διαχείριση σε όλους τους
τραπεζικούς λογαριασμούς τους από μια ασφαλή ιστοσελίδα (Remar Sutton &
Associates, 2008).
Επιπλέον, οι διαδικτυακοί οργανισμοί είναι κοντά μας μόνο με το πάτημα του
«ποντικιού». Αυτό σημαίνει, εάν κάποιος είναι μακριά από τη χώρα του και
αντιμετωπίσει κάποιο οικονομικό πρόβλημα, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας
υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για να συνδεθεί με τη διαδικτυακή του
τράπεζα. Όσον αφορά τη διαδικτυακή ασφαλιστική, πολλά ασφαλιστικά πακέτα
παρέχονται παγκοσμίως, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να προστατευθούν
οπουδήποτε και αν συμβεί μια εισβολή. Την ίδια ευκολία πρόσβασης σε πολλά
χρηματιστήρια και σε πολλαπλές συναλλαγματικές ισοτιμίες προσφέρουν και οι
διαδικτυακές χρηματιστηριακές συναλλαγές, κατά τις οποίες ο επενδυτής μπορεί να
δώσει εντολές αγορές και πώλησης από όπου και αν βρίσκεται (Martin Helander,
Halimahtun Khalid, 2000)
Η έλλειψη ταμείων αλλά και κτιρίων στις διαδικτυακές συναλλαγές μειώνει το
πάγιο κόστος για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού,
ενώ παράλληλα αυξάνεται η σημασία του μεταβλητού κόστους για την παροχή on22
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line

υπηρεσιών

(Bruno-Britz

M.,

2006).

Μάλιστα,

τα

χρήματα

που

οι

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί κερδίζουν λόγω του χαμηλότερου λειτουργικού
κόστους των διαδικασιών, θα πρέπει να επιστρέφονται στους πελάτες τους είτε με τη
μορφή υψηλότερων αποδόσεων, είτε με τη μορφή χαμηλότερων τελών. Σύμφωνα με
τη μελέτη της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Booz Allen & Hamilton (1997), η
οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα», μια απλή συναλλαγή μέσω του
τραπεζικού γκισέ κοστολογείται 1,01 ευρώ περίπου, ενώ το κόστος της μειώνεται στο
0,5 ευρώ αν αυτή πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου, στα 0,24 ευρώ αν
πραγματοποιηθεί μέσω ΑΤΜ και μόλις στα 0,01 Ευρώ αν πραγματοποιηθεί μέσω
Internet.
Εξάλλου, η διαδικτυακή τραπεζική προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στις
συναλλαγές, αφού οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα προϊόντα κάθε
τράπεζας χωρίς να απαιτείται να την επισκεφτούν (Sandra M. Forsythe, 2003). Το
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των
τραπεζών που προσφέρουν διαδικτυακές συναλλαγές και την άσκηση εντονότερης
πίεσης στο περιθώριο κέρδους τους (Siriluck Rotchanakitumnuai, Mark Speece,
2003). Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον οι τράπεζες, προκειμένου να
επιβιώσουν, εστιάζουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.
Όσον αφορά τη διαδικτυακή ασφαλιστική προσφέρει διαφάνεια στις
συναλλαγές. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν διαδικτυακές
ασφαλιστικές πύλες και να αποκτήσουν πρόσβαση στα προϊόντα που προσφέρουν
διάφοροι ασφαλιστές. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφερθούμε στην RSX
ασφαλιστική πύλη (http://www.rsx.co.uk), η οποία είναι η καρδιά της διεθνούς
αγοράς ασφάλισης και αντασφάλισης. Η RSX παρέχει την αναγκαία διαφάνεια και τη
δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης που επιζητούν οι διαχειριστές του κινδύνου, οι
διευθυντές των εταιριών αλλά και οι επενδυτές. Η ευκολία σύγκρισης των
διαθέσιμων ασφαλιστικών προϊόντων αλλά και των τιμών τους, έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των διαδικτυακών ασφαλιστικών εταιριών, η
οποία περαιτέρω επιφέρει μείωση των τιμών των ασφαλίστρων (OECD, 2002).
Επιπλέον, στις μέρες μας, υπάρχουν υπερσύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία και
υπηρεσίες τύπου alert που επιτρέπουν στους επενδυτές να ενημερώνονται για τα
προσωπικά χαρτοφυλάκιά τους και να ειδοποιούνται εάν οι μετοχές τους έχουν
φθάσει σε μια επιθυμητή τιμή. Ακόμη, υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες που παρέχουν
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φιλικά προγράμματα υπολογιστών, λογιστικά φύλλα, και άλλες εφαρμογές
οικονομικής διαχείρισης όπως το Quicken, το QuickBooks και το Microsoft Money
(John Thaler, 2005). Επιπλέον, άρχισαν να αναπτύσσονται και προγράμματα που
παρακολουθούν

τις

χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

το

χαρτοφυλάκιο

μεμονωμένων επενδυτών, προκειμένου να αναλύσουν τη συμπεριφορά του επενδυτή
και να του προτείνουν βελτιωτικές αλλαγές στο χαρτοφυλάκιό του. Παράλληλα η
καταγραφή της συμπεριφοράς ενός συνόλου επενδυτών θα επιτρέψει και την
πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων.
Οι διαδικτυακές χρηματιστηριακές συναλλαγές ας σημειωθεί, ακόμη, ότι
παρέχουν τη δυνατότητα τελείως ανώνυμων συναλλαγών, συναλλαγών δηλαδή στις
οποίες ο επενδυτής δεν έρχεται σε άμεση διαπροσωπική επαφή με κάποιον
διαμεσολαβούντα (Michael K. Reiter, Aviel D. Rubin,1998). Αυτό το γεγονός είναι
πολύ σημαντικό για τους μεγάλους επενδυτές. Στις παραδοσιακές χρηματιστηριακές
συναλλαγές, τα στοιχεία τόσο αυτού που πουλά όσο και αυτού που αγοράζει είναι
απαραίτητα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Στις διαδικτυακές
συναλλαγές, τα μόνα απαραίτητα στοιχεία είναι ένας αριθμός λογαριασμού
καταθέσεων, προκειμένου να χρεώνεται και να πιστώνεται σε περίπτωση αγοράς ή
πώλησης αντίστοιχα και ένας χρηματιστηριακός λογαριασμός για το χειρισμό των
μετοχών. Όσον αφορά τη διαδικτυακή ασφαλιστική, διάφοροι ιστοτόποι (web sites)
που προσφέρουν διαδικτυακές ασφαλιστικές συναλλαγές επιτρέπουν στους πιθανούς
πελάτες τους να αποκτήσουν ό,τι πληροφορίες χρειάζονται χωρίς να δώσουν
οποιοδήποτε στοιχείο τους.
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών χρηματιστηριακών
συναλλαγών είναι το γεγονός ότι οι εντολές δίνονται σε πραγματικό χρόνο, έτσι τόσο
η τιμή όσο και η ποσότητα των μετοχών που ζητούν οι επενδυτές να αγοράσουν ή να
πουλήσουν μπορούν να αλλάξουν, ή νέες εντολές μπορούν να δοθούν εύκολα και
άμεσα (Ming Fan, Jan Stallaert, Andrew B. Whinston, 2000).
Ένα ακόμη πλεονέκτημα για τις νέες διαδικτυακές ασφαλιστικές εταιρίες είναι
τα μειωμένα εμπόδια εισαγωγής. Στην παραδοσιακή ασφαλιστική, τεράστιες
επενδύσεις απαιτούνται για τη δημιουργία ενός δικτύου διανομής, δίνοντας τη
δυνατότητα στις καθιερωμένες ασφαλιστικές εταιρίες να μπορούν να προστατευθούν
καλά έναντι των νέων ανταγωνιστών. Από την άλλη πλευρά, το Διαδίκτυο παρέχει
στις νέες επιχειρήσεις άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική αγορά σε ένα προσιτό
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κόστος, αποδεσμεύοντας τους από οποιαδήποτε νομικά κωλύματα και αυξάνοντας
τον ανταγωνισμό (Bruno Cassiman, Sandra Sieber, 2002).

2.3.3 Μειονεκτήματα και Δυσκολίες
Οι διαδικτυακές συναλλαγές, παρά τα μεγάλα πλεονεκτήματά τους, δεν έχουν
κερδίσει την αντίστοιχη αποδοχή των πελατών. Ο κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι
πολλοί άνθρωποι, μη έχοντας τη σωστή ενημέρωση σχετικά με τις παρεχόμενες
τεχνολογίες ασφάλειας, ακόμη θεωρούν την ασφάλεια που προσφέρουν οι
διαδικτυακές συναλλαγές πολύ περιορισμένη. Στις παραδοσιακές συναλλαγές, οι
πελάτες

εξυπηρετούνται

από

τους

υπαλλήλους

των

χρηματοοικονομικών

οργανισμών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συναλλαγής, δεν υπάρχει
διαμεσολαβητής, οι χρήστες, μέχρι να λάβουν τη σχετική εκτύπωση, δεν είναι βέβαιοι
εάν αυτή ολοκληρώθηκε σωστά κι έτσι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς.
Επιπλέον, η μείωση των ειδικών στα ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας, οι
οποίοι σε ένα χρηματιστήριο δρουν ως διαμορφωτές της αγοράς (Dan Latimore,
1999), προκαλεί μια έλλειψη ρευστότητας, που πολλοί επενδυτές δεν είναι πρόθυμοι
να αντιμετωπίσουν. Μακροπρόθεσμα, η απουσία των διαμορφωτών της αγοράς
μπορεί να έχει ως συνέπεια την εμφάνιση ανισορροπιών μεταξύ αγοράς και ζήτησης,
οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ημερήσιες μεταβολές της τιμής μιας
μετοχής και να μην επιτρέψουν τη σταθεροποίησή της.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, ενθαρρυντικά, όσον αφορά την αποδοχή των πελατών,
είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε στην Αμερική από την εταιρία
Surveys of Consumers κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2003. Πιο συγκεκριμένα, το
2003 το 55% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι αισθάνονται το ίδιο ασφαλείς τόσο με
τη διαδικτυακή όσο και με την παραδοσιακή τραπεζική. Το αντίστοιχο ποσοστό για
το 1999 ήταν 49%.
Επιπλέον, αυτή η έλλειψη διαμεσολαβούντων είναι πιθανό να δίδει στους
διαδικτυακούς επενδυτές μια εσφαλμένη αίσθηση γνώσης και ελέγχου επάνω στις
αποδόσεις των επενδύσεών τους (H. Beck, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η τεράστια
διαθέσιμη ποσότητα πληροφόρησης δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί ορθά από
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όλους, με αποτέλεσμα οι διαδικτυακοί επενδυτές να οδηγούνται πολλές φορές σε
λανθασμένες επενδυτικές επιλογές.
Οι νομικές και κανονιστικές αβεβαιότητες στις διαδικτυακές συναλλαγές
αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό μειονέκτημα. Η έλλειψη ενός ενιαίου ρυθμιστικού
πλαισίου σε διεθνές επίπεδο είναι αυτή ουσιαστικά που δεν επιτρέπει στις
διαδικτυακές συναλλαγές να εγγυηθούν στους πελάτες τους την ασφάλεια και την
εγκυρότητα και τις αναγκάζει να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στους κανόνες
που ισχύουν σε κάθε χώρα που έχουν πελάτες. Εξάλλου, η απουσία τυποποιημένων
πολιτικών επαλήθευσης και επικύρωσης της ταυτότητας των διαδικτυακών πελατών
σε διεθνές επίπεδο, δεν επιτρέπει την πιστοποίηση των συναλλασσομένων και
εντείνει την εμφάνιση περιπτώσεων απάτης στις διαδικτυακές συναλλαγές (Sofia
Giannakoudi, 1999).
Πέραν όσων έχουμε αναφέρει παραπάνω, οι χρήστες των διαδικτυακών
συναλλαγών, χωρίς τους διαμεσολαβούντες, διακινδυνεύουν να μην καταλαβαίνουν
πλήρως τους κανόνες που υπάρχουν. Εντούτοις, οι διαδικτυακές χρηματιστηριακές
συναλλαγές περιλαμβάνουν υψηλό κίνδυνο και απαιτούν την προσωπική έρευνα για
την επιχείρηση της οποίας τις μετοχές θα αγοράσουν οι επενδυτές.
Οι οργανισμοί που παρέχουν τις διαδικτυακές συναλλαγές είναι σκόπιμο να
ειπωθεί ότι δεν έχουν λάβει υπόψη τους όλες τις επιθυμίες των πελατών τους και δεν
μπόρεσαν να προσφέρουν μια πλήρη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν
κατόρθωσαν να αντεπεξέρθουν στις υποσχέσεις τους για ευκολία και άνεση στις
συναλλαγές, καθώς κάποιες επιμέρους διαδικασίες των συναλλαγών εξακολουθούν
να εκτελούνται παραδοσιακά και όχι διαδικτυακά (Stamoulis D., Kanellis P.,
Martakos D., 2002). Όσον αφορά το προσωπικό, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει
αποκτήσει ακόμη την απαραίτητη πείρα στις διαδικτυακές συναλλαγές, γεγονός
ανασταλτικό για τη σωστή ενημέρωση των διαδικτυακών πελατών.
Άλλο ένα μειονέκτημα των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών, το οποίο
επηρεάζει προφανώς και τις υπόλοιπες διαδικτυακές συναλλαγές, εμφανίζεται στην
περίπτωση ανάληψης ή κατάθεσης χρημάτων σε κάποιο λογαριασμό. Στην περίπτωση
αυτή ο πελάτης θα πρέπει να επισκεφτεί το ATM (Μηχάνημα Αυτόματης Ανάληψης
χρημάτων) της τράπεζας, όπως θα έκανε και στις παραδοσιακές συναλλαγές. Ωστόσο,
όσον αφορά την κατάθεση χρημάτων, ο πελάτης έχει και τη δυνατότητα να μεταφέρει
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χρήματα από άλλο λογαριασμό της ίδιας ή ακόμη και άλλης τράπεζας μέσω του
παγκόσμιου δικτύου SWIFT, το οποίο όπως γνωρίζουμε επιτρέπει τη διακίνηση
κεφαλαίων μεταξύ των τραπεζών.
Η υπερφόρτωση των υπολογιστών στις διαδικτυακές χρηματοοικονομικές
συναλλαγές έχει καταστήσει τις συνδέσεις αργές και αναποτελεσματικές. Ένας
θετικός παράγοντας εξέλιξης είναι η εισαγωγή της ευρυζωνικότητας, που έχει δώσει
στους ανθρώπους ένα κίνητρο να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές συναλλαγές, πέρα
από το να χρησιμοποιούν γενικότερα το Διαδίκτυο πολύ περισσότερο (M. Tian, T.
Voigt, T. Naumowicz, H. Ritter, J. Schiller, 2003).
Εξάλλου, πρέπει να επισημάνουμε τη δυσκολία εκμάθησης του διαδικτυακού
περιβάλλοντος (Milind Sathye, 1999). Πιο συγκεκριμένα, είναι προφανές ότι για να
μπορέσει κάποιος να εγγραφεί στο διαδικτυακό πρόγραμμα της τράπεζάς του είναι
απαραίτητο να έχει κάποιο κωδικό (ID), καθώς και να συμπληρώσει μια φόρμα σε
ένα υποκατάστημα της τράπεζας. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε τη δυσκολία
ενεργοποίησης ενός λογαριασμού, ο οποίος θα επιτρέπει χρηματιστηριακές
συναλλαγές, αλλά και αντίστοιχα στη δυσκολία σύναψης ενός ασφαλιστικού
συμβολαίου για πρώτη φορά.
Το γεγονός ότι οι ιστοσελίδες των διαδικτυακών οργανισμών αναβαθμίζουν
περιοδικά τα διαδικτυακά προγράμματά τους, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά σε
ασυνήθιστα σημεία είναι ένα ακόμη μειονέκτημα. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, ο
χρήστης υποχρεούται να εισάγει εκ νέου πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που στερούνται τις βασικές δεξιότητες πλοήγησης
στο διαδίκτυο ή απλά δεν έχουν πρόσβαση σε ένα προσωπικό υπολογιστή (ή στο
Διαδίκτυο) (Milind Sathye, 1999). Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ενημερωθεί για το
ότι οι προσωπικοί υπολογιστές είναι πλέον φτηνοί, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι
διαθέσιμη με μια τηλεφωνική γραμμή και υπάρχουν πολλά πακέτα σύνδεσης στο
διαδίκτυο, κατάλληλα να ταιριάζουν στις απαιτήσεις πλοήγησής τους.
Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν απλά αγνοήσει τις
διαδικτυακές συναλλαγές, χωρίς να αφιερώσουν οποιαδήποτε σκέψη σε αυτές. Εν
πάση περιπτώσει, οι διαδικτυακές συναλλαγές δεν είχαν ποτέ ως στόχο να
αποτελέσουν την τέλεια λύση για τον καθένα.
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Όσον αφορά τις ασύρματες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, το μεγαλύτερο
πρόβλημα είναι ότι η πλέον αναγνωρισμένη γλώσσα διαδικτυακού προγραμματισμού,
η HTML, δεν είναι αποδοτική στη μεταφορά δεδομένων σε ασύρματες συσκευές.
Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί η WML και έχει καθιερωθεί ως η στάνταρτ γλώσσα
προγραμματισμού για ασύρματες συσκευές με πρωτόκολλο WAP (Amir Herzberg,
2003). Εξάλλου, κάποιες άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κινητά τηλέφωνα
και οι ψηφιακοί βοηθοί στη διεκπεραίωση διαδικτυακών συναλλαγών είναι η χαμηλή
ταχύτητα επεξεργασίας, το μικρό μέγεθος οθόνης και η μικρή διάρκεια της μπαταρίας
τους.
Η απαιτούμενη τεχνολογία αποτελεί κρίσιμο εμπόδιο και για την ανάπτυξη της
διαδικτυακής ασφαλιστικής. Πιο συγκεκριμένα, το τεχνολογικό κόστος για την
ανάπτυξη

συστημάτων

Διαδικτυακής

Ασφαλιστικής

σε

συνδυασμό

με

το

συσχετιζόμενο κόστος για τις ανάγκες προβολής του οργανισμού που θα παρέχει
υπηρεσίες Διαδικτυακής ασφαλιστικής αποτέλεσαν εμπόδια για τη δημιουργία νέων
οργανισμών παροχής Διαδικτυακής ασφαλιστικής (UNCTAD, 2002).
Επιπλέον, τα υπάρχοντα συστήματα που χρησιμοποιούν οι παραδοσιακές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν έχουν σχεδιαστεί με πρόβλεψη να χειρίζονται την
ασφαλιστική κάλυψη μέσω του διαδικτύου (Baur E., Birkmaier U., Rüstmann M.,
2001). Έτσι, η ανάγκη παροχής διαδικτυακής ασφαλιστικής από τις παραδοσιακές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να καλυφθεί με αναβάθμιση των υπαρχόντων
συστημάτων τους, αλλά απαιτείται η δημιουργία νέας πλατφόρμας
Σύμφωνα με μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν ανώτερα στελέχη από 153
μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής, οι
ανεπαρκείς επιχειρησιακές διαδικασίες θεωρούνται μία σημαντική δυσκολία για την
ανάπτυξη της διαδικτυακής ασφαλιστικής (Kathy Ford, 2001). Οι περιορισμοί αυτοί
δεν επιτρέπουν στους ασφαλιστές να προσφέρουν προηγμένα ασφαλιστικά προϊόντα
μέσω του διαδικτύου, όπως η τακτοποίηση των αποζημιώσεων.
Οι διαδικτυακές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι καταλαβαίνουν τι
ακριβώς συμπεριλαμβάνεται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να καθορίσουν τις
απαιτήσεις τους με απλότητα και σαφήνεια. Ο καθορισμός των απαιτήσεων είναι
ουσιαστικός επειδή βάση αυτών και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, θα
υπολογιστεί το ασφάλιστρο.
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Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολος ο προσδιορισμός της αξίας των απόρρητων
δεδομένων. Επιπλέον, οι διοικήσεις των διαδικτυακών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στο να αποδείξουν στους ασφαλιστές ότι τα συστήματα που
χρησιμοποιούν δεν είναι επισφαλή, με αποτέλεσμα να τους επιβάλλονται υψηλά
ασφάλιστρα (Harvey M., 2001).

2.4 Διαδικτυακές Τραπεζικές, Χρηματιστηριακές και Ασφαλιστικές Συναλλαγές
στο πλαίσιο του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

2.4.1 Γενικά σχόλια
Οι διαδικτυακές συναλλαγές έχουν διαδοθεί διεθνώς, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο
προσεχές μέλλον η δραστηριοποίηση των σύγχρονων επιχειρήσεων και των τραπεζών
θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των νέων τεχνολογιών (egovernmentForum,
2009). Εντούτοις, οι διαδικτυακές συναλλαγές αποτελούν μια σχετικά νέα υπηρεσία
στην Ελλάδα και η αποδοχή και ανταπόκριση των επενδυτών είναι ακόμα πολύ
πρώιμη. Πάντως, φαίνεται ότι ο αριθμός των χρηστών τους θα αυξηθεί πολύ στο
εγγύς μέλλον.
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στη διείσδυση των διαδικτυακών συναλλαγών
στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τη διείσδυσή της σε άλλες χώρες. Ενώ στο τέλος αυτής
της ενότητας θα αναφερθούμε στους λόγους εκείνους που δεν έχουν επιτρέψει τη
μεγάλη ανάπτυξη των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ελλάδα.

2.4.2 Η διείσδυση των διαδικτυακών συναλλαγών στην Ελλάδα σε σύγκριση με
την αντίστοιχη σε άλλες χώρες
Η μεγάλη διείσδυση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Η.Π.Α.
αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα της μεγάλης διείσδυσης της διαδικτυακής
τραπεζικής στις Η.Π.Α. Η Ευρώπη, αρχικά, είχε φανεί ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει
τις Η.Π.Α. στην προσφορά υπηρεσιών διαδικτυακής τραπεζικής. Ωστόσο, η χρήση
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του διαδικτύου και οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές έχουν
αναπτυχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, στις αρχές του 2004, το 47% του πληθυσμού
της ΕΕ, ηλικίας από 16 – 74, ήταν χρήστες του διαδικτύου. Τα υψηλότερα ποσοστά
ιδιωτικής χρήσης του διαδικτύου σημειώθηκαν στη Σουηδία (82%), στη Γερμανία
(76%) και στη Φιλανδία (70%). Ενώ, τα χαμηλότερα σημειώθηκαν στην Ελλάδα
(20%) και στην Ουγγαρία (28%). Εξάλλου στην ΕΕ, το μέσο ποσοστό των ανδρών
χρηστών του διαδικτύου (51%) ήταν υψηλότερο από αυτό των γυναικών (43%). Η
χρήση του διαδικτύου ήταν υψηλότερη στις ηλικίες 16 με 24 (75%), στις ηλικίες 25
με 54 μόλις που ξεπερνούσε το 50 %, ενώ στις ηλικίες 55 - 74 ήταν λιγότερο από το
25 %. Τα υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής χρήσης του διαδικτύου σημειώθηκαν
στη Γερμανία και τη Φιλανδία (97%), στο Βέλγιο και τη Σουηδία (96%). Ενώ, τα
χαμηλότερα σημειώθηκαν στην Πορτογαλία (77%) και στην Ουγγαρία (78%). Το
ποσοστό των νοικοκυριών με ευρυζωνική σύνδεση ήταν υψηλότερο στη Γερμανία
(36%) και τη Φιλανδία (21%). Ενώ, το ποσοστό των επιχειρήσεων με ευρυζωνική
σύνδεση έφτανε κατά μέσο όρο στο 53%, με υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται
στη Γερμανία (80%), στη Σουηδία (75%) και την Ισπανία (72%).
Η έρευνα της εταιρείας JP Morgan που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2000,
έδειξε ότι στη Γερμανία υπήρχαν 1,5 εκατομμύρια χρήστες των διαδικτυακών
τραπεζικών συναλλαγών, ενώ 546.500 ήταν οι πελάτες της αμιγώς ηλεκτρονικής
χρηματιστηριακής εταιρείας ComDirect. Στη Γαλλία και στη Σουηδία οι χρήστες του
Internet για τραπεζικές συναλλαγές ανέρχονταν σε 310.000 στην κάθε χώρα, στη
Βρετανία έφθαναν τους 200.000, έχοντας αυξηθεί κατά 800% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά, και στην Ιταλία υπήρχαν 150.000 χρήστες, σημειώνοντας
ποσοστό αύξησης 275% μέσα σε ένα εξάμηνο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Jupiter
Research το Νοέμβριο του 2002 είναι ενδεικτικά της μεγάλης αύξησης του αριθμού
των χρηστών των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών στην Ευρώπη (Marina,
2007). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή είχε δείξει ότι το 2002 το 39% των χρηστών
του Διαδικτύου στην Ε.Ε. ήταν επίσης χρήστες των διαδικτυακών τραπεζικών
συναλλαγών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις Η.Π.Α. ήταν 38 %. Επίσης, η εταιρία
είχε υπολογίσει ότι ο αριθμός των χρηστών της διαδικτυακής τραπεζικής θα
αυξάνεται ετησίως κατά ένα ποσοστό 14 %.
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Όσον αφορά στις μεγάλες Ευρωπαϊκές αγορές, η Jupiter Research είχε
υπολογίσει ότι μέχρι το τέλος του 2002 υπήρχαν κατά προσέγγιση 10,4 εκατομμύρια
χρήστες των διαδικτυακών τραπεζών στην Αγγλία, 16 στη Γερμανία και 6,2 στη
Γαλλία. Οι εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις των τηλεφωνικών συνδέσεων, σε
συνδυασμό με την προσφορά εξελιγμένων διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών και
με τις άσχημες κλιματολογικές συνθήκες στις Σκανδιναβικές χώρες αποτέλεσαν
καθοριστικούς παράγοντες της μεγάλης διείσδυσης του διαδικτύου και της
διαδικτυακής τραπεζικής σε αυτές τις χώρες. Πιο συγκεκριμένα, στη Σουηδία το 54%
των χρηστών του Διαδικτύου χρησιμοποιούσε τις διαδικτυακές συναλλαγές το 2002.
Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μέχρι το τέλος του 2002, το 11% των
χρηστών του Διαδικτύου στην Ε.Ε. χρησιμοποιούσαν τις διαδικτυακές πληρωμές
λογαριασμών, ενώ μόνο το 0,3% έκανε αιτήσεις για δάνεια μέσω του διαδικτύου.
Επιπλέον, είχε εκτιμηθεί ότι το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου στην Ε.Ε. που
χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές πληρωμές, θα έφτανε το 2007 στο 20%, ενώ το
ποσοστό αυτών που κάνουν αιτήσεις για δάνεια μέσω διαδικτύου θα ήταν περίπου
1%.
Η έρευνα της εταιρείας Datamonitor (2003) έδειξε ότι αν και οι επενδύσεις στην
τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές μειώθηκαν
από τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2000, στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το
2002, ο αριθμός των χρηστών των Διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών στην
Ευρώπη αυξήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των χρηστών των Διαδικτυακών
τραπεζικών συναλλαγών στην Ευρώπη έφθασε τα 60 εκατομμύρια το 2003, ενώ το
2000 ήταν μόλις 23 εκατομμύρια. Η ίδια εταιρία επίσης εκτίμησε ότι ο αριθμός των
χρηστών των Διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών στην Ευρώπη έφτασε τα 75
εκατομμύρια το 2005 και τα 84 εκατομμύρια το 2007.
Άλλη μια σημαντική έρευνα σχετικά με τη διείσδυση των διαδικτυακών
τραπεζικών συναλλαγών στην Ευρώπη διενεργήθηκε από την εταιρεία Forrester
(2003). Τα αποτελέσματα και αυτής της έρευνας έδειξαν ότι στην Ευρώπη υπήρχαν
60 εκατομμύρια χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής το 2003. Η ίδια έρευνα μας
αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια του 2002, η διείσδυση των διαδικτυακών τραπεζικών
συναλλαγών στη νότια Ευρώπη έφθασε το 10 %. Την ίδια χρονιά, το ποσοστό των
χρηστών της διαδικτυακής τραπεζικής στην Ιταλία παρουσίασε αύξηση 88 %. Τα
αντίστοιχα ποσοστά στην Αγγλία και στη Γερμανία παρέμειναν σταθερά,
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προκαλώντας μια μείωση του μέσου ρυθμού ανάπτυξης της διείσδυσης της
διαδικτυακής τραπεζικής από το 60% που είχε φτάσει το 2001 στο 40 % το 2002.
Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα που διενεργήθηκε τον Αύγουστο του 2000 από
την εταιρία Federal Association of German Banks, στα τέλη του 1999 υπήρχαν 10
εκατομμύρια διαδικτυακοί τραπεζικοί λογαριασμοί στη Γερμανία, δηλαδή τραπεζικοί
λογαριασμοί που είχαν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω διαδικτύου
στις παρεχόμενες τραπεζικές συναλλαγές της τράπεζας. Αν συγκρίνουμε τον αριθμό
αυτό με το συνολικό αριθμό τραπεζικών λογαριασμών στη Γερμανία, το ποσοστό των
διαδικτυακών λογαριασμών είναι μόλις 12%. Ωστόσο, μια άλλη έρευνα, που
πραγματοποίησε η Federal Association of German Banks σε συνεργασία με την
Forschungsgruppe Wahlen, τον Οκτώβριο του 2000, έδειξε ότι ήδη το 39% των
χρηστών του διαδικτύου στη Γερμανία χρησιμοποιούσαν τη διαδικτυακή τραπεζική.
Μια άλλη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την International Data
Corporation (2003) ασχολήθηκε με τη διείσδυση της διαδικτυακής τραπεζικής στη
Γερμανία. Τα στοιχεία της έρευνας αυτής έδειξαν ότι, στο τέλος του 2002, υπήρχαν
περίπου 20 εκατομμύρια χρήστες των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών στη
Γερμανία και ο αριθμός τους προβλέπονταν ότι το 2007 θα έφτανε τα 32,6
εκατομμύρια. Επίσης, προέβλεπε ότι ο αριθμός των χρηστών των διαδικτυακών
χρηματιστηριακών συναλλαγών στη Γερμανία θα αυξανόταν από 2,7 εκατομμύρια
που ήταν το 2002, σε 4,8 εκατομμύρια το 2007.
Εξάλλου, η έρευνα της International Data Corporation (2004) έχει δείξει ότι ο
αριθμός των χρηστών των διαδικτυακών τραπεζών στην Ανατολική Ευρώπη είχε
φθάσει τα 58 εκατομμύρια. Ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία μιας νεότερης έρευνας από
την εταιρεία παροχής αναλύσεων Key Note, ο αριθμός των χρηστών των
διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών στην Αγγλία έφτανε τα 28,2 εκατομμύρια το
2006 και τα 45,1 εκατομμύρια το 2010 και εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα φτάσει τα
59,8 εκατομμύρια το 2015 (Key Note Media Centre, 2011).
Όσον αφορά τις ΗΠΑ, οι εικονικές τράπεζες από 24 το 1999 αυξήθηκαν σε 44
το 2000 και έφθασαν τις 64 το 2001. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις Η.Π.Α. πολλές
παραδοσιακές τράπεζες έχουν ιδρύσει εικονικές τράπεζες για να μπορέσουν να
κερδίσουν νέους πελάτες και να γίνουν πιο προσιτές. Ενώ, σύμφωνα με τον κατάλογο
που παρέχει η ιστοσελίδα netpaysyou (http://netpaysyou.com/files/banklist.htm) το

32

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
πλήθος των εικονικών τραπεζών στις ΗΠΑ κατά τις 19/5/2011 ήταν 146. Μερικές
από τις γνωστότερες αμερικανικές εικονικές τράπεζες είναι η WingSpan, η SFNB, η
Wells Fargo και η Security First Network.
Στο Γράφημα 2.1 μπορούμε να παρατηρήσουμε την εξέλιξη του αριθμού των
Αμερικανών που είναι χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής, σύμφωνα με τα στοιχεία
της έρευνας που διενεργήθηκε από την εταιρία Nua Internet Surveys κατά τη
διάρκεια των ετών 1998 – 2002. Μάλιστα, οι συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου στις
Η.Π.Α. αναμένονταν να αυξηθούν από 145 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το
1999 σε 7,8 τρις δολάρια μέχρι το τέλος του 2004. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία
μιας νεότερης έρευνας από την εταιρεία Forrester Research, ο αριθμός των χρηστών
των διαδικτυακών συναλλαγών στις ΗΠΑ έφτασε τα 54 εκατομμύρια το 2009 και
αναμένεται να φτάσει τα 66 εκατομμύρια το 2014 (Edward Kountz, 2009).

Γράφημα 2.1 Αριθμός χρηστών της διαδικτυακής τραπεζικής στις Η.Π.Α. 1998 - 2009
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Πηγή: Nua Internet Surveys και Edward Kountz

Η έρευνα της εταιρείας Gartner Group (2003) έδειξε ότι το 2002, το 17% των
Αμερικανών ήταν χρήστες των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών, ενώ
προέβλεπε μια ετήσια αύξησή τους κατά ένα ποσοστό 14 %, ώστε μέχρι το τέλος του
2007, το ποσοστό τους να έχει φτάσει το 30 %. Η Gartner Group υπολόγισε επίσης
ότι 1 στους 5 Αμερικανούς με εισόδημα από 50.000 ως 75.000 δολάρια είναι χρήστες
της διαδικτυακής τραπεζικής, ενώ το ποσοστό τους φτάνει το 29% για τους
Αμερικανούς με υψηλότερο εισόδημα. Η έρευνα επίσης κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές συνδέεται με την
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παρατεταμένη χρήση του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία έχει υπολογίσει
ότι λιγότεροι από το 10 % των Αμερικανών που ήταν χρήστες του Διαδικτύου για δύο
μόνο χρόνια συγκαταλέγονταν και στους χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνούσε το 33% για τους Αμερικανούς που
χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
Ωστόσο, οι διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, δεν είναι μόνο χρήσιμες για
τη διαχείριση των επενδύσεων των ιδιωτών, αλλά αποτελούν ένα άριστο μέσο για τη
διαχείριση των επενδύσεων μιας επιχείρησης. Το 56% των μικρών επιχειρήσεων στις
ΗΠΑ θεωρούν το Διαδίκτυο ως ένα πολύ φτηνό και πολλά υποσχόμενο μέσο να επικοινωνήσουν με τους οικονομικούς συνεργάτες τους και το 20% αυτών των μικρών
επιχειρήσεων κάνουν ήδη διαδικτυακές επενδύσεις, ενώ το 13% αυτών έχουν ήδη
υιοθετήσει ένα είδος διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών (Jonathan Lack, 2000).
Από το 1995 και μετά, η συμμετοχή στις διαδικτυακές χρηματιστηριακές
συναλλαγές έχει αυξηθεί εντυπωσιακά στις Η.Π.Α. Το 2000 οι διαδικτυακές
χρηματιστηριακές συναλλαγές αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 30% των συναλλαγών που
πραγματοποιούσαν οι μικρομέτοχοι. Το Ε-Schwab έχει γίνει ο ηγέτης στο χειρισμό
των διαδικτυακών χρηματιστηριακών συναλλαγών. Μάλιστα, οι χρηματιστηριακές
αγορές άρχισαν να αισθάνονται την έντονη πίεση του Διαδικτύου, αφού το 2005
μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας (Electronic Communication Networks,
ECNS) Instinet και Island εκτελούνταν περίπου το 30% των καθημερινών
συναλλαγών του NASDAQ (Steven Landberg, 2005). Αξίζει να αναφερθεί και το
γεγονός ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης απασχολούσε 3.000 εργαζομένους το
1999 και διεκπεραίωνε κατά μέσο όρο 671.300 συναλλαγές ημερησίως, ενώ το
Instinet απασχολούσε 85 εργαζομένους το 2004 και διεκπεραίωνε κατά μέσο όρο
321.000 συναλλαγές ημερησίως (Barber Brad M., Odean Terrance, 2001).
Επιπλέον, στην Αμερική έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους εταιρίες
που δημιουργήθηκαν από ιδιώτες επενδυτές για να παρέχουν, έναντυ κάποιας μικρής
συνδρομής, συνεχή ροή ενημέρωσης, σχολίων και επενδυτικών συμβουλών. Πιο
συγκεκριμένα, οι συνδρομητές μπορούν από την ησυχία του σπιτιού τους να
παρακολουθούν την κεντρική οθόνη του ιδιοκτήτη της εταιρίας και στη συνέχεια να
αποφασίζουν οι ίδιοι για τις χρηματιστηριακές επενδύσεις που θέλουν να κάνουν.
Μία από αυτές τις εταιρίες είναι η TodayTrader, που δημιουργήθηκε το 2008 (Segal
David, 2010).
34

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
Όσον αφορά τη διαδικτυακή ασφαλιστική, η έρευνα των Friedman, Billings,
Ramsey & Co, που διενεργήθηκε το 2000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδειξε ότι
υπήρχαν τουλάχιστον 60 επιχειρήσεις που προσέφεραν υπηρεσίες Διαδικτυακής
Ασφαλιστικής. Οι περισσότερες από αυτές δημιουργήθηκαν από το 1996 ως το 2000
(Malone, Hunt, 2000).
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Mitchell (Mitchell, 2000) έχουν δείξει ότι οι
περισσότερες ασφαλιστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους
πελάτες τους ασφαλιστικές υπηρεσίες και πληροφόρηση σχετικά με τα ασφαλιστικά
συμβόλαια. Ενώ, οι έρευνες του Reich-Hale (Reich-Hale, 1999) και των Meyer και
Krohm (Meyer, Krohm, 1999) έδειξαν ότι πολλοί ασφαλιστές χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο ως διαφημιστικό μέσο, για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να
αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Επίσης, η έρευνα της Jupiter Communications
(Landberg, 2005) είχε υπολογίσει ότι, το 2002, η συντριπτική πλειοψηφία των
διαδικτυακών τραπεζών, ποσοστό μεγαλύτερο από το 80%, προσέφερε ασφαλιστικά
πακέτα μέσω του διαδικτύου.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία IVANS (Sweeney
2001), από τις 110 ιστοσελίδες που μελετήθηκαν μόνο το 20 % πρόσφερε στους
ασφαλισμένους τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αξιώσεις τους on-line, το 16 %
επέτρεπε στους ασφαλισμένους να ελέγξουν την αποπληρωμή των αποζημιώσεων,
και άλλο ένα 16 % παρείχε τη δυνατότητα αναπροσαρμογών στο ασφαλιστικό
συμβόλαιο μέσω του διαδικτύου.
Η έρευνα της εταιρίας Forrester που διενεργήθηκε το 1999 υπολόγισε ότι οι
πωλήσεις ασφαλιστήριων συμβολαίων μέσω του διαδικτύου έφταναν τα 1,9
δισεκατομμύρια δολάρια και προέβλεπε ότι θα έφταναν τα 4,3 δισεκατομμύρια
δολάρια το 2003 και τα 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2006 (Sweeney, 2001).
Ωστόσο, μια έρευνα της ίδιας εταιρίας που διενεργήθηκε το 2001 ήταν πιο αισιόδοξη.
Σύμφωνα με αυτήν οι πωλήσεις ασφαλιστήριων συμβολαίων μέσω του διαδικτύου
αναμένονταν να φτάσουν τα 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια ως το τέλος του 2004.
Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας της εταιρίας TowerGroup. Η
TowerGroup είχε εκτιμήσει ότι τα έσοδα από τα διαδικτυακά ασφαλιστήρια
συμβόλαια έφταναν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003 (Bisker, 2003).

35

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
Ενώ, σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας Datamonitor, οι πωλήσεις ασφαλιστικών
προϊόντων μέσω του διαδικτύου αναμένονταν να φτάσουν το 2005 στο 11% της
αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων και στο 8% των πακέτων ασφάλισης Ζωής και
Υγείας, δηλαδή η αξία τους αναμένονταν να είναι μεγαλύτερη από 2 δισεκατομμύρια
δολάρια ετησίως (Landberg, 2005).
Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία έχουν
πολλαπλασιαστεί. Η έρευνα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (Ι.Τ.U.) έδειξε
ότι ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα το 2010 έφτασε περίπου τα
πέντε εκατομμύρια (Ανδριτσόπουλος Γιάννης, 2010), ενώ το 2002 ο αριθμός αυτός
ήταν μικρότερος από 1,5 εκατομμύριο. Ωστόσο, η έρευνά μας ((Anargiridou Despina,
Anargiridis Savvas, Papadopoulos Dimitrios, 2007), (Anargiridou Despina,
Papadopoulos Dimitrios, 2005), (Anargiridou Despina, Papadopoulos Dimitrios,
2004)) έχει δείξει ότι η τεχνική και οι δυνατότητες των διαδικτυακών
χρηματοοικονομικών συναλλαγών δε φαίνεται να έχουν γίνει γνωστές στην Ελλάδα.
Όπως, εξάλλου είχε δείξει η έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Jupiter Research
(2002), μόλις το 13% των χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα χρησιμοποιούσε το
2002 και τις διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές, ενώ το ποσοστό αυτό έφτασε στο
30 % το 2007 (Marina, 2007). Επιπλέον, η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 5% των
ευρωπαϊκών χρηστών του Διαδικτύου ήταν επίσης χρήστες των διαδικτυακών
χρηματιστηριακών συναλλαγών, ενώ στην Ελλάδα μόλις το 1,3% των χρηστών του
Διαδικτύου ήταν και χρήστες των διαδικτυακών χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Η Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας,
που διενεργήθηκε τηλεφωνικώς για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας για την
Κοινωνία της Πληροφορίας του τότε Υπουργείου Οικονομίας, υπολόγισε ότι οι
χρήστες των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα ήταν περίπου
30.000 κατά τη διάρκεια του 2000 και πενταπλασιάστηκαν το επόμενο έτος, ενώ κατά
τη διάρκεια του 2002 οι χρήστες των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών στην
Ελλάδα ήταν κατά προσέγγιση 250.000.
Η τηλεφωνική έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της
Πληροφορίας έδειξε, επίσης, ότι ο αριθμός των χρηστών των διαδικτυακών
τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα έφτασε τις 412.000 το 2003 και τις 500.000 το
2004. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 2004 περίπου 150.000 χρήστες των διαδικτυακών
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π
οιούν περισσότερες απόό μια συναλλλαγές το μήνα,
μ
ενώ
ώ 250.000 χρρήστες πραγγματοποιούύν μία συναλλλαγή κάθεε μήνα.
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Όσον αφορά τη διείσδυση της διαδικτυακής ασφαλιστικής στην Ελλάδα,
σύμφωνα με έρευνά μας στο διαδίκτυο (Anargiridou Despina, Anargiridis Savvas,
Papadopoulos Dimitrios, 2007), το 2007 υπήρχαν περισσότεροι από 120 ιστοτόποι, οι
οποίοι προσφέρουν διάφορα ασφαλιστικά πακέτα. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία
αυτών των ιστοτόπων δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μάρκετινγκ
και δεν προσφέρουν πλήρως διαδικτυακές ασφαλιστικές λύσεις. Πιο συγκεκριμένα,
έχουμε υπολογίσει ότι πάνω από το 60% αυτών των ιστοτόπων χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για να διαφημίσουν ασφαλιστικά πακέτα παραδοσιακών ασφαλιστικών
εταιρειών. Επιπλέον, η έρευνά μας έχει δείξει ότι το 90% του υπόλοιπου 40% των
ιστοτόπων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να προσφέρουν πακέτα παραδοσιακής
ασφάλισης όπως: Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Κατοικίας, Σκάφους και Ασφάλεια Ζωής.
Πολύ λίγοι ελληνικοί ιστοτόποι προσφέρουν Ασφάλιση Υπολογιστών, η οποία
ασφαλίζει το λογισμικό και το υλικό μιας επιχείρησης από οποιοδήποτε χάκερ ή
κράκερ (τους οποίους θα εξετάσουμε εκτενέστερα στην ενότητα 2.5.4) και
περιλαμβάνει αποκατάσταση των δεδομένων σε κάθε περίπτωση εισβολής.
Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια έρευνά μας (Anargiridou Despina, Anargiridis
Savvas, Papadopoulos Dimitrios, 2007), το 50% των ελληνικών ιστοτόπων που
προσφέρουν ασφαλιστικά πακέτα μέσω του διαδικτύου επιτρέπουν στους πελάτες
τους να υποβάλουν αίτηση για ασφάλιση μέσω του διαδικτύου, ενώ το 30% παρέχει
τη δυνατότητα υπολογισμού του ασφαλίστρου μέσω του διαδικτύου και μόλις το 25%
επιτρέπει στους πελάτες τους να πληρώνουν τα ασφάλιστρα τους μέσω του
διαδικτύου. Πέραν τούτου, κανένας από αυτούς τους ιστοτόπους δεν στέλνει τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια μέσω του διαδικτύου, κανένας από αυτούς δεν επιτρέπει
τις αναπροσαρμογές ή τις αλλαγές στα συμβόλαια μέσω του διαδικτύου και κανένας
από αυτούς δεν πληρώνει τις αποζημιώσεις μέσω του διαδικτύου.
Επιπλέον,

η

έρευνά

μας

(Anargiridou

Despina,

Anargiridis

Savvas,

Papadopoulos Dimitrios, 2007) έχει δείξει ότι το 80% των ελληνικών ιστοτόπων, που
προσφέρουν ασφαλιστικά πακέτα, είναι σελίδες HTML, οι οποίες δεν μπορούν να
αποτρέψουν την ανάγνωση του κώδικα προέλευσής τους και δεν παρέχουν ασφάλεια.
Ενώ, πολύ λίγοι από αυτούς είναι php σελίδες και οι υπόλοιποι είναι asp σελίδες, οι
οποίες παρέχουν κάποιο βαθμό ασφάλειας. Εξάλλου, ποσοστό μικρότερο από το 10%
των ελληνικών ιστοτόπων που παρέχουν ασφαλιστικά πακέτα, μπορεί να εξασφαλίσει
προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλιζομένων και εμπιστευτικότητα.

38

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
Επιπλέον, το 20% ζητά από τους ασφαλιζομένους του να εισάγουν έναν συνδυασμό
κωδικού συνδρομητή και μυστικού κωδικού προσβάσεως (user account και
password).
Τέλος, όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου (mbanking), οι τράπεζες είχαν προβλέψει ότι κατά τη διάρκεια του 1999, ότι ένας στους
τέσσερις χρήστες κινητών τηλεφώνων στην Ελλάδα θα πραγματοποιεί επίσης τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι εκτιμήσεις αυτές ήταν πάρα πολύ
αισιόδοξες.
Σύμφωνα με νεότερες έρευνες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η διείσδυση
της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα φτάνει στις μέρες μας σε ένα ποσοστό
μεγαλύτερο από το 85% του πληθυσμού και μόνο ένας στους οκτώ χρήστες των
κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιεί επίσης τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού
τηλεφώνου.

2.4.3 Οι λόγοι που εμπόδισαν τη μεγάλη ανάπτυξη των διαδικτυακών
χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ελλάδα
Τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ξεκίνησαν με πολύ αργούς ρυθμούς την
ανάπτυξη συστημάτων για τις διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με την έρευνά μας ((Anargiridou Despina, Anargiridis Savvas,
Papadopoulos Dimitrios, 2007), (Anargiridou Despina, Papadopoulos Dimitrios,
2005), (Anargiridou Despina, Papadopoulos Dimitrios, 2004)), η τεχνολογία που
χρησιμοποιούνταν για τις παραδοσιακές συναλλαγές δεν μπορούσε να ενσωματωθεί
εύκολα με αυτήν που απαιτούνταν στις διαδικτυακές συναλλαγές.
Πιο συγκεκριμένα, οι παροχείς διαδικτυακών συναλλαγών έπρεπε να επιλέξουν
νέο λογισμικό, γεγονός που σήμαινε επιπρόσθετες οικονομικές δαπάνες τόσο για την
αγορά του λογισμικού όσο και για τη μεταφορά των δεδομένων από το παλιό
σύστημα

στο

καινούριο.

Ωστόσο,

οι

διοικήσεις

των

παραδοσιακών

χρηματοοικονομικών οργανισμών δίσταζαν να προχωρήσουν στις διαδικτυακές
συναλλαγές όχι μόνο λόγω του κόστους, αλλά και διότι ελλόχευε ο κίνδυνος
αποτυχίας της διαδικασίας μεταφοράς των δεδομένων, με άμεσο αποτέλεσμα οι
πελάτες τους να αποθαρρύνονταν και να δυσαρεστούνταν.
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Επιπλέον, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
βασίζονταν στη χρήση πιλοτικών συστημάτων, καθώς για τη μετάβαση από τις
παραδοσιακές στις διαδικτυακές συναλλαγές κλήθηκαν να βοηθήσουν στελέχη της
πληροφορικής, τα οποία δεν είχαν καμιά προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό.
Και όταν τελικά τα συστήματα αναπτύχθηκαν και δόθηκαν προς χρήση στο ευρύ
κοινό, προσέφεραν ελάχιστα προϊόντα και η επέκτασή τους σε άλλους τομείς καθώς
και η προσφορά νέων προϊόντων γινόταν με εξίσου αργούς ρυθμούς. Έτσι, για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα οι ιστοσελίδες των τραπεζών χρησιμοποιούνταν μόνο για
ενημέρωση των πελατών και για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του μάρκετινγκ και
όχι για τη διεκπεραίωση συναλλαγών, οπότε και το ενδιαφέρον των πελατών ήταν
περιορισμένο (Fotios Pasiouras, 2008).
Ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη των διαδικτυακών
χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ελλάδα ήταν αλλά και εξακολουθεί να είναι
η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (M. Karyda, Ev. Mitrou, G. Quirchmayr,
2006). Όπως έχουμε αναφέρει, οι διαδικτυακές συναλλαγές μειώνουν τον αριθμό των
διαμεσολαβούντων. Ωστόσο, υπάρχει διαρκής ανάγκη στοιχειώδους υποστήριξης των
χρηστών

από

εξειδικευμένο

προσωπικό.

Οι

ελληνικοί

χρηματοοικονομικοί

οργανισμοί έπρεπε, λοιπόν, να αποφασίσουν αν θα προσλάβουν νέο προσωπικό ή αν
θα προβούν σε γενική διοικητική αναδιοργάνωση και σε εκπαίδευση του υπάρχοντος
προσωπικού τους. Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
αφιέρωσαν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να παρθούν αυτές οι αποφάσεις
και να οριστικοποιήσουν το οργανόγραμμά τους. Το χρονικό αυτό διάστημα
καθυστέρησε την ανάπτυξη των διαδικτυακών συναλλαγών στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τη μικρή διείσδυση της διαδικτυακής ασφαλιστικής στην Ελλάδα,
μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Metron Analysis
(2007), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο το 20,6% των Ελλήνων ηλικίας 45 ως 54
ετών, το 9,2% των Ελλήνων ηλικίας 55 ως 64 ετών και το 1% των Ελλήνων ηλικίας
άνω των 65 ετών είναι χρήστες του Διαδικτύου. Η ίδια έρευνα έχει δείξει ότι το
67,1% των Ελλήνων ηλικίας 18 ως 24 ετών, το 44,2% των Ελλήνων ηλικίας 25 ως 34
ετών και 31% των Ελλήνων ηλικίας 35 ως 44 ετών είναι χρήστες του Διαδικτύου
(Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 2007).
Η διαδικτυακή ασφαλιστική θα ήταν πιο ελκυστική στους νέους ανθρώπους,
δεδομένου ότι αυτοί είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Ωστόσο, η
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έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος που διενεργήθηκε στις αρχές
του 2007, με τη μέθοδο της κατ’ οίκον προσωπικής συνέντευξης έδειξε ότι οι
περισσότεροι ασφαλισμένοι στην Ελλάδα είναι άνω των 45 ετών (45 %)
(Χαροντάκης Δημήτρης, 2007).
Σημαντικό εμπόδιο για τη διείσδυση των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών
συναλλαγών στη χώρα μας αποτελεί και η ανεπαρκής πληροφόρηση που παρέχεται
για τις δυνατότητες των διαδικτυακών συναλλαγών αλλά και η αντίληψη που έχει
καλλιεργηθεί ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές είναι ένα μη - ασφαλές περιβάλλον
συναλλαγών (Santouridis I.,Trivellas P., Reklitis P., 2008). Οι Έλληνες θα πρέπει να
ενημερωθούν για το σύνολο των διαδικτυακών τραπεζικών και χρηματιστηριακών
συναλλαγών που παρέχουν οι ελληνικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, οι οποίες
περιλαμβάνουν από την πληρωμή λογαριασμών στις ΔΕΚΟ και στις εταιρείες
τηλεφωνίας ως το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών επιλέγοντας τον τύπο του με
βάση τις ανάγκες τους, ως την παροχή επενδυτικών λύσεων και την εκτέλεση
χρηματιστηριακών συναλλαγών.
Εξάλλου, όπως έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη ενότητα, πολύ λίγοι
ελληνικοί ιστοτόποι που προσφέρουν διαδικτυακή ασφαλιστική κάλυψη παρέχουν
κάποια μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, οι ελληνικοί οργανισμοί που παρέχουν
διαδικτυακές τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές θα πρέπει να γίνει σαφές
ότι λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (προσωπικούς
κωδικούς, συνεργασία με εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης, αριθμούς
επικύρωσης συναλλαγής), τα οποία θα μελετήσουμε αναλυτικότερα στην ενότητα
2.5.9.
Επιπλέον, όπως έχουμε διαπιστώσει ορισμένες από τις μεγάλες ελληνικές
τράπεζες, δεν προώθησαν αρκετά τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Γεγονός είναι ότι οι
συγκεκριμένες

τράπεζες,

αλλά

και

γενικά

οι

περισσότεροι

ελληνικοί

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, δεν έχουν διαπιστώσει τα μεγάλα πλεονεκτήματα
και τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν οι διαδικτυακές συναλλαγές και τις
αντιμετωπίζουν είτε απλά με τη λογική ενός φθηνότερου καναλιού παροχής των
υπηρεσιών τους είτε ως ένα μονόδρομο, μια αναγκαστική προσαρμογή στις
σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού, δηλαδή με αμυντική τακτική (Anargiridou D.,
Papadopoulos D., 2004).
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2.5 Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία προστασίας του συστήματος
διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών

2.5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η πρόκληση της βιομηχανίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών ήταν να
σχεδιάσουν το κανάλι των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε οι πελάτες τους εύκολα να μάθουν να το εμπιστεύονται και να το
χρησιμοποιούν. Εξάλλου, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί προσπαθούν εδώ και
δεκαετίες να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους και για το λόγο αυτό δε
θα ήταν πρόθυμοι να ρισκάρουν την εμπιστοσύνη αυτή χρησιμοποιώντας μια
ιστοσελίδα αποτυχημένη, περίπλοκη ή λιγότερο ασφαλής.
Η διαδικασία προστασίας του διαδικτυακού συστήματος περιλαμβάνει μια
σειρά από φάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, θέτοντας στην πρώτη φάση τους
αντικειμενικούς στόχους της εταιρίας για τη διαδικτυακή ασφάλεια και καθορίζοντας
το λογισμικό και τους πόρους εκείνους που είναι αναγκαίο να προστατευτούν (Atrey,
Kanakan halli, Hock-Hai Teo, Bernard C. Y Tan, Kwok-kee Wei, 2003). Η πρώτη
φάση θα επιτρέψει στο διαδικτυακό χρηματοοικονομικό οργανισμό να διαπιστώσει τι
προσπαθεί να προστατεύσει. Ενώ, σε μια δεύτερη φάση πρέπει να προσδιοριστούν οι
ευπάθειες και οι απειλές του συστήματος. Οι διάφοροι τύποι επιθέσεων εξετάζονται
στην αμέσως επόμενη ενότητα ενώ, τα είδη απειλών και οι τύποι των πιθανών
εισβολέων αναφέρονται στις ενότητες 2.5.3 και 2.5.4 αντίστοιχα.
Η τρίτη φάση της διαδικασίας προστασίας του συστήματος περιλαμβάνει τον
εντοπισμό των μορφών κινδύνου που απειλούν το σύστημα και η τέταρτη φάση τον
προσδιορισμό της προτεραιότητας που έχει κάθε μορφή κινδύνου. Θα εξετάσουμε
τους κινδύνους των διαδικτυακών συναλλαγών στην ενότητα 2.5.5 και το πώς η
διοίκηση ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού θα πρέπει να αξιολογεί και να
αντιμετωπίσει αυτούς τους πιθανούς διαδικτυακούς κινδύνους στην ενότητα 2.5.6
Μετά το τέλος της τέταρτης φάσης θα έχει δοθεί απάντηση, λοιπόν, στην ερώτηση
από ποιον πρέπει να προστατευτούν τα δεδομένα.
Η πέμπτη φάση περιλαμβάνει τον καθορισμό της πολιτικής ασφαλείας που θα
ακολουθηθεί για την απεικόνιση των αναγκών του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Η φάση αυτή επιτρέπει τον καθορισμό των διαθέσιμων
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πόρων και τον προσδιορισμό του τρόπου που αυτά θα προστατευτούν από τις
επιθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, η πέμπτη φάση περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών,
οργανωτικών και κανονιστικών μέτρων, τα οποία εφαρμόζονται από τον πάροχο του
διαδικτύου και αποβλέπουν στη διασφάλιση του απορρήτου και γενικά στην ασφαλή
λειτουργία των δικτύων που χρησιμοποιούνται στις διαδικτυακές συναλλαγές.
Στην έκτη φάση επιλέγεται η αρχιτεκτονική ασφαλείας του συστήματος. Τα
βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν στη φάση αυτή είναι το πόσος
χρόνος, πόσος κόπος και ποιο χρηματικό ποσό απαιτείται για να είναι το σύστημα
ασφαλές. Στην έβδομη φάση ακολουθεί η επιλογή και η υλοποίηση των μηχανισμών
ασφαλείας του συστήματος, δηλαδή ορίζονται οι απαιτήσεις από το σύστημα. Στην
ενότητα 2.5.7 θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι
διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές για να είναι ασφαλείς και τέλος θα
αναφερθούμε σε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και μέτρα ενάντια στους
εισβολείς που πρέπει να λάβουν τόσο οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί όσο και οι
πελάτες των διαδικτυακών συναλλαγών.
Αφού έχει ολοκληρωθεί και η υλοποίηση των μηχανισμών ασφαλείας
ακολουθεί μια φάση κατά την οποία επιτυγχάνεται ένας διαρκής έλεγχος λειτουργίας
και απόκρισης σε τυχαία συμβάντα. Πιο συγκεκριμένα, στη φάση αυτή γίνεται ένας
έλεγχος στο κατά πόσο το σύστημα ασφαλείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τις
οποίες προορίζεται και επιχειρείται ο εντοπισμός νέων τρωτών σημείων.

2.5.2 Τύποι επιθέσεων
Ένα σύστημα διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών μπορεί να δεχθεί
κάποια επίθεση στο Υλικό (Hardware), στο Λογισμικό (Software), στα Δεδομένα
(data) και στις Γραμμές επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Οι τύποι επιθέσεων θα
κατανοηθούν καλύτερα εάν τους μελετήσουμε σε συνάρτηση με το υπολογιστικό
σύστημα που χρησιμοποιείται στις διαδικτυακές συναλλαγές και τη ροή των
πληροφοριών από το χρηματοοικονομικό οργανισμό με προορισμό κάποιο χρήστη
και αντιστρόφως. Η κανονική ροή παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1.
Ωστόσο, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κάποια επίθεση στο σύστημα, η
οποία θα αλλάξει την κανονική ροή. Με τον όρο Παθητικές ή επιθέσεις Υποκλοπής
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(interception) εννοούμε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο τμήμα (άτομο, πρόγραμμα ή
υπολογιστής) κερδίζει πρόσβαση σε κάποιο πόρο και μπορεί να κρυφακούει ή να
παρακολουθεί τη μεταφορά πληροφοριών με σκοπό να αποσπάσει κάποιο μέρος
αυτών. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω δικτύου
και η παράνομη αντιγραφή ενός αρχείου ή προγράμματος. Οι παθητικές επιθέσεις
διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, τις οποίες καταγράφουμε αμέσως μετά
(Andrew Simmonds, Peter Sandilands, Louis van Ekert, 2004).

Πηγή πληροφορίας

Προορισμός πληροφορίας

Σχήμα 2.1 Κανονική Ροή

Η

παρουσίαση του περιεχομένου του μηνύματος (release-of-message

contents) είναι η μορφή παθητικής επίθεσης κατά την οποία ο εισβολέας επιχειρεί να
μάθει το περιεχόμενο των ευαίσθητων ή εμπιστευτικών δεδομένων που μεταφέρονται
κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής (Victor L. Voydock , Stephen T. Kent, 1983). Στο
Σχήμα 2.2 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα δεδομένα που έχουν σταλθεί από την
πηγή, φτάνουν μεν στο σωστό παραλήπτη, ωστόσο φτάνουν και σε κάποιο τρίτο μη
εξουσιοδοτημένο άτομο.

Πηγή Πληροφορίας

Προορισμός
Μη εξουσιοδοτημένο Άτομο

Σχήμα 2.2 Παρουσίαση του περιεχομένου του μηνύματος

Η ανάλυση των επικοινωνιακών πληροφοριών (traffic analysis) είναι μια πιο
περίπλοκη μορφή παθητικής επίθεσης. Πιο συγκεκριμένα, αν επιτυγχάνονταν η απόκρυψη του περιεχομένου της πληροφορίας και των επικοινωνιακών πληροφοριών, ο

44

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
εισβολέας δεν θα μπορούσε μεν να αποσπάσει πληροφορίες, αλλά θα μπορούσε να
παρατηρήσει τη μορφή των μηνυμάτων (Jean-François Raymond, 2001). Με τον
τρόπο αυτό θα ήταν σε θέση να καταλάβει την τοποθεσία και την ταυτότητα του
αποστολέα και θα μπορούσε να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα και
το μηκος του μηνύματος. Αυτές οι πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες για να μαντέψει τη
φύση των επικοινωνιακών δεδομένων.
Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι οι παθητικές επιθέσεις είναι
δύσκολο να ανιχνευτούν καθώς δεν λαμβάνει χώρα τροποποίηση της πληροφορίας.
Πάντως είναι εφικτό να αποτρέψουμε τέτοιες επιθέσεις. Έτσι, έμφαση δίνεται στην
πρόληψη τέτοιων επιθέσεων παρά στην ανίχνευση (B. Sadoun, J. Amman, 1999).
Ο δεύτερος τύπος επιθέσεων είναι οι Ενεργητικές επιθέσεις, κατά τις οποίες γίνεται μερική τροποποίηση της ροής των δεδομένων αλλά και δημιουργία
λανθασμένης ροής δεδομένων. Οι ενεργητικές επιθέσεις είναι δύσκολο να
αποτραπούν, ωστόσο μπορούν εύκολα να ανιχνευτούν. Κάθε καθυστέρηση ή
αναστολή στη μετάδοση δεδομένων κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, αποτελεί
ένδειξη ενεργητικής επίθεσης. Οι ενεργητικές επιθέσεις μπορούν να υποδιαιρεθούν
σε πέντε επιμέρους κατηγορίες, τις οποίες αναφέρουμε στη συνέχεια (W. Lou, Y.
Fang, 2003).
Πρώτα από όλα, η πιο γνωστή ενεργητική επίθεση στο σύστημα είναι η
Διακοπή (interruption) της κανονικής ροής των δεδομένων, η οποία είναι επίσης
γνωστή και ως Άρνηση Εξυπηρέτησης (denial). Στην περίπτωση αυτή ένας πόρος
του συστήματος καταστρέφεται ή γίνεται μη διαθέσιμος ή μη χρησιμοποιήσιμος ή
μειώνεται η απόδοσή του (R.P. Zavaleta, S.V. Wunnava, 2006). Ως παραδείγματα
αυτού του είδους της επίθεσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την καταστροφή ενός
μέρους του υλικού ή το κόψιμο μιας τηλεπικοινωνιακής γραμμής. Στο Σχήμα 2.3
βλέπουμε τη Διακοπή της κανονικής ροής μεταφοράς των δεδομένων.

Πηγή πληροφορίας

Προορισμός

Σχήμα 2.3 Διακοπή της κανονικής ροής μεταφοράς των δεδομένων
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Μια άλλη μορφή ενεργητικής επίθεσης είναι η Αναμετάδοση (replay), η οποία
περιλαμβάνει παθητική σύλληψη μιας μονάδας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένο
χρήστη και μετάδοσή τους στον αποστολέα με κάποια καθυστέρηση. Μία ακόμη πιο
επικίνδυνη μορφή ενεργητικής επίθεσης που αντιμετωπίζουν οι διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές είναι η Τροποποίηση (modification). Κατά την επίθεση
αυτή, ένα μη εξουσιοδοτημένο μέρος όχι μόνο κερδίζει πρόσβαση αλλά επεμβαίνει
κακόβουλα σε ένα πόρο (Σχήμα 2.4). Παραδείγματα αυτής της μορφής επίθεσης είναι
η αλλαγή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων και η τροποποίηση ενός προγράμματος
έτσι ώστε να δίνει διαφορετικά αποτελέσματα (W. Lou, Y. Fang, 2003).

Προορισμός

Πηγή Πληροφορίας

Μη εξουσιοδοτημένο Άτομο
Σχήμα 2.4 Τροποποίηση

Άλλη επικίνδυνη μορφή ενεργητικής επίθεσης είναι η Εισαγωγή (fabrication).
Πιο συγκεκριμένα, ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να εισάγει ψεύτικα
δεδομένα ή να προσθέσει εγγραφές σε μια βάση δεδομένων. Όπως μπορούμε να
παρατηρήσουμε στο Σχήμα 2.5, ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο κατασκευάζει
δεδομένα και τα αποστέλλει σε κάποιον παραλήπτη, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι
τα δεδομένα έχουν σταλεί από κάποιον άλλο αποστολέα(H. Deng, W. Li, D.
P.Agrawal,2002). Τέλος, η Μεταμφίεση (masquerade) αφορά στην ενεργητική
επίθεση που πραγματοποιεί μια οντότητα παριστάνοντας ότι είναι μία άλλη οντότητα.
Η μεταμφίεση παρατηρείται στις επιθέσεις Τροποποίησης και στις επιθέσεις
Εισαγωγής.

Προορισμός

Πηγή Πληροφορίας

Μη εξουσιοδοτημένο Άτομο
Σχήμα 2.5 Εισαγωγή
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2.5.3 Είδη απειλών
Πρώτα από όλα, μια σημαντική απειλή είναι η υποκλοπή απορρήτων πληροφοριών
όπως: αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικούς πρόσβασης. Σε μια τέτοια
περίπτωση οι πελάτες θίγονται οικονομικά, ενώ ο ίδιος ο χρηματοοικονομικός
οργανισμός χάνει τη φήμη και πελατεία του και κατ’ επέκταση και το μερίδιο αγοράς
του. Ένα άλλο είδος απειλής είναι η διενέργεια παράνομων πράξεων. Για
παράδειγμα,

κάποιος

εισβάλει

στον

κεντρικό

υπολογιστή

διαδικτυακού

χρηματοοικονομικού οργανισμού. Μπορεί να κάνει αναλήψεις από λογαριασμούς και
καταθέσεις σε άλλους, να δίνει εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών, ομολόγων ή
ομολογιών. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η καταστροφή του

χρηματοοικονομικού

οργανισμού.
Μια σημαντική απειλή είναι επίσης και οι Denial-of-Service (ping of death)
επιθέσεις, κατά τις οποίες οι εισβολείς γεμίζουν το σύστημα με εκατομμύρια αιτήσεις
και το οδηγούν στην κατάρρευση. Στις επιθέσεις αυτές δεν γίνεται υποκλοπή
δεδομένων ούτε ο επιτιθέμενος αποκτά τον έλεγχο του εξοπλισμού. Απλώς δεν
επιτρέπουν στο θύμα να εξυπηρετήσει τους πελάτες του. Υπάρχουν τρεις βασικοί
τύποι Denial-of-Service επιθέσεων: 1)Κατανάλωση λιγοστών, περιορισμένων ή μη
ανανεώσιμων πόρων, 2) Καταστροφή ή αλλαγή των πληροφοριών που σχετίζονται με
τη δομή του υπολογιστικού συστήματος ή του δικτύου, 3) Φυσική καταστροφή ή
αλλαγή των στοιχείων του δικτύου (Roger M. Needham, 1993).
Οι ιοί είναι πολύ επικίνδυνη απειλή των διαδικτυακών συναλλαγών. Πρόκειται
για εφαρμογή που εισάγεται στο σύστημα και ενσωματώνεται στα αρχεία. Όταν ο
χρήστης τρέξει τα «μολυσμένα» εκτελέσιμα (executables) αρχεία ή όταν διαβάσει τα
«μολυσμένα» δυαδικά (binary) αρχεία, ο ιός πολλαπλασιάζεται, περιμένοντας στο
παρασκήνιο έως ότου ο χρήστης του προσφέρει ένα νέο μέσο για να μολύνει. Μπορεί
να καταστρέψει ολόκληρο το σύστημα και μπορεί να διαδοθεί στο διαδίκτυο. Οι ιοί
συγχέονται με τα σκουλήκια (worms). Τα σκουλήκια είναι αυτόνομα προγράμματα,
μεταφέρουν τον εαυτό τους στο δίκτυο, εγκαθίστανται σε υπολογιστικά συστήματα
και δημιουργούν αντίγραφά τους, τα οποία με την σειρά τους διαδίδονται στο δίκτυο
(Darrell M. Kienzle, Matthew C. Elder, 2003).
Η πιο προσφιλής, ωστόσο, μέθοδος διαδικτυακής επίθεσης που έχει λάβει χώρα
στην Ευρώπη είναι γνωστή ως δούρειος ίππος (Trojan horse). Το είδος αυτό
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απειλής βασίζεται στην αποστολή χρήσιμων προγραμμάτων από τους εισβολείς προς
τους χρήστες των διαδικτυακών τραπεζών, τα οποία φέρουν μαζί και προγράμματα
υποκλοπής που δε γίνονται αντιληπτά. Με τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων, οι
εισβολείς κατορθώνουν να υποκλέψουν τα δεδομένα των χρηστών, την επόμενη φορά
που αυτοί θα πραγματοποιήσουν κάποια τραπεζική συναλλαγή (D. Spinellis, 2003).
Άλλη

μια

μορφή

χρηματοοικονομικοί

απειλής

οργανισμοί

που

είναι

ο

αντιμετωπίζουν

οι

κυβερνοσφετερισμός,

διαδικτυακοί
δηλαδή

η

εκμετάλλευση από τρίτους της επωνυμίας ή των εμπορικών σημάτων των
διαδικτυακών οργανισμών σε διευθύνσεις (domain names) ιστοσελίδων. Η απειλή
αυτή έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να προκαλείται βλάβη στη φήμη των νόμιμων
δικαιούχων και απoκλεισμός τους από τη χρήση της επωνυμίας τους στο διαδίκτυο
(Golinveaux J., 1998).
Τα cookies είναι ένα είδος αρχείων, τα οποία δημιουργούνται και
αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας καθώς επισκεπτόμαστε το
διαδίκτυο, με σκοπό την αναγνώρισή μας την επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε τις
ίδιες ιστοσελίδες. Η χρήση των cookies αποτελεί απειλή για τους χρήστες των
διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, γιατί οι πληροφορίες που
συλλέγουν είναι δυνατό να διαρρεύσουν σε τρίτα άτομα χωρίς τη συναίνεσή τους. Τα
spyware είναι προγράμματα τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή μας, χωρίς
εμείς να το έχουμε ζητήσει, και παρακολουθούν τις κινήσεις μας στο διαδίκτυο
προκειμένου να ενημερώνουν τους δημιουργούς τους (Wes Ames, 2004). Τα adware
είναι προγράμματα τα οποία εμφανίζουν διαφημιστικά μηνύματα συνήθως σε
ανεξάρτητα παράθυρα. Τόσο τα spyware όσο και τα adware εγκαθίστανται μαζί με
άλλα προγράμματα που προσφέρονται δωρεάν.
Ένα ακόμη είδος απειλής είναι το phising. Η απειλή αυτή ξεκινά με την
αποστολή σε κάποιο χρήστη ενός ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο περιέχει επισυναπτόμενο ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό εμφανίζεται ως μια καινούρια
έκδοση ενός προγράμματος ή απλά μια αναβάθμιση της εφαρμογής που χρησιμοποιεί
ο χρήστης για την εκτέλεση των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών και
ο χρήστης καλείται να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του. Στην πραγματικότητα
το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να βλάψει την ασφάλεια του συστήματος, καθώς ο
εισβολέας, μέσω αυτού, αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή του χρήστη και μπορεί
ακόμη και να καταγράφει όλα όσα πληκτρολογεί ο χρήστης (A. Herzberg, 2006).
48

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
Τελευταίο, είδος απειλής είναι το spoofing, κατά το οποίο ο εισβολέας
δημιουργεί αρχικά μια ιστοσελίδα πανομοιότυπη με αυτή ενός διαδικτυακού
χρηματοοικονομικού οργανισμού. Στη συνέχεια, προσποιούμενος ότι εκπροσωπεί το
διαδικτυακό χρηματοοικονομικό οργανισμό, αποστέλλει σε διάφορους χρήστες των
διαδικτυακών συναλλαγών ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο έχει προσθέσει μία
σύνδεση (link) στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει. Ο χρήστης που θα
προσπαθήσει μέσω της σύνδεσης αυτής να ανοίξει την ιστοσελίδα του διαδικτυακού
χρηματοοικονομικού οργανισμού, θα βρεθεί στην ιστοσελίδα του εισβολέα, ο οποίος
θα περιμένει το χρήστη να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία για να τα υποκλέψει.

2.5.4 Βασικές κατηγορίες διαδικτυακών εισβολέων
Η ασφάλεια του συστήματος που χρησιμοποιείται στις διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη διασφάλιση της
μυστικότητάς του ή στην άγνοια των επιτιθεμένων. Στις μέρες μας, όσο οι
μηχανισμοί ασφαλείας βελτιώνονται, τόσο οι εισβολείς βρίσκουν τρόπους να γίνονται
πιο επικίνδυνοι.
Η πρώτη μεγάλη κατηγορία εισβολέων είναι οι εξωτερικοί εισβολείς, οι οποίοι
δεν έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό χρηματοοικονομικό οργανισμό και
διακρίνονται σε δύο επιμέρους υποκατηγορίες: τους Hackers και τους Crackers. Οι
Hackers είναι άρτιοι γνώστες της τεχνολογίας και συνήθως αναπτύσσουν οι ίδιοι τα
εργαλεία που χρησιμοποιούν. Παρατηρούν μια ευπάθεια σε ένα σύστημα ασφάλειας
και την εκμεταλλεύονται για να εισβάλουν ή και να υπονομεύσουν την ασφάλεια ενός
συστήματος ή ενός δικτύου, χωρίς να έχουν σκοπό να προκαλέσουν φθορά. Απλά
βλέπουν την όλη διαδικασία σαν μία πρόκληση (Adams & Sasse, 1999). Τις περισσότερες φορές δουλεύουν σε ομάδες, σχηματίζοντας ιεραρχίες. Ο πιο γνωστός hacker
παγκοσμίως, ο Αμερικανός Kevin Mitnic, αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης αποφάσισε
να συνεργαστεί με τις αρχές στην καταπολέμηση των διαδικτυακών εισβολών.
Οι Crackers (malicious hackers, vandals, black hats) δουλεύουν αυτόνομα και
προσπαθούν να βρουν τρόπους να κλέψουν πληροφορίες, να παραποιήσουν την
ιστοσελίδα ενός διαδικτυακού οργανισμού και να προκαλέσουν την κατάρρευση του
συστήματος (J. Viega, G. McGraw, 2003). Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου
crackers χρησιμοποιήθηκαν από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και δημιούργησαν
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καταστροφικούς ιούς. Επίσης είναι ικανοί να εξαπολύσουν επιθέσεις Κοινωνικής
Μηχανικής (Social Engineering), επιθέσεις δηλαδή υποκλοπής πληροφοριών από
χρήστες, παριστάνοντας τους φίλους ή προσφέροντας κάτι ψεύτικο (Winkler, 1997).
Ενώ, συχνά εξαπολύουν και επιθέσεις βιομηχανικής και ηλεκτρονικής κατασκοπείας
(industrional espionage, electronic warfare).
Οι εσωτερικοί εισβολείς προέρχονται από το εσωτερικό του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Είναι οι πιο επικίνδυνοι, επειδή έχουν νόμιμη πρόσβαση στο σύστημα του οργανισμού και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Οι λόγοι που
τους οδηγούν σε τέτοιες ενέργειες είναι είτε η δυσαρέσκειά τους από τη διοίκηση της
επιχείρησης που εργάζονται είτε ο χρηματισμός τους από ανταγωνιστές (Alan D.
Smith, William T. Rupp, 2002).
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ασφάλειας υπολογιστών του FBI, η οποία
διενεργήθηκε στις Η.Π.Α. το 2002, το μέσο κόστος διαδικτυακών επιθέσεων από
εξωτερικούς εισβολείς ήταν 56.000 δολάρια, ενώ το μέσο κόστος διαδικτυακών επιθέσεων από εσωτερικούς εισβολείς ήταν 2,7 εκατομμύρια δολάρια (Power, 2002).
Εξάλλου, σύμφωνα με άλλες έρευνες (Panettieri 1995, WarRoom 1996, CSI 1998,
PWC 1998, E&Y 1998, CSI 1999, Securing E-Business 1999) το ποσοστό των διαδικτυακών επιχειρήσεων που ανέφεραν ότι είχαν διαπιστώσει κακή χρήση του υπολογιστικού τους συστήματος από υπαλλήλους τους κυμαίνονταν από 44 % ως 63%.

2.5.5 Κίνδυνοι των διαδικτυακών συναλλαγών
Οι νέες συνθήκες, που δημιουργήθηκαν μετά την εμφάνιση και ανάπτυξη της
διαδικτυακής χρηματοοικονομικής, εντείνουν τους υφιστάμενους παραδοσιακούς
κινδύνους των συναλλαγών. Οι διαδικτυακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
προκειμένου να επιβιώσουν στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσπαθούν να
προσφέρουν ολοένα και καλύτερες και περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες,
αυξάνοντας τον κύριο κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο απώλειας ολόκληρης της αξίας
των κεφαλαίων ή χρεογράφων που παραδόθηκαν ήδη στον αντισυμβαλλόμενο. Ο
κίνδυνος αυτός μπορεί να θίγει και τα δύο μέρη. Ο αγοραστής διατρέχει κύριο
κίνδυνο, όταν εξοφλεί την υποχρέωσή του, χωρίς όμως να του παραδοθούν τα
χρεόγραφα, ενώ ο πωλητής όταν παραδίδει τα χρεόγραφα, αλλά δε λαμβάνει χρήματα
(Θωμαδάκης Σ., Ξανθάκης Μ., 2006).
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Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία των αντισυμβαλλόμενων –
δανειστών να αποπληρώσουν δάνεια και άλλες χορηγήσεις και να τηρήσουν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις. Δημιουργείται όταν η πιστοληπτική ικανότητα της
χρηματοδοτούμενης οντότητας είναι χαμηλή και άρα ευπρόσβλητη ακόμη και από
ασήμαντες μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος (Θωμαδάκης Σ., Ξανθάκης Μ.,
2006). Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί όταν ένας χρηματοοικονομικός
οργανισμός αναπτύσσει τις δραστηριότητες του με γρήγορους ρυθμούς και εντείνεται
όταν ο οργανισμός αυτός επεκτείνεται εκτός των συνόρων της χώρας του (Dale
Littler,

Demetris

Melanthiou,

2006),

διότι

στην

περίπτωση

αυτή

ο

χρηματοοικονομικός οργανισμός στερείται της απαραίτητης πληροφόρησης και
εμπειρίας και δε διαθέτει τους μηχανισμούς ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
των υποψηφίων δανειζομένων του.
Ο κίνδυνος ρευστότητας υφίσταται όταν ένας οργανισμός αντιμετωπίζει
ανεπάρκεια κεφαλαίων και δε δύναται να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
του. Ένα πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι η άμεση πληροφόρηση των επενδυτών.
Αυτό, όμως, μπορεί να καταλήξει μπούμερανγκ για τους διαδικτυακούς οργανισμούς.
Πιο συγκεκριμένα, οι αρνητικές φήμες για ένα διαδικτυακό οργανισμό κυκλοφορούν
ταχύτατα στο διαδίκτυο και μπορεί π.χ. να οδηγήσουν τους πελάτες του διαδικτυακού
οργανισμού σε μαζικές αναλήψεις των καταθέσεών τους, με συνέπεια ο διαδικτυακός
οργανισμός να αντιμετωπίσει έλλειψη ρευστότητας (Bala Shanmugam, 2004).
Οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μέσω του διαδικτύου έχουν αρχίσει να
ζητούν από τις τράπεζες να παίξουν το ρόλο του εγγυητή στις συναλλαγές. Η
αξιοπιστία της τράπεζας προσφέρει ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές. Η
ανάληψη αυτής της ευθύνης από τις τράπεζες σημαίνει ανάληψη και αυξημένου
κινδύνου αγοράς (AN Berger, 2003). Ο κίνδυνος της αγοράς συνίσταται στον
κίνδυνο ζημίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων και της μεταβολής των
συναλλαγματικών ισοτιμιών (Νούλας Αθανάσιος, 2005) Οι διαδικτυακές τράπεζες
επιτρέπουν στους πελάτες τους καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγμα, αυξάνοντας τον
κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς οι διακυμάνσεις των ισοτιμιών μπορεί
να επιφέρουν οικονομικές απώλειες.
Ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται από την επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ ως ο
κίνδυνος που προέρχεται από ανεπαρκείς ή αποτυχημένες εσωτερικές διαδικασίες,
ανθρώπινα λάθη, απώλεια συστημάτων ή εξωτερικά γεγονότα. Επίσης, ο
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λειτουργικός κίνδυνος αυξάνεται από την εισαγωγή νέων διαδικτυακών προϊόντων,
στα οποία δεν έχει προηγηθεί ενδελεχής ανάλυση της ζήτησης και του βαθμού
αποδοχής. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι που προέρχονται από το προσωπικό, αφορούν
στα προβλήματα οργάνωσης των εργαζομένων, με συνέπεια να διενεργηθούν
διαδικτυακές συναλλαγές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον, ο διαδικτυακός
οργανισμός κινδυνεύει από πιθανές κακόβουλες ενέργειες του προσωπικού, όπως η
υπεξαίρεση χρημάτων ή η δολιοφθορά.
Οι λειτουργικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνολογία δεν είναι
καινούριοι, αλλά έγιναν περισσότερο εμφανείς με την εκτεταμένη χρήση της
τεχνολογίας στις διαδικτυακές συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, οι οργανισμοί που
παρέχουν διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, για να επιβιώσουν στο
ανταγωνισμό περιβάλλον, σπεύδουν να επενδύσουν σημαντικούς πόρους στις νέες
τεχνολογίες, διατρέχοντας τον κίνδυνο να χάσουν τα κεφάλαιά τους, δεδομένου ότι η
τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και το λογισμικό που σήμερα είναι σύγχρονο,
μπορεί σύντομα να απαξιωθεί. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνολογία μπορεί
να προκύψουν κατά τη φάση του σχεδιασμού του υπολογιστικού συστήματος ή κατά
τη λειτουργία του, από τη χρήση λογισμικού που παρουσιάζει παροδικές ή μόνιμες
δυσλειτουργίες, σε περίπτωση υπερφόρτωσής ή σε περίπτωση απώλειας των
τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων (Fischhoff et al., 1978). Οι εισβολές κακόβουλων
χρηστών είναι μια ακόμη μορφή κινδύνου που συνδέεται με την τεχνολογία
(Yangqing Zhu, 2006).
Άλλη μορφή λειτουργικού κινδύνου είναι αυτή που προκύπτει από εξωτερικούς
παράγοντες που συνδέονται με τη λειτουργία του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού
οργανισμού, όπως μια φυσική καταστροφή ή η ελλιπής εκπλήρωση των
υποχρεώσεων εξωτερικού συνεργάτη. Οι διαδικτυακοί χρηματοοικονομικοί
οργανισμοί προσπαθούν γρήγορα και με μικρό κόστος να προσφέρουν όσο γίνεται
περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες. Για αυτό, καταφεύγουν στη λύση του
outsourcing, δηλαδή στην αναζήτηση εξωτερικού εξειδικευμένου συνεργάτη, ο
οποίος θα αναλάβει την παροχή και την υποστήριξη της απαραίτητης πληροφορικής
τεχνολογίας. Αυτή η συνεργασία συνεπάγεται μεταφορά μέρους ή και όλου του
ελέγχου των διαδικτυακών συναλλαγών από τον οργανισμό στον εξωτερικό
συνεργάτη. Κάθε ανεπάρκεια του εξωτερικού συνεργάτη αυτομάτως αυξάνει
κατακόρυφα τα λειτουργικά ρίσκα (M. Karyda, Ev. Mitrou, G. Quirchmayr, 2006).
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Ο νομικός κίνδυνος πηγάζει από τις δυσχέρειες στον έλεγχο της ασφάλειας των
συναλλαγών στο διαδίκτυο. Η απουσία ενός ενιαίου νομικού πλαισίου σε υπερεθνικό
επίπεδο, προκαλεί αβεβαιότητα ως προς το ποιος έχει τη δικαιοδοσία στις
διακρατικές συναλλαγές και αναγκάζει τους διαδικτυακούς χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς να προσπαθούν να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους με βάση τους
κανόνες που ισχύουν σε κάθε χώρα (Chang-tseh Hsieh, 2006). Γεγονός είναι ότι οι
διαδικτυακοί οργανισμοί διατρέχουν τον κίνδυνο να παραβιάσουν εν αγνοία τους
τους νόμους μιας ξένης χώρας. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο καθώς σε
πολλές χώρες δεν υπάρχει ένα σαφές νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο των
διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης προκύπτει από αποτυχία συμμόρφωσης μιας
τράπεζας με τη νομοθεσία ή άλλους κανονισμούς και κώδικες στους οποίους
υπόκειται ο οργανισμός (Θωμαδάκης Σ., Ξανθάκης Μ., 2006). Ο κίνδυνος από τη μη
συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο1 συνίσταται σε: κίνδυνο επιβολής
νομικών κυρώσεων, κίνδυνο σημαντικών οικονομικών ζημιών και απώλεια φήμης
(Γκόρτσος Βλ. Χρήστος, 2009).
Οι

διαδικτυακοί

χρησιμοποιηθούν

ως

χρηματοοικονομικοί
μέσο

νομιμοποίησης

οργανισμοί
παράνομων

κινδυνεύουν
πράξεων

να

(money

laundering), όπως το ξέπλυμα χρήματος (S. Giannakoudi, 1999). Ξέπλυμα χρήματος
είναι ο όρος που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις που αποβλέπουν στη
χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τη μεταβολή της ταυτότητας του
βρώμικου μαύρου – χρήματος, ώστε να φαίνεται ότι αποκτήθηκε ή προέρχεται από
νόμιμη πηγή. Το Βρώμικο χρήμα προέρχεται από παραγωγή ή διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών και από τη διάπραξη άλλων αδικημάτων του ποινικού νόμου. Το Μαύρο
χρήμα προέρχεται από φοροδιαφυγή, παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος ή
κατάχρηση δημόσιου πλούτου.
Επιπλέον, οι διαδικτυακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο απώλειας της φήμης και πελατείας τους. Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από
την ανικανότητα των διαδικτυακών οργανισμών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των
πελατών τους με ταχύτητα και συνέπεια. Οι πελάτες των διαδικτυακών συναλλαγών,
1

Επίπεδα ρυθμιστικών παρεμβάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα: Α) σε Διεθνές επίπεδο:
1) Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία 2) FATF (Ομάδα Διεθνούς
Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος) 3) Διεθνείς
Συμβάσεις και Β) σε Κοινοτικό επίπεδο: 1) Κανονισμοί 2)Οδηγίες 3)Αποφάσεις-πλαίσιο
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όπως έχουμε αναφέρει, είναι επιφυλακτικοί στα νέα κανάλια επικοινωνίας. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στους λογαριασμούς τους, οι διαδικτυακοί πελάτες θα
δυσαρεστηθούν και θα αποθαρρυνθούν ακόμη περισσότερο. Παράλληλα, ο κίνδυνος
αυτός μπορεί να προέρχεται από λάθος χρήση των προφυλάξεων ασφαλείας από τους
πελάτες ή ακόμη και από την άγνοια λήψης μέτρων προφύλαξης. Γεγονός είναι ότι
μια παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος από κάποιον εισβολέα προκαλεί ζημιά
στη φήμη και πελατεία ακόμα και αν ο εισβολέας δεν μπορέσει να διαβάσει
εμπιστευτικές πληροφορίες ή να διαγράψει αρχεία. Το πρόβλημα με αυτού του είδους
τις υποκλοπές είναι ότι μπορεί να θεωρούνται παράνομες σε μία χώρα αλλά όχι σε
μία άλλη αφού δεν υπήρξε φυσική κλοπή (Economist, 1997). Σε κάθε περίπτωση, η
απώλεια της φήμης και πελατείας μπορεί να οδηγήσει περαιτέρω σε συρρίκνωση του
μεριδίου αγοράς του οργανισμού και σε μείωση της τιμής της μετοχής του.

2.5.6 Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των πιθανών διαδικτυακών κινδύνων
Οι απώλειες που αντιμετωπίζουν οι διαδικτυακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
από τις εισβολές είναι ανησυχητικές. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτές τις ζημιές δεν
προέρχεται από την ίδια την εισβολή, αλλά από τα κόστη που απαιτούνται αμέσως
μετά, προκειμένου να διασφαλιστούν εκ νέου τα συστήματα. Ειδικοί σε θέματα
ασφαλείας έχουν υπολογίσει ότι ένας διαδικτυακός οργανισμός μπορεί να ξοδέψει
μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια σε εξοπλισμό και συμβούλους ασφαλείας
προκειμένου να διορθώσει τις ατέλειες και να κλείσει οποιεσδήποτε τρύπες στο
σύστημά του μετά από κάποια παραβίασή του (Glen Cheney, 2005). Τις περισσότερες
φορές μετά από μία εισβολή όλη η λειτουργία του οργανισμού παραλύει και
καθυστερεί η λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, κάθε δευτερόλεπτο που περνά έχει σημασία
γιατί μπορεί να καταστρέφεται το σύστημα. Έτσι, μόλις συμβεί κάποια εισβολή, το
άμεσο μέλημα της διοίκησης θα είναι να ετοιμάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης και να
εξασφαλίσει ότι δεν θα καταστραφούν τα πιθανά στοιχεία που θα βοηθήσουν στο να
εντοπιστεί ο εισβολέας και να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Επίσης, απαιτούνται νέες
υποδομές για να καλύψουν τις ατέλειες του συστήματος που έχει παραβιαστεί.
Οι πληροφορίες είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού, αλλά δυστυχώς δεν τους δίνεται η απαιτούμενη προσοχή. Η
διοίκηση του οργανισμού θα πρέπει να παρέχει προτεραιότητα στις πληροφορίες ανά-
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λογα με την αξία που έχουν για τον οργανισμό. Εν συνεχεία θα πρέπει να εκτιμά το
οικονομικό κόστος από την απώλεια των πληροφοριών και να λάβει μέτρα για την
απoφυγή της. Τέλος, θα πρέπει με τη βοήθεια αναλυτών συστημάτων και
οικονομολόγων να κάνει μια ανάλυση κόστους / οφέλους ώστε να υιοθετήσει την
κατάλληλη πολιτική ασφαλείας (Ingrid M. Olson, Marshall D. Abrams, 1990). Η
ανάλυση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκτίμηση της πιθανότητας παραβίασης
του συστήματος, την εύρεση του κόστους ασφάλειας και τη σύγκρισή του με το
επιχειρηματικό κόστος παραβίασης του συστήματος. Σύμφωνα με την SMB Disaster
Preparedness έρευνα της εταιρίας Symantec, η οποία διενεργήθηκε το Δεκέμβριο του
2010 τηλεφωνικώς και στην οποία συμμετείχαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 23
χώρες σε διεθνές επίπεδο, μόλις το 50 % των επιχειρήσεων έχουν θέσει σε εφαρμογή
κάποιο σχέδιο ανάκαμψης από εισβολή (Ματθαίος Γιώργος, 2011).
Η πολιτική ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την καθημερινή
λειτουργία της επιχείρησης και με τη γενικότερη στρατηγική της. Εξάλλου, θα πρέπει
να είναι εύκολα κατανοητή και προσβάσιμη από όλους τους υπαλλήλους, να μην
είναι εκτενής, αλλά να είναι αρκετά συγκεκριμένη όσον αφορά την αντιμετώπιση των
πραγματικών αιτιών και όχι των συμπτωμάτων κάποιας παραβίασης της ασφάλειας.
Θα πρέπει, επίσης, να αναβαθμίζεται συχνά ώστε να είναι σύμφωνη με τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Μάλιστα έχει αναπτυχθεί μια νέα γεννιά πληροφοριακών
συστημάτων, τα συστήματα Στρατηγικής Διαχείρισης των Επιχειρήσεων (Strategic
Enterprise Management, SEM), τα οποία είναι μια μετεξέλιξη των Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, ERP) και
έχουν ως στόχο τους τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων (Gemma Townley, 2000).
Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί για να αποφεύγουν κινδύνους που
συνδέονται με το προσωπικό, πρέπει να προσλαμβάνουν έμπειρο και υπεύθυνο
προσωπικό (Rhodes K., 2001). Το προσωπικό αυτό πρέπει να ελέγχεται και να
ενημερώνεται τακτικά για τις αλλαγές στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες (Peltier,
2000). Εξάλλου, ο σαφής καταμερισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων θα επιτρέψει τη
σωστή οργάνωση των διαδικτυακών οργανισμών.
Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών απαιτεί και αυτή ιδιαίτερη προσοχή. Οι
εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε τεχνολογικά θέματα και να
μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια στις διαδικτυακές συναλλαγές (Sarah D. Scalei,
2001). Οφείλουν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις πολύπλοκες διαδικασίες που
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εφαρμόζει ο διαδικτυακός οργανισμός, αλλά να έχουν και μια εκτίμηση του κόστους
που μπορεί να έχει μια ενδεχόμενη αστοχία του συστήματος. Οι υποχρεώσεις των
εξωτερικών

συνεργατών

περιλαμβάνουν

και

την

τακτική

ενημέρωση

του

διαδικτυακού οργανισμού σε οτιδήποτε αφορά την ασφάλειά του, ώστε ο
διαδικτυακός οργανισμός να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάθε πιθανό κίνδυνο που θα
εμφανιστεί.
Τα υπολογιστικά συστήματα και οι τεχνολογικές υποδομές των διαδικτυακών
χρηματοοικονομικών οργανισμών πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Οι κίνδυνοι που
συνδέονται με την τεχνολογία μπορεί να επηρεάσουν όλη τη λειτουργία του
οργανισμού (Karin Höne, J. H. P. Eloff, 2002). Για το λόγο αυτό η πολιτική
ασφαλείας του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού θα πρέπει να
εξασφαλίζει την άριστη κατάσταση των υπολογιστικών συστημάτων.
Ένα ακόμη θέμα που πρέπει να απασχολήσει τους διαδικτυακούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς είναι η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου των διαδικτυακών
συναλλαγών (D. J. Weitzner et al, 2005). Το διαδίκτυο επιτρέπει την προσφορά
υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, η δημιουργία ενός συνεκτικού κανονιστικού
πλαισίου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και
την αποφυγή των εθνικών νομοθετικών αποκλίσεων κρίνεται απαραίτητη στις
διαδικτυακές συναλλαγές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για την διασφάλιση της
συνοχής των διαδικτυακών με τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Η ανάπτυξη χρονικών και ποιοτικών προτύπων θα επιτρέψει στους
διαδικτυακούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο
απώλειας της φήμης και πελατείας (N. Damianou, N. Dulay, E. Lupu, M. Sloman,
2000). Τακτικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται για να εντοπίζουν αρνητικές
αποκλίσεις από τα πρότυπα, ενώ η διοίκηση θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους
μηχανισμούς επαναφοράς του συστήματος στην πρότυπη απόδοσή του.

2.5.7 Απαιτήσεις ασφάλειας των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Οι χρήστες των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών απαιτούν το
σεβασμό της Iδιωτικότητάς τους (privacy) (L. Sweeney, 2002). Η ιδιωτικότητα
αφορά στην προστασία της Ανωνυμίας (Anonymity) των συναλλαγών, δηλαδή τη
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δυνατότητα να στέλνεται ένα μήνυμα χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί ο παραλήπτης
την ταυτότητα του αποστολέα. Επιπλέον, η απαίτηση για ιδιωτικότητα περιλαμβάνει
και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (confidentiality) των συναλλαγών,
δηλαδή της δυνατότητας να μη γίνονται αντιληπτές οι συναλλαγές από τρίτα μη
εξουσιοδοτημένα άτομα. Εξάλλου, η προστασία της ιδιωτικότητας αφορά και στην
εξασφάλιση της μυστικότητας (secrecy) των δεδομένων, ώστε αυτά να είναι
προσπελάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες (R.P. Zavaleta, S.V. Wunnava,
2006). Ο χρηματοοικονομικός οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς
ασφαλείας για να αποφευχθεί κάθε προσπάθεια παθητικής επίθεσης.
Μια εξίσου σημαντική απαίτηση ασφάλειας των χρηστών των διαδικτυακών
χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι η Προστασία (Protection) των δεδομένων
τους (Huaheng Zhang, Liqun Song, Kefeng Ke, 2004). Η επαλήθευση της ταυτότητας
του συναλλασσόμενου είναι αναγκαία, γιατί εξασφαλίζει τη νομιμότητά του και
αποτρέπει

την

κατασκευή

δεδομένων

από

ενεργητικές

επιθέσεις

μη

εξουσιοδοτημένων ατόμων. Η απαίτηση για ταυτοποίηση (Identification) του
συναλλασσόμενου και για εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (Authorization) στις
διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές είναι γνωστή ως αυθεντικότητα και
έγκριση (authentication and authorization) των συναλλαγών και αποτελεί το
σημαντικότερο κομμάτι της απαίτησης για προστασία των δεδομένων (Gupta M., Rao
R., Upadhyaya, 2004). Οι διαδικτυακές συναλλαγές πρέπει να ολοκληρώνονται με
ακρίβεια και το σύστημα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλες
μεθόδους, ώστε οι συναλλασσόμενοι εκ των υστέρων να μην μπορούν να
αποποιηθούν της ευθύνης (non-repudiation). Η ανάληψη της ευθύνης των
συναλλαγών (accountability) αποτελεί το δεύτερο σημαντικό κομμάτι της
απαίτησης για προστασία των δεδομένων.
Άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας που πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα που χειρίζεται διαδικτυακές συναλλαγές είναι η συνεχής διαθεσιμότητά (availability) του
(M. S. Olivier, 2002). Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαία η στιγμιαία απόκριση του
συστήματος κι η ταχύτατη ανάκτηση των δεδομένων σε περίπτωση διακοπής της
λειτουργίας του. Εξάλλου, κάθε προσπάθεια ενεργητικής επίθεσης με στόχο τη
διακοπή της λειτουργίας του συστήματος πρέπει να εντοπίζεται και να
αντιμετωπίζεται.
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Ο έλεγχος χρήσης (Use control) του συστήματος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό
ασφαλείας του οποίου η σημαντικότητα συνεχώς αυξάνεται. Εάν σε κάποιο άτομο
δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιο τμήμα του συστήματος, υπάρχει περίπτωση εσκεμμένα ή από άγνοια να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, θέτοντας σε
κίνδυνο όλο το σύστημα (Fred Cohen & Associates, 2006). Επιπλέον, θα πρέπει να
λάβουμε υπόψη και τα λάθη που μπορεί να κάνουμε εμείς οι ίδιοι οι χρήστες από
απροσεξία ή από αφέλεια. Για να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις, κρίνεται
αναγκαία η σχολαστική εξέταση (auditing) του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα,
πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, οι οποίες να μας επιτρέπουν ανά πάσα
στιγμή να αναγνωρίζουμε ποιος χρήστης έκανε τι και πότε.
Άλλη μια σημαντική απαίτηση ασφαλείας των χρηστών των διαδικτυακών
συναλλαγών είναι η δυνατότητα Ανάσχεσης (containment) (R.J. Deibert, 2002),
δηλαδή η ικανότητα του συστήματος να κρατά ορισμένα επίπεδα ασφάλειας
πληροφοριών από το να διαρρέουν εκτός μιας συγκεκριμένης ομάδας ατόμων.
Εξίσου απαραίτητη απαίτηση ασφαλείας στις διαδικτυακές συναλλαγές είναι η
ακεραιότητα (integrity), δηλαδή η διασφάλιση ότι τα δεδομένα που λαμβάνουν οι
χρήστες είναι αυτά που έχουν αποσταλεί, χωρίς να υπάρξει καμία τροποποίηση ή αλλοίωση εξαιτίας κάποιας ενεργητικής επίθεσης (R.P. Zavaleta, S.V. Wunnava, 2006).
Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει η εγγύηση ότι το σύστημα θα συμπεριφέρεται
σύμφωνα με τις προσδοκίες των χρηστών.

Η συνέπεια (consistency) και η

αξιοπιστία (reliability) δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο κατά την κανονική
λειτουργία του συστήματος, αλλά το σύστημα θα πρέπει και σε δυσμενείς συνθήκες
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών (G. Post, A. Κagan, 2003).
Επίσης, οι χρήστες απαιτούν το χαρακτηριστικό της Αυτοκαταστροφής (self
destruct) ενός μηνύματος αμέσως μετά την αποστολή του. Στην περίπτωση αυτή το
παραλαμβανόμενο μήνυμα δεν μπορεί να προωθηθεί ή να αποθηκευτεί, αλλά
σβήνεται ακριβώς αφότου ανοιχτεί (Lessig, Lawrence, 1999).
Τέλος, η διαβεβαίωση (assurance) είναι το χαρακτηριστικό ασφαλείας που
επιτρέπει στους χρήστες των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών να
είναι σίγουροι ότι το σύστημα που χρησιμοποιούν είναι ασφαλές. Πιο συγκεκριμένα,
ο διαδικτυακός οργανισμός θα μπορεί να διαβεβαιώνει ότι το σύστημα που
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χρησιμοποιεί δουλεύει σωστά καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του και δεν υπάρχει τρόπος
να παρακαμφθούν οι μηχανισμοί ασφαλείας του (Lorrie Faith Cranor, 1999).
Πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ανάλογα με το σύστημα το οποίο
χρησιμοποιείται στις διαδικτυακές συναλλαγές και τις υπηρεσίες που προσφέρονται,
τα παραπάνω χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν διαφορετική προτεραιότητα.

2.5.8 Μέτρα ασφάλειας και μέτρα κατά των εισβολών που πρέπει να λαμβάνουν
οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που προσφέρουν διαδικτυακές συναλλαγές

2.5.8.1 Γενικά σχόλια
Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που προσφέρουν διαδικτυακές συναλλαγές
πρέπει να υιοθετήσουν ορισμένα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να προστατεύσουν
όσο γίνεται καλύτερα τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ των πελατών και του
συστήματος τους. Τα δεδομένα αυτά έχουν κρίσιμη σημασία τόσο για το διαδικτυακό
χρηματοοικονομικό οργανισμό όσο και για τους πελάτες του. Απαραίτητη είναι η
λήψη μέτρων που θα μπορέσουν να εμποδίσουν τους πιθανούς εισβολείς να
υπονομεύσουν την ασφάλεια του συστήματος, αλλά και αν ακόμη τα καταφέρουν, τα
μέτρα αυτά θα πρέπει να επιτρέψουν τον εντοπισμό και τη διακοπή της δράσης των
εισβολέων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα. Στη συνέχεια, θα
αναφερθούμε στα μέτρα ασφαλείας, αλλά και στα μέτρα κατά των εισβολέων που
πρέπει να λαμβάνουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που προσφέρουν
διαδικτυακές συναλλαγές.

2.5.8.2 Δρομολογητής που ελέγχει την κίνηση
Δρομολογητής (router) είναι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που παρέχει
υπηρεσίες δρομολόγησης δεδομένων στο στρώμα δικτύου με βάση τη στοίβα
πρωτοκόλλων του Διαδικτύου (M. De Vivo, O. Gabriela, G. Isern, 1998). Όλα τα
δεδομένα, τα μηνύματα κι οι εντολές διακινούνται στο Internet με τη μορφή πακέτων
δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται από τον ένα router στον άλλον, μέχρι να
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παραδοθούν στον τελικό προορισμό. Στην πραγματικότητα, ο router είναι και αυτός
ένας Η/Υ που έχει εξειδικευθεί αποκλειστικά στη διακίνηση των στοιχείων που
χρησιμοποιούν τα άλλα μηχανήματα του δικτύου. Επειδή, λοιπόν, ο Δρομολογητής
που ελέγχει την κίνηση (screening router) είναι ο πρώτος που θα λάβει και θα
διαβιβάσει κάθε "παράνομο" αίτημα πρόσβασης, πολλοί διαχειριστές συστημάτων
τον χρησιμοποιούν ως την πρώτη γραμμή άμυνας, ορίζοντας στους πίνακες
δρομολόγησης (routing tables) πώς πρέπει να αντιδρά σε κάθε αίτημα (H. Julkunen,
C. E. Chow, 1998).
Η τεχνική του Φιλτραρίσματος των πακέτων Δεδομένων (Packet Filtering) είναι
απλή στην εφαρμογή της και φθηνή, καθώς απαιτείται μόνο η ρύθμιση του router, ο
οποίος είναι ήδη εγκατεστημένος(A. Hari, S. Suri, G. Parulkar, 2000). Ένας screening
router μπορεί να φιλτράρει IP πακέτα βασιζόμενος σε κριτήρια όπως: Διεύθυνση IP
προέλευσης, Διεύθυνση IP Προορισμού, πρωτόκολλο, αριθμός θύρας. Ένα
μειονέκτημα του Packet Filtering είναι πως λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο αν ο
router πρέπει να διαχειριστεί χαμηλό όγκο κίνησης ή αν ο αριθμός των φίλτρων είναι
μικρός. Ενώ, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί σε περίπλοκα τοπικά δίκτυα.

2.5.8.3 Το Τοίχος Προστασίας
Το Τοίχος Προστασίας (Firewall) είναι ένα σύστημα ή συνδυασμός συστημάτων
που ελέγχουν την πρόσβαση και παρέχουν έναν βαθμό ασφάλειας μεταξύ δικτύων
(Marcus J. Ranum, δημιουργός του πρώτου firewall). Πρόκειται για Αρχιτεκτονική
Ασφαλείας του Internet, που συνδυάζει υλικό και λογισμικό για να απομονώσει το
υπολογιστικό σύστημα από τον έξω κόσμο. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμιά
μορφή επικοινωνίας, αλλά ότι παρέχεται προστασία και έλεγχος της ασφάλειας των
δεδομένων που εισέρχονται κι εξέρχονται από το σύστημα. Τα πρώτα Firewalls ήταν
απλώς Packet Filtering Routers, οι οποίοι τοποθετούνταν σε στρατηγικά σημεία του
δικτύου, ώστε ακόμη κι αν κάποιος εξωτερικός εχθρός διείσδυε σε ένα μέρος του
δικτύου να μην αποκτούσε αμέσως ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των
μηχανημάτων (αντιπυρικές πόρτες) (Xiaodong Cai et al, 2004).
Η αρχιτεκτονική των συστημάτων firewall που αναπτύσσει ένας πάροχος
διαδικτύου πρέπει να διακρίνει το εσωτερικό δίκτυο σε δύο περιοχές: στο εσωτερικό
έμπιστο (trusted) δίκτυο και στο δίκτυο αποστρατικοποιημένης ζώνης. Το firewall
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οφείλει να μην επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση σε δεδομένα που υπάρχουν στα
πληροφοριακά συστήματα και τα δικτυακά στοιχεία του εσωτερικού έμπιστου
δικτύου και να είναι το μόνο κανάλι πρόσβασης από το Internet στο έμπιστο δίκτυο.
Ένα Firewall αποτελείται συνήθως από έναν Η/Υ, γνωστό με το όνομα Bastion
host (κόμβος προμαχώνας), και μια σειρά από εφαρμογές ανταπόκρισης (proxy
services). O Bastion host έχει εγκατεστημένη μια ασφαλή έκδοση ενός λειτουργικού
συστήματος, δηλαδή με απενεργοποιημένα όλα τα χαρακτηριστικά πλην των απολύτως απαραίτητων (M.J. Ranum, 1993). Πάνω στον Bastion host εγκαθιστούμε μια
σειρά από Circuit Level Gateways, τα οποία είναι προγράμματα που παρακολουθούν
ποιος συνδέεται με το εσωτερικό δίκτυο και ποιες εργασίες μπορεί να κάνει σε αυτό.
Επίσης, ο Bastion host έχει εγκατεστημένα και διάφορα Application – Level Gateways, τα οποία λειτουργούν ως proxy services, μεταφράζοντας τα αιτήματα από τους
Η/Υ του τοπικού δικτύου και επιστρέφοντας τις απαντήσεις. Η τεχνική αυτή ονομάζεται protocol filtering διότι απ' όλα τα πρωτόκολλα του Internet, επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε όσα ορίζει το Application-Level Gateway. H μετάφραση των αιτημάτων αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα των Firewalls, καθώς απαιτείται η χρήση
ειδικών εφαρμογών από τον χρήστη του Internet που θέλει να επικοινωνήσει με κάποιο μηχάνημα του εσωτερικού δικτύου. Άλλα μειονεκτήματα είναι το μεγάλο κόστος προμήθειας εξοπλισμού και εκπαίδευσης του προσωπικού και η μειωμένη ταχύτητα επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με το Internet(Lei Tang, Jiepan Xu, 2004).
Μια σημαντική κατηγορία firewall είναι και ο proxy server (R. Zalenski, 2002).
Οι Proxy servers λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των εσωτερικών υπολογιστών
και των εξωτερικών δικτύων, λαμβάνοντας και επιλεκτικά μπλοκάροντας πακέτα δεδομένων. Αυτά τα firewalls επίσης παρέχουν ένα ακόμη μέτρο προστασίας
κρύβοντας τα εσωτερικά τοπικά δίκτυα (Local Area Networks, LANs) από το
διαδίκτυο.
Τα σύγχρονα Firewall έχουν χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως γραφικό περιβάλλον, ορισμό περιοχών προστασίας, ομάδων χρηστών και κανόνων, διαδικασία ενημέρωσης κανόνων μέσω εξυπηρετητών κ.λπ. Στον Πίνακα 2.1 αναφέρουμε τις σημαντικότερες λέξεις – κλειδιά που εφαρμόζονται στα Firewall (M. Sloman, E. Lupu, 2002).
Πολλές επιχειρήσεις συνδυάζουν τη χρήση των Firewalls και του Packet
Filtering router για να εξασφαλίσουν την επικοινωνία ενός τμήματος του εσωτερικού
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δικτύου, γνωστού με το όνομα Demilitarized Zone (αποστρατιωτικοποιημένη
περιοχή) με το Internet (Avishai Wool, 2004). Η Demilitarized Zone είναι το
υποδίκτυο του παρόχου που βρίσκεται μεταξύ του Διαδικτύου και του έμπιστου
εσωτερικού δικτύου του παρόχου και σε αυτό τοποθετούνται συστήματα που
παρέχουν υπηρεσίες προσβάσιμες από οποιονδήποτε μέσω του Διαδικτύου ή άλλων
εξωτερικών δικτύων. Στην αρχιτεκτονική αυτή όμως υπάρχει και ένας δεύτερος
Packet Filtering router, ο οποίος συνδέει την Demilitarized Zone με το υπόλοιπο
εσωτερικό δίκτυο και καθιστά το τμήμα αυτό του δικτύου αόρατο από το υπόλοιπο
Internet. Επιπλέον, τα δεδομένα δεν μπορούν να φθάσουν από το Internet μέχρι το
αόρατο δίκτυο, από τη στιγμή που όλα τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από τα
μηχανήματα της Demilitarized Zone.

Πίνακας 2.1 Λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιούνται στα firewall

<RuleGroup> <Action> Deny ή Allow
<Protocol> IP, TCP, UDP, ICMP, κ.λπ.
<SrcPort> <DstPort>
<SrcIP> <SrcMask> Πηγή - Ξεχωριστές διευθύνσεις IP ή ομαδοποιήσεις τους
<DstIP> <DstMask> Προορισμός

2.5.8.4 Η Κρυπτογράφηση
Όλα τα δεδομένα που ανταλλάσσονται στο διαδίκτυο πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα ώστε να μην γίνονται κατανοητά από τους υποκλοπείς. Η ανάγκη για
εμπιστευτικότητα στις διαδικτυακές συναλλαγές ικανοποιείται από τη διαδικασία της
Κρυπτογράφησης. Τα δεδομένα αποκρύπτονται και μπορούν να ανακτηθούν μόνο
μέσω μιας αντίστοιχης διαδικασίας Αποκρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση και η
αποκρυπτογράφηση είναι κοινές τεχνικές της Κρυπτογραφίας, του επιστημονικού
κλάδου των εφαρμοσμένων μαθηματικών που ασχολείται με το μετασχηματισμό των
μηνυμάτων σε ακατανόητες διατάξεις συμβόλων κι επίσης το μετασχηματισμό των
τελευταίων στα αρχικά μηνύματα, ώστε να επιτυγχάνονται ασφαλείς επικοινωνίες
(Marie A. Wright, 1990).
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Πολλοί διαφορετικοί Αλγόριθμοι κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης υπάρχουν. Όπως έχει προκύψει από την Κρυπτογραφία, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί
πραγματικά μυστική η λογική ενός αλγορίθμου (D. Denning, 1982). Ειδικά στο
διαδίκτυο, είναι πολύ ευκολότερο να χρησιμοποιηθούν οι γνωστοί δημόσιοι
αλγόριθμοι και η ασφάλεια να στηριχθεί στις εναλλακτικές μορφές προστασίας. Από
μαθηματικής απόψεως, η n-bit κρυπτογράφηση περιλαμβάνει 2n πιθανούς
συνδυασμούς και το n αυτό τείνει να γίνεται ολοένα μεγαλύτερο για την προστασία
των διαδικτυακών πελατών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η απόκρυψη σε επίπεδο
λογισμικού είναι αρκετά αργή, ακόμη κι αν τα δεδομένα που κρυπτογραφούνται ανά
μήνυμα είναι μικρά. Για μεγάλες ποσότητες δεδομένων το κόστος της απόκρυψης σε
επίπεδο υλικού είναι αμελητέο, αφού υπάρχουν έτοιμα τσιπς γι’ αυτό το σκοπό.
Ωστόσο, όταν όλοι οι κόμβοι ενός δικτύου απαιτούν απόκρυψη σε επίπεδο υλικού,
τότε το κόστος παύει να είναι αμελητέο (E. Fujisaki, T. Okamoto, 1999).

Αποστολέας, Δημόσιο κλειδί Παραλήπτη KUb





Κρυπτογράφηση E(KUb(X))

Παραλήπτης, Ιδιωτικό κλειδί του KRb





Αποκρυπτογράφηση D(KRb(Y))

Σχήμα 2.6 Κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού

Μια σημαντική κατηγορία κρυπτογράφησης είναι η Κρυπτογράφηση Δημοσίου
Κλειδιού (γνωστή και ως ασύμμετρη), η οποία είχε αρχικά προταθεί δημοσίως από
τους Diffie και Hellman το 1976. Περιλαμβάνει ένα ζευγάρι κλειδιών (Σχήμα 2.6),
ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό, που ανήκουν σε μια οντότητα που πρέπει να
επικυρώσει την ταυτότητά της ηλεκτρονικά ή να υπογράψει ή να κρυπτογραφήσει
δεδομένα. Κάθε δημόσιο κλειδί δημοσιεύεται από τον κάτοχό του και το αντίστοιχο
ιδιωτικό κλειδί κρατιέται μυστικό. Οι αλγόριθμοι δημοσίου κλειδιού πρέπει να
κατοχυρώνονται και χρειάζονται κάποια άδεια, γεγονός που αυξάνει το κόστος τους.
Τα στοιχεία που κρυπτογραφούνται με το δημόσιο κλειδί κάποιου μπορούν να
αποκρυπτογραφηθούν μόνο με το ιδιωτικό κλειδί του. Το κλειδί KUb είναι μία τιμή η

63

Η Ηλεκτρονική
Η
Χ
Χρηματοοικον
νομική και η Ασφάλεια τω
ων Διαδικτυακ
κών Χρηματοοικονομικών
Συνα
αλλαγών

___________________________________________
______________________________
___
οποοία είναι ανεξάρτητη από
α το αρχιικό κείμενο Χ=[Χ1,Χ2,…,Χ
,
υ αποστέλλλεται
Μ] που
και είναι αυτή που ελέγχεει τον αλγόόριθμο. Έτσ
σι, ο αλγόριιθμος παράγγει διαφορεετική
έξοδδο Υ=[Υ1,Υ
Υ2,…,ΥΝ]=F
F (KUb(X))) για διαφορετική τιμή
ή του κλειδδιού KUb. Είναι
Ε
υποολογιστικά μη
μ πρακτικόό να καθορίσουμε το κλειδί
κ
αποκ
κωδικοποίησ
σης KRb γννωρίζονττας μόνο τοον κρυπτογραφικό αλγγόριθμο καιι το κλειδί απόκρυψης
α
KUb. Με αυτή
α
την προσέγγιση
η, όλοι οι συυμμετέχονττες έχουν πρ
ρόσβαση σττο δημόσιο κλειδί KUb, και
ι
κλλειδιά KRb δεν
δ διανέμοονται. Ο κά
άθε συμμετέέχοντας με ττο ιδιωτικό
ό του
τα ιδιωτικά
κλειιδί είναι σε
σ θέση να
α αντιστρέψ
ψει τον μεετασχηματισ
σμό: X=DK
KRb(Y) καιι να
καταλάβει το αρχικό
α
μήνυυμα Χ.

Απο
οστολέας, Συ
υμμετρικό Κλ
λειδί Κ



Παραλήπτ
της, Συμμετρ
ρικό Κλειδί Κ





Κρυπτογράφ
φηση E(K(X))



Αποκρυπτογράφησ
ση D(K(Y))

Σχχήμα 2.7 Συμμετρική
Σ
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χρησιμοποιήσεει ένα κλειδδί, τότε το ένα μέροςς θα μπορούσε να μετταδώσει το νέο

64

Η Ηλεκτρονική Χρηματοοικονομική και η Ασφάλεια των Διαδικτυακών Χρηματοοικονομικών
Συναλλαγών

____________________________________________________________________
κλειδί στο άλλο, χρησιμοποιώντας το κρυπτογρα-φημένο παλιό κλειδί. Ωστόσο, αν ο
εισβολέας κάποτε επιτύχει να εισχωρήσει στο ένα κλειδί, τότε θα αποκαλυφθούν όλα.
Επίσης, η ασύμμετρη κρυπτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασφαλές μέσο για
τη μετάδοση του συμμετρικού κλειδιού.

2.5.8.5 Οι ψηφιακές υπογραφές
Οι ψηφιακές υπογραφές δημιουργούνται και επιβεβαιώνονται μέσω της κρυπτογραφίας και των συναρτήσεων κατακερματισμού(Lang Wang, 2004). Οι συναρτήσεις κατακερματισμού (hash), είναι μονόδρομες μαθηματικές συναρτήσεις, από τις
οποίες είναι αδύνατον να εξαχθεί η είσοδος τους, δηλαδή τα αρχικά δεδομένα.
Σύμφωνα με το πρότυπο NECH91 η συνάρτηση Hash H(x) θα πρέπει: 1) Να εφαρμόζεται σε κάθε μπλοκ δεδομένων, 2) Να παράγει μία συγκεκριμένου μεγέθους έξοδο,
3) Η Η(x) να είναι εύκολο να υπολογιστεί για κάθε x, 4) Για κάθε m να είναι αδύνατο
να βρεθεί το x από τη σχέση Η(x)= m, 5) Για κάθε x, δεν θα πρέπει να βρούμε y ≠ x
όταν H(y)=H(x) και 6) Δε θα πρέπει να υπάρχει άλλο ζευγάρι (x,y) ώστε H(y)=H(x).
Ο αποστολέας, χρησιμοποιώντας μια hash συνάρτηση, δημιουργεί τη σύνοψη
του μηνύματος (message digest) που θέλει να αποστείλει και την κρυπτογραφεί με το
ιδιωτικό του κλειδί. Η συγκεκριμένου μήκους σειρά ψηφίων που δημιουργείται είναι
η ψηφιακή υπογραφή, η οποία σε αντίθεση με την ιδιόχειρη είναι διαφορετική για
κάθε μήνυμα που αποστέλλεται. Η ψηφιακή υπογραφή προστίθεται στο τέλος του
προς αποστολή μηνύματος. Ο παραλήπτης, μόλις λάβει το μήνυμα, αποσπά από αυτό
την ψηφιακή υπογραφή και εφαρμόζει την ίδια hash συνάρτηση για να δημιουργήσει
τη σύνοψη του μηνύματος. Έπειτα, αποκρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του
αποστολέα την ψηφιακή υπογραφή (κρυπτογραφημένη σύνοψη) του αποστολέα. Η
ακεραιότητα του αποστελλόμενου μηνύματος διασφαλίζεται αν οι δύο συνόψεις
βρεθούν ίδιες (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 2008).

2.5.8.6 Εφαρμογή Πρωτοκόλλων για ασφαλή επικοινωνία στο διαδίκτυο
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer), είναι το διεθνές πρότυπο
στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων και για την κρυπτογρά-φηση
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στοιχείων μεταξύ δικτυακών χρηστών και εξυπηρετητών (Chunfang Jiang, Chaoyuan
Yue, Taiyi Chen, 2004). Το SSL υποστηρίζει δυο υποπρωτόκολλα: το SSL record
protocol, που χρησιμοποιείται για την μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων και το
χειραψίας SSL, που χρησιμοποιείται για να εγκαταστήσει τους κωδικούς και τους
αλγορίθμους που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά δεδομένων. Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται
μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό
αποστολής

και

να

αποκρυπτογραφούνται

από

το

λογισμικό

αποδοχής,

προστατεύοντάς τες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που
αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που
αυτόματα εξακριβώνει αν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Το πρωτόκολλο SET (Secure Electronic Transaction) στηρίζεται στη
συμμετρική αλλά και ασύμμετρη μέθοδο κρυπτογράφησης και στη χρήση ψηφιακών
υπογραφών. Το SET διασφαλίζει ότι ένα μήνυμα λαμβάνεται μόνο από τον επιθυμητό
παραλήπτη, χωρίς αλλαγές στο περιεχόμενο του, ενώ παράλληλα περιέχει στοιχεία
που επιτρέπουν την επαλήθευση του αποστολέα του. Πρόκειται για το πρωτόκολλο
που υποστηρίζεται από τις σημαντικότερες εταιρίες πιστωτικών καρτών: MasterCard
και Visa και από εταιρίες πληροφορικής, όπως η IBM, η Microsoft και η Netscape
(Shiyong Lu, Scott A. Smolka, 1999).
Προκειμένου ο χρήστης να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή συναλλαγή,
χρειάζεται ένα λογαριασμό σε χρηματοοικονομικό οργανισμό που θα υποστηρίζει το
SET και μια πιστωτική κάρτα ή κάποιο άλλο σύστημα πληρωμών (V. Morgante,
2001). Με το άνοιγμα του λογαριασμού στο χρηματοοικονομικό οργανισμό, ο
πελάτης λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό αρχείο, Πιστοποιητικό, το οποίο περιέχει
πληροφορίες για τον πελάτη, περιλαμβανομένου του δημόσιου κλειδιού. Το
πιστοποιητικό έχει μια ημερομηνία λήξης και μια ηλεκτρονική υπογραφή του
χρηματοοικονομικού οργανισμού, η οποία εξασφαλίζει την πιστότητά του.

2.5.8.7 Μέτρα Ασφάλειας που βασίζονται στη χρήση της τεχνολογίας
Ένα σημαντικό μέτρο ασφάλειας είναι τα Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών
(Intrusion Detection Systems, IDS). Πρόκειται για προγράμματα τα οποία ελέγχουν
όλο το 24ωρο τη λειτουργία του συστήματος και σε περίπτωση που ανιχνεύσουν
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πιθανή εισβολή εκτελούν κάποιες διεργασίες για να την σταματήσουν (Bace R., Mell
P., 2001). Για ένα IDS ύποπτοι θεωρούνται τόσο οι εξωτερικοί χρήστες που
συνδέονται στο εσωτερικό δίκτυο μέσω του Internet, όσο και αυτοί που έχουν
πρόσβαση από τοπικά συνδεδεμένα μηχανήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα IDS δίνουν
συνεχώς αναφορές για επικίνδυνα περιστατικά, όπως μια απόπειρα διαγραφής
αρχείων από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, και για ύποπτες ανωμαλίες που
υποδηλώνουν την αρχή επίθεσης, όπως η αύξηση κίνησης σε μια εφαρμογή με
μεγάλο αριθμό λανθασμένων εντολών.
Συχνά μια επίθεση κατανέμεται σε πολλές μικρές ήσσονος σημασίας και φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους εργασίες, οι οποίες περνούν απαρατήρητες, αλλά τελικά
καταφέρνουν να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας. Το IDS θα πρέπει να έχει
καλή μνήμη και να είναι μεν αρκετά ευαίσθητο για να αναγνωρίζει όλες τις ύποπτες
καταστάσεις, αλλά και έξυπνο ώστε να μην κρούει συχνά τον κώδωνα του κινδύνου
χωρίς λόγο (W. Jansen, P. Mell, T. Karygiannis, D. Marks, 1999). Επίσης, το IDS θα
πρέπει να ελέγχει συχνά τον εαυτό του για να εξασφαλίσει ότι λειτουργεί σε άριστη
κατάσταση και ότι δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό κάποιος τρίτος. Τέλος, το
IDS θα πρέπει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο εσωτερικό δίκτυο για να εξασφαλίσει πως δεν έχουν τροποποιηθεί.
Τα Προγράμματα ενάντια στους Ιούς είναι εφαρμογές λογισμικού που
εντοπίζουν πιθανούς εισβολείς στο σύστημα και τους αντιμετωπίζουν. Τα πιο γνωστά
είναι τα εξής: Norton, McAfee, Trend, AVG, F-secure, Avira, Kaspensky. Το
σύστημα θα πρέπει να προστατεύεται με τις τελευταίες εκδόσεις αυτών των
προγραμμάτων.
Τα Προγράμματα AntiSpyware είναι εφαρμογές λογισμικού που ανακαλύπτουν και διαγράφουν από το σύστημα προγράμματα spyware (Robin Poston,
Thomas F. Stafford, Amy Hennington, 2005). Τα πιο σημαντικά είναι τα ακόλουθα:
Antispyware, Lavasoft Ad-aware, Spybot Search & Destroy.
Τα Audit logs είναι αρχεία που καταγράφουν την κίνηση από και προς το σύστημα. Αυτά τα αρχεία πρέπει να ελέγχονται συχνά κι αν διαπιστωθεί ότι έχουν κατάγράψει μια ύποπτη ενέργεια, να σταματήσει αμέσως η λειτουργία του συστήματος (B.
Schneier, J. Kelsey, 1999). Επιπλέον, μπορούν να χρησιμεύσουν και ως στοιχεία για
την ανίχνευση της ταυτότητας του εισβολέα και την προσαγωγή του στο δικαστήριο.
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Τα electronic tokens είναι μικρές συσκευές που παράγουν κωδικούς ασφαλείας
μιας χρήσης κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναλλαγών (D. Abrazhevich,
2001). Πρόκειται για προηγμένο μηχανισμό ασφαλείας, με σημαντικό κόστος κτήσης,
αλλά ιδιαίτερα αξιόπιστο.
Η αυτόματη αποσύνδεση χρήστη είναι το μέτρο που εφαρμόζεται αν ο
χρήστης των διαδικτυακών συναλλαγών παραμείνει αδρανής για κάποιο δεδομένο
χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη του οποίου το σύστημα αυτομάτως κλείνει.
Σημαντικό μέτρο προστασίας είναι και η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας
(backup) (A. San Martino, X. Perramon, 2008). Όλα τα αρχεία πρέπει να καταγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε σε περίπτωση κατάρρευσης το σύστημα
να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.

2.5.8.8 Καλύτερη Εσωτερική Οργάνωση του Διαδικτυακού Οργανισμού
Πέραν της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής, η διασφάλιση των διαδικτυακών
συναλλαγών απαιτεί και την υιοθέτηση αυστηρών διαδικασιών από τους
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όσον αφορά την ανάπτυξη, διαχείριση και
παροχή των υπηρεσιών τους. Τα συστήματά τους θα πρέπει να προστατεύονται από
διαδικασίες που απαιτούν συνδυασμένες ενέργειες δύο ή περισσότερων υπαλλήλων
από διαφορετικά τμήματα. Επιπλέον, όλες οι νέες εφαρμογές, πριν χρησιμοποιηθούν,
θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται κάτω από αυστηρές διαδικασίες
ελέγχου (Kankanhalli, A., Teo, H.-H., Tan, B.C.Y., Wei, K.-K., 2003).
Εξάλλου, το σύστημα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
απλό, μικρό και εύχρηστο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί, να λειτουργεί σωστά και να
μην παρακαμφθεί. Κάποια από τα τμήματα του συστήματος θα πρέπει να είναι
ανοικτά σε όλους, κάποια να είναι διαθέσιμα μόνο σε ορισμένους, ενώ κάποια άλλα
να παραμένουν κλειστά στον υπόλοιπο κόσμο. Το πρώτο βήμα για να επιτευχθεί
αυτός ο διαχωρισμός είναι η λεπτομερής καταγραφή όλων όσων έχουν πρόσβαση στο
σύστημα, καθώς και των εργασιών που επιτρέπεται να εκτελεί ο καθένας (Federal
Financial Institutions Examination Council, 2003).
Ο παλαιός τρόπος δικτύωσης όριζε πως συγκεκριμενοποιούμε τις απαγορεύσεις
και στη συνέχεια δηλώνουμε στο σύστημα ασφαλείας του δικτύου τι απαγορεύεται.
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Ότι δεν απαγορεύεται είναι επιτρεπτό. Σήμερα, ακολουθείται η ακριβώς αντίθετη
στρατηγική: Ορίζουμε τι επιτρέπεται και απαγορεύουμε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, κάθε
χρήστης των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών και κάθε διαδικασία
που εφαρμόζεται σε αυτές θα πρέπει να έχουν τα πλέον απαραίτητα δικαιώματα
πρόσβασης. Οποιοδήποτε επιπλέον προνόμιο σε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη μπορεί
να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

2.5.9 Μέτρα ασφάλειας και μέτρα κατά των εισβολών που πρέπει να λαμβάνουν
οι χρήστες των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Οι χρήστες των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών πρέπει και αυτοί να
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, έτσι ώστε να προστατευτούν από τους πιθανούς εισβολείς. Πρώτα από όλα θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να μπορούν να ξεχωρίσουν τις
κλεψίτυπες ιστοσελίδες που εσκεμμένα χρησιμοποιούν ένα όνομα ή μια ηλεκτρονική διεύθυνση σχεδόν όμοια, με αυτήν που έχει ένας πραγματικός διαδικτυακός
χρηματοοικονομικός οργανισμός (C.E. Drake et al 2004). Στόχος των εισβολέων
είναι να ξεγελάσουν τους πελάτες και μπαίνοντας στη δική τους ιστοσελίδα να τους
δώσουν προσωπικές πληροφορίες. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες των διαδικτυακών
συναλλαγών, πριν πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή, πρέπει να ελέγχουν ότι έχουν
πληκτρολογήσει την πραγματική ηλεκτρονική διεύθυνση του χρηματοοικονομικού
οργανισμού και να αποφεύγουν να συνδεθούν σε αυτήν μέσω κάποιου τρίτου link.
Επιπλέον, ακόμη κι αν δεν έχει γίνει κάποιο λάθος στην ιστοσελίδα χρειάζεται
έλεγχος για τον ίδιο το διαδικτυακό χρηματοοικονομικό οργανισμό. Οι περισσότερες
ιστοσελίδες έχουν ένα τμήμα "About Us", στο οποίο μπορεί να βρει κανείς ένα μικρό
ιστορικό του οργανισμού, το αναγνωρισμένο όνομά του και τη διεύθυνση του. Ενώ,
έλεγχος και ενημέρωση χρειάζεται και για τις μεθόδους ασφάλειας του οργανισμού.
Οι σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες βρίσκονται στο τμήμα "frequently asked
questions" (συχνές ερωτήσεις) της ιστοσελίδας του διαδικτυακού οργανισμού.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate) αποτελεί μέτρο πιστοποίησης
της ταυτότητας του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Trusted Third Party) είναι μια οντότητα που εκδίδει ένα πιστοποιητικό (ηλεκτρονικό αρχείο) που επιβεβαιώνει τη σχέση ταυτοποίησης ενός οργανισμού (ή προσώπου) με το δημόσιο και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί του (Yang Li,
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Zhen Liu, Zhiying Wang, Jiangchun Ren, 2004). Όλες οι πιστοποιημένες ιστοσελίδες
των διαδικτυακών οργανισμών διαθέτουν μια μικρή κλειδαριά ή κλειδί στο κάτω δεξί
μέρος της οθόνης, το οποίο αντιπροσωπεύει το ψηφιακό πιστοποιητικό του συγκεκριμένου διαδικτυακού οργανισμού. Οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα του προορισμού τους, κάνοντας «κλικ» σε αυτό ψηφιακό πιστοποιητικό. Επίσης, υπάρχουν πιστοποιητικά που αναγνωρίζουν τον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπουν τις διαδικτυακές συναλλαγές μόνο από το συγκεκριμένο υπολογιστή. Στην
περίπτωση αυτή, ο Πάροχος δίνει ένα πρόγραμμα στο χρήστη, το οποίο πρέπει να
εγκατασταθεί για να αναγνωρίζεται ο υπολογιστής του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ένας χρήστης διαδικτυακών συναλλαγών να είναι σίγουρος για την εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού, είναι
να εμπιστεύεται τον Πάροχο που το έχει εκδώσει. Ένας Πάροχος μπορεί να έχει
πιστοποιήσει ή να έχει πιστοποιηθεί από έναν άλλο, στα πλαίσια μιας σχέσης
εμπιστοσύνης. Ο συναλλασσόμενος που δεν γνωρίζει κάποιον Πάροχο, θα μπορέσει
να επαληθεύσει την ψηφιακή υπογραφή του και να εμπιστευτεί το πιστοποιητικό που
αυτός έχει εκδώσει, χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Παρόχου, για το οποίο
κάποιος άλλος Πάροχος, που ο συναλλασσόμενος εμπιστεύεται, έχει εκδώσει
πιστοποιητικό (N. Jefferies et al 1996). Αν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ότι κάποιο
πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο, δηλαδή αν το ιδιωτικό κλειδί κάποιου έχει γίνει
γνωστό σε τρίτους ή αν έχουν διαπιστωθεί λανθασμένα στοιχεία της ταυτότητας του,
τότε ο Πάροχος προβαίνει αμέσως σε ανάκληση του πιστοποιητικού.
Οι ασφαλείς διαδικτυακές ιστοσελίδες αρχίζουν από https:// (αντί για http://).
Για τη μετάβαση από κάποια μη ασφαλή ιστοσελίδα σε μια ασφαλή και αντιστρόφως
το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα και ζητά επιβεβαίωση. Υπάρχουν αρκετές εταιρίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας διακομιστής για να πετύχει την ασφαλή πρόσβαση, μια από τις οποίες είναι η Verisign.
Οι χρήστες των διαδικτυακών συναλλαγών θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι έχουν
πρόσβαση στα αρχεία τους. Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι ασφαλής ως υλικό,
ώστε οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν
χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Πρέπει, επίσης, οι χρήστες των διαδικτυακών συναλλαγών να αποφεύγουν τις ανοιχτές συνδέσεις στο δίκτυο ή σε τηλεφωνική γραμμή,
γιατί τότε ο υπολογιστής τους κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί χωρίς να λάβουν γνώση.
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Η ταυτότητα των χρηστών των διαδικτυακών συναλλαγών πιστοποιείται με τη
χρήση ενός προσωπικού κωδικού χρήστη (username) σε συνδυασμό με έναν μυστικό κωδικό (password), οι οποίοι πρέπει να παραλαμβάνονται χωριστά (Yuan Tian,
Weiguo Chen, Zhan Yu, Junyuan Xie, 2004). Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείται
password στο άνοιγμα του υπολογιστή και στον screen saver. Κατά την απομάκρυνση
του χρήστη από τον υπολογιστή, θα πρέπει είτε να κλείνει ο υπολογιστής είτε να
ενεργοποιείται ο screen saver. Εξάλλου, οι διαδικτυακοί οργανισμοί συμβουλεύουν
τους χρήστες να απενεργοποιούν τη λειτουργία αποθήκευσης του username και του
password στις εφαρμογές διαδικτυακών συναλλαγών, ώστε να μην κατορθώσει
κάποιος τρίτος που θα έχει πρόσβαση στον υπολογιστή τους να αποκτήσει πρόσβαση
και στους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς. Πολλοί διαδικτυακοί οργανισμοί
υποχρεώνουν τους χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν
απoστείλει με κάποιους της επιλογής τους. Συνίσταται οι κωδικοί πρόσβασης να
έχουν μεγάλο μήκος, να ανανεώνονται τακτικά και να μην διαρρέουν. Τα καλά
passwords είναι μοναδικά, γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται στα passwords
κεφαλαία γράμματα, ειδικοί χαρακτήρες και σύμβολα που έχουν σημασία μόνο για
τους χρήστες (E.F. Gehringer, 2002). Εξάλλου, συνήθης πρακτική πολλών
διαδικτυακών οργανισμών είναι η αυτόματη απενεργοποίηση των κωδικών
πρόσβασης μετά από ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο ο χρήστης δεν έχει προβεί σε
συναλλαγή.
Εν πάση περιπτώσει, η λύση των passwords δεν είναι αρκετά χρήσιμη επειδή
έχουν εμφανιστεί πολλοί μηχανισμοί αποκωδικοποίησής τους, ενώ υπάρχουν και ιοί
που μπορούν να αντιγράψουν τους κωδικούς πρόσβασης την ώρα που ο χρήστης τους
πληκτρολογεί. Η χρήση εικονικού πληκτρολογίου για την καταχώρηση των
κωδικών πρόσβασης καθώς και η επιλεκτική καταχώρηση ορισμένων γραμμάτων
από τους κωδικούς πρόσβασης προστατεύει τους χρήστες (M. Ancona, G. Dodero, F.
Minuto, M. Guida, V. Gianuzzi, 2000). Επιπλέον, για να επιτευχθεί η ταυτοποίησή
τους και για να ενισχυθεί η προστασία των χρηστών άρχισαν να χρησιμοποιούνται
συσκευές αναγνώρισης αποτυπωμάτων, της ίριδας του ματιού και της φωνής.
Μερικοί οργανισμοί προσφέρουν στους πελάτες τους πρόσθετους κωδικούς
ασφαλείας αλλά και αριθμούς επικύρωσης συναλλαγής (TAN, Transaction
Authorization Number) (J. Apte, 1998). Οι αριθμοί ΤΑΝ δημιουργούνται από την
τράπεζα, συνδέονται με τον κωδικό του πελάτη και αποστέλλονται με τη μορφή
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λίστας. Από αυτήν τη λίστα χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή ο πρώτος μη
χρησιμοποιημένος αριθμός.
Επιπλέον, απαραίτητος είναι ο έλεγχος της ασφάλειας του Internet παροχέα.
Θα πρέπει ο χρήστης να επικοινωνήσει με τον παροχέα της υπηρεσίας Internet που
χρησιμοποιεί για να διαπιστώσει αν χρησιμοποιεί κρυπτογραφία. Οι παροχείς
πρόσβασης υψηλού εύρους, όπως ο DSL, μπορούν να προσφέρουν μια διαρκή
σύνδεση, η οποία όμως καθιστά τον υπολογιστή προσβάσιμο από τους hackers (C
Brandt, T Engel, B Braatz, F Hermann, E. Hartmut, 2007).
Η ασύρματη χρηματοοικονομική παρέχει την ίδια ασφάλεια και μυστικότητα
που προσφέρει και η διαδικτυακή. Σε αντίθεση με τους υπολογιστές, όμως, τα κινητά
τηλέφωνα είναι μικρά και εύκολα μπορεί να χαθούν ή να κλαπούν. Για αυτό, λοιπόν,
γίνεται αναγκαία η χρήση ενός password για την πρόσβαση στις πληροφορίες του
λογαριασμού ή για την εκτέλεση εντολών (N. Mallat, M. Rossi, V.K. Tuunainen,
2004). Επιπλέον, για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, οι πληροφορίες πρέπει πάντοτε να
αποστέλλονται κρυπτογραφημένες. Προτού να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει
κάποιος την ασύρματη χρηματοοικονομική, πρέπει να ελέγξει πώς ακριβώς ο
οργανισμός, ο οποίος του προσφέρει αυτήν την υπηρεσία, συνδέεται με τα κινητά
τηλέφωνα και να επιβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες του είναι ασφαλείς σε όλες τις
περιπτώσεις. Ένα σημαντικό ερώτημα που ανακύπτει είναι τι θα συμβεί αν χαθεί το
σήμα του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας χρηματοοικονομικής
συναλλαγής. Η απάντηση είναι ότι κάθε χρηματοοικονομικός οργανισμός
αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα διαφορετικά και ο πελάτης θα πρέπει να το
γνωρίζει, αλλά και να ελέγχει κάθε μήνα αν όλα τα ποσά των συναλλαγών του είναι
σωστά. Επίσης, καλό θα ήταν να λαμβάνει έναν αριθμό επιβεβαίωσης για κάθε
συναλλαγή που ολοκληρώνεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η παραδοσιακή αλυσίδα αξίας / ανεφοδιασµού (value/supply chain) καλύπτει όλες
τις διαδικασίες από την αγορά των πρώτων υλών από τους προμηθευτές μέχρι και την
πώληση τους στους πελάτες (Markham T. Frohlich, Roy Westbrook, 2001). Πιο
συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Προγραμματισμό,
Αναζήτηση πρώτων υλών, Ενημέρωση των προμηθευτών για παροχή προσφορών
(Request for Quotes), Διαπραγματεύσεις και σύναψη συμβολαίων, Μεταφορά και
Λήψη, Πληρωμή, Απογραφή, Διάθεση των προϊόντων / κατασκευή και Πώληση.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι οικονομικοί αναλυτές έχουν
επικεντρωθεί στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν στην αλυσίδα ανεφοδιασμού
συστήματα που θα παρέχουν διαφάνεια, η οποία θα επιτρέψει την εστίαση στον
τελικό καταναλωτή (Peter Brunn, Martin Jensen, Jakob Skovgaard, 2002). Η μελέτη
τους αυτή έδειξε ότι η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και πιο συγκεκριμένα η
ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Χώρων θα μειώσει οποιεσδήποτε ανεπάρκειες στην
αλυσίδα ανεφοδιασµού (Loay Sehwail, Ricki G. Ingalls, 2005). Οι Ηλεκτρονικοί
Χώροι (E-marketplaces ή E-marketspaces) είναι ιστοχώροι, που φιλοξενούν
ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι αγοραστές και οι πωλητές
συνδέονται άμεσα μεταξύ τους για να ανταλλάξουν πληροφορίες για τιμές και
προσφορές προϊόντων και για να αγοράσουν ή να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες.
Συνεπώς, τα εμπλεκόμενα μέρη στους ηλεκτρονικούς χώρους είναι τρία: οι πωλητές,
οι αγοραστές και η εταιρία που έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού
χώρου. Αυτή η νέα αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελιών
επεκτείνει τις διαθέσιμες προς τους αγοραστές επιλογές δίνει, στους πωλητές τη
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δυνατότητα πρόσβασης σε νέους πελάτες και προσφέρει σε όλους τους
συμμετέχοντες μείωση στα κόστη συναλλαγών (ICSG INFO-CIRCULAR, 2000).
Το πρώτο επιχειρηματικό μοντέλο των ηλεκτρονικών χώρων ήταν οι
ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues) (Duen-Ren Liu, Yuh-Jaan Lin, Chung-Min
Chen, Ya-Wen Huang, 2001). Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι χρησιμοποιούνται από τα
λεγόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) ή ηλεκτρονικές αγορές (e-markets) (J
Leukel, V. Schmitz, F.D. Dorloff, 2002). Στους καταλόγους, οι πωλητές προσφέρουν
ηλεκτρονικά τα προϊόντα / τις υπηρεσίες τους και οι αγοραστές ζητούν προϊόντα /
υπηρεσίες και επιλέγουν από τα διατιθέμενα. Από τα τέλη του 2000, οι κατάλογοι δεν
ήταν πλέον ο κύριος μηχανισμός που χρησιμοποιούνταν για να υποστηρίξει τις
αγορές. Αντιθέτως, η έμφαση δόθηκε πλέον σε πιο δυναμικές μεθόδους τιμολόγησης,
όπως αυτής των Διαδικτυακών Δημοπρασιών και των Διαδικτυακών Συναλλαγών
Ομολόγων και Ομολογιών οι οποίες αναμένονταν να αυξήσουν τον βασισμένο στο
κόστος ανταγωνισμό (Ganesh et al 2004).
Αυτό το κεφάλαιο της διατριβής θα δώσει όλους τους απαραίτητους ορισμούς
σχετικά με τις Διαδικτυακές Δημοπρασίες και τις Διαδικτυακές Συναλλαγές
Ομολόγων και Ομολογιών και θα αναπτύξει το πώς ακριβώς λειτουργούν τόσο οι
Διαδικτυακές Δημοπρασίες όσο και οι Διαδικτυακές αγορές ομολογιών και
ομολόγων. Στη συνέχεια, θα εξετασθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
των Διαδικτυακών Δημοπρασιών και των Διαδικτυακών συναλλαγών Ομολογιών και
Ομολόγων, καθώς και η επίδραση αυτών των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
στην ανάπτυξη των Διαδικτυακών Δημοπρασιών και των Διαδικτυακών συναλλαγών
Ομολογιών και Ομολόγων στον ελληνικό χώρο.

3.2 Ορισμοί σχετικά με τις Διαδικτυακές Δημοπρασίες και τις Διαδικτυακές
Συναλλαγές Ομολογιών και Ομολόγων

3.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η τεχνολογική πρόοδος και η έλευση του διαδικτύου στην παγκόσμια κοινωνία μας,
όπως έχουμε δει και στην ενότητα 2, έχουν ωθήσει τους ανθρώπους να
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ολοένα και περισσότερο για τις χρηματοοικονομικές
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τους συναλλαγές (Archontakis, 1999). Όσον αφορά τις δημοπρασίες, το Διαδίκτυο
έχει επηρεάσει τόσο τον τρόπο που τα αγαθά προσφέρονται προς δημοπράτηση όσο
και τον τρόπο που δίνονται οι προσφορές αυτές. Επιπλέον, όσον αφορά τα ομόλογα
και τις ομολογίες, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να γίνονται όλο και περισσότερο
γνώστες του διαδικτύου, ένας νέος τύπος χρηματοοικονομικών συναλλαγών
εμφανίστηκε, η διαπραγμάτευση των ομολογιών και των ομολόγων μέσω του
διαδικτύου (Emily S. Plishner, 2001).
Στη συνέχεια αυτής της ενότητας, θα δώσουμε όλους τους απαραίτητους
ορισμούς για να κατανοήσουμε την έννοια της Δημοπρασίας εν γένει, αλλά και
ειδικότερα την έννοια της Διαδικτυακής Δημοπρασίας. Τέλος, θα δώσουμε όλους
τους απαραίτητους ορισμούς για να κατανοήσουμε την έννοια των Ομολόγων και
Ομολογιών αλλά και πιο συγκεκριμένα την έννοια των Διαδικτυακών Συναλλαγών
Ομολόγων και Ομολογιών.

3.2.2 Ορισμοί σχετικά με τις Διαδικτυακές Δημοπρασίες
Η δημοπρασία ορίζεται ως η διαδικασία καθορισμού της αξίας ενός προϊόντος /
υπηρεσίας όταν υπάρχουν υψηλές διακυμάνσεις μεταξύ προσφοράς ή/και ζήτησης ή
όταν το προϊόν / υπηρεσία είναι μοναδικό και η τιμή του είναι υποκειμενική, όπως σε
περιπτώσεις έργων τέχνης ή συλλεκτικών αντικειμένων (P.R. Milgrom, R.J. Weber,
1982). Η όλη αυτή διαδικασία διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει αγορές και πωλήσεις
αγαθών / υπηρεσιών, τα οποία τίθενται από τους πωλητές προς πλειστηριασμό,
λαμβάνονται οι προσφορές και έπειτα γίνεται η πώληση τους στον νικητή –
πλειοδότη, δηλαδή σε αυτόν που κατέθεσε την καλύτερη προσφορά (Wikipedia).
Στις μέρες μας, τα αγαθά που τίθενται σε πλειστηριασμό μπορεί να είναι από
μεταχειρισμένα

αντικείμενα

ως

η

παραγωγή

ηλεκτρικής

ενέργειας,

το

ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και ο διαφημιστικός χώρος (Warkentin, 2002). Ωστόσο, οι
δημοπρασίες είναι μία μέθοδος διαπραγμάτευσης, παλιά όσο και το ίδιο το εμπόριο,
αφού οι έμποροι ανέκαθεν προτιμούσαν τις αγορές όπου τα προϊόντα τους θα
αγοράζονταν σε υψηλότερες τιμές. Μάλιστα, η παλαιότερη αναφορά για δημοπρασίες
αφορά το 500 π.Χ. περίπου, στην Βαβυλώνα, όπου η ανεύρεση συζύγου στις γυναίκες
γινόταν μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού.
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Με την έξαρση του διαδικτύου, δεν άργησαν να αναπτυχθούν και οι
Διαδικτυακές δημοπρασίες, που αποτελούν ουσιαστικά την προέκταση των
παραδοσιακών δημοπρασιών στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, οι Διαδικτυακές
Δημοπρασίες ορίζονται ως οι βασισμένες στο Διαδίκτυο αυτοματοποιημένες
δημοπρασίες, όπου οι πωλητές ενημερώνουν κάποιον ιστοχώρο για τα προϊόντα /
υπηρεσίες που διαθέτουν προς πώληση, οι πιθανοί αγοραστές (bidders) υποβάλλουν
προσφορές για αυτά τα προϊόντα / υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου
χρόνου, μετά τη λήξη του οποίου ο υποψήφιος αγοραστής με την καλύτερη
προσφορά κερδίζει (Meij, Pau, Heck 2003). Αυτός ο άμεσος τρόπος σύνδεσης
υποψηφίων αγοραστών και πωλητών λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και ακολουθεί τους
ίδιους γενικά κανόνες με τις φυσικές δημοπρασίες, με τη διαφορά ότι τα πρόσωπα
που εμπλέκονται δεν χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Οι
Διαδικτυακές Δημοπρασίες είναι επίσης γνωστές ως Online Auctions ή E-Auctions.
Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι Διαδικτυακών Δημοπρασιών(Enrique Dans, 2002):
1. Οι δημοπρασίες μιας επιχείρησης προς ένα άτομο (business-to-person) ή

δημοπρασίες υπό τη λειτουργία των πωλητών (vendor-operated), στις οποίες οι
επιχειρήσεις συνήθως συμμετέχουν ως πωλητές και κάποιες φορές ως αγοραστές
(H.Y. Chen, D.T. Wilson, 2000). Μερικές business-to-person δημοπρασίες πρέπει
να χρησιμοποιήσουν τους ιστοχώρους τρίτων, αλλά πολλές άλλες χρησιμοποιούν
λογισμικό για να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδικτυακές δημοπρασίες.
Προκειμένου να επιτευχθεί η συμμετοχή ενός πολύ μεγάλου αριθμού
συμμετεχόντων, κυρίως ιδιωτών, σε αυτήν την κατηγορία δημοπρασιών μπορεί να
συμμετέχει οποιοσδήποτε χωρίς να χρειαστεί να προσκληθεί από τον διοργανωτή
της δημοπρασίας. Εξάλλου, στις business-to-person δημοπρασίες ο νικητής της
δημοπρασίας είναι όποιος προσφέρει την καλύτερη τιμή. Ενώ, συνήθως οι
business-to-person δημοπρασίες εφαρμόζονται για πλειοδοτικές δημοπρασίες
χαμηλής αξίας, για τις οποίες οι εταιρίες & οι ιδιώτες βλέπουν τις δημοπρασίες
απλά σαν ένα επιπλέον κανάλι πώλησης – διαφήμισης.
2. Οι δημοπρασίες μιας επιχείρησης προς μια άλλη επιχείρηση (business-tobusiness), στις οποίες οι επιχειρήσεις συμμετέχουν και ως πωλητές και ως
αγοραστές. Μια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτήν την κατηγορία
δημοπρασιών και τις business-to-person δημοπρασίες έγκειται στο γεγονός ότι για
να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της δημοπρασίας και η πιστοποίηση των
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συμμετεχόντων, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκληθούν από το διοργανωτή
της δημοπρασίας. Μια ακόμη διαφορά είναι το ότι οι επιχειρηματικές ανάγκες και
απαιτήσεις επιβάλουν την εφαρμογή πολλών διαφορετικών τύπων δημοπρασιών
στις

business-to-business

δημοπρασίες

και

πολλαπλές

δυνατότητες

παραμετροποίησης τους και κατά συνέπεια ο νικητής σε αυτές τις δημοπρασίες
δεν είναι πάντα όποιος προσφέρει την καλύτερη τιμή (M.L. Emiliani, 2000).
Εξάλλου, οι business-to-business δημοπρασίες είναι συνήθως μειοδοτικές για
αγορές αγαθών και υπηρεσιών υψηλής αξίας, ή αφορούν σε πλειστηριασμούς
υψηλής αξίας. Επίσης, χρησιμοποιούνται για επαναλαμβανόμενες διαδικασίες
αγορών και πωλήσεων με πολλαπλούς προμηθευτές.
3. Οι δημοπρασίες ενός ατόμου προς ένα άλλο άτομο ή άμεσες πωλήσεις (personto-person, consumer-to-consumer), οι οποίες παρέχονται από τους περισσότερους ιστοχώρους που διενεργούν δημοπρασίες, όπως οι ιστοχώροι eBay.com,
Amazon.com και uBid.com. Στις δημοπρασίες αυτές μεμονωμένα άτομα ή μικρές
επιχειρήσεις θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν κάποια αγαθά και συνήθως
πρέπει

να

χρησιμοποιήσουν

τους

ιστοχώρους

τρίτων

προκειμένου

να

ολοκληρωθεί αυτός ο στόχος (Anand Nair, 2005).
4. Οι διαδικτυακές δημοπρασίες ενός μεμονωμένου ατόμου προς μια επιχείρηση
(person-to-business), ενώ μέχρι πρότινος μπορούσαν μόνο θεωρητικά να
υπάρξουν, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου άρχισαν και
αυτές να αναπτύσσονται (A. Bagchi, A. Saroop, 2003).

3.2.3 Ορισμοί σχετικά με τις Διαδικτυακές Συναλλαγές Ομολόγων και
Ομολογιών
Τα ομόλογα είναι ένας εναλλακτικός τρόπος άντλησης κεφαλαίων από των αγορά.
Εκδίδονται, συνήθως, από τις κυβερνήσεις κρατών, τους δημόσιους οργανισμούς και
τις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες, προκειμένου να καλύψουν μεγάλες δαπάνες ή
μεγάλα επενδυτικά έργα (Νούλας Αθανάσιος, 2006).
Οι αγορές ομολογιών και ομολόγων είναι ένα σημαντικό τμήμα των κεφαλαιαγορών. Η ομολογία είναι έγγραφος τίτλος που αντιπροσωπεύει χρηματικό ποσό, το
οποίο χορηγήθηκε ως δάνειο από τον κάτοχό του στον εκδότη του, υπό τους όρους
που αναγράφονται πάνω σε αυτό. Η ομολογία, κατά μία άλλη άποψη είναι αξιόγραφο
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(χρεόγραφο) που ενσωματώνει έντοκη απαίτηση κατά της εταιρίας. Η απαίτηση αυτή
εκπροσωπεί τμήμα εκ του συνολικού δανειζομένου ποσού. Το ομολογιακό δάνειο
είναι ένα μακροπρόθεσμο δάνειο, το οποίο διαιρείται σε μεγάλο συνήθως αριθμό
ισόποσων τίτλων, τις ομολογίες (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2006).
Επειδή η έκδοση μιας ομολογίας μπορεί να είναι για ένα πολύ μεγάλο ποσό,
νομικά απαιτούνται συμφωνίες για να προστατέψουν τους δανειοδότες. Πιο
συγκεκριμένα, το συμφωνητικό (Βond indenture) είναι ένα μακροσκελές νομικό
έγγραφο, το οποίο περιέχει όλους τους όρους της ομολογιακής έκδοσης2. Άλλη
μορφή προστασίας των ομολογιούχων είναι ο θεματοφύλακας (trustee), ο οποίος
είναι ένα τρίτο πρόσωπο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ομολογιούχων (Νούλας
Αθανάσιος, 2006).
Ένα ομόλογο είναι ένας ανώνυμος τίτλος, με βάση τον οποίο ο εκδότης του
τίτλου (issuer/debtor/borrower) έχει την υποχρέωση να καταβάλει, στη λήξη της
σύμβασης, την ονομαστική αξία αυτού και σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα
συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, το κουπόνι (Clifford W. et al, 1979). Ο εκδότης του
ομολόγου είναι ο οφειλέτης, ο ομολογιούχος ο δανειστής και το κουπόνι ή τοκομερίδιο είναι ο τόκος. Όλα τα ομόλογα έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής
(maturity) που δείχνει πότε ο επενδυτής θα εισπράξει την ονομαστική αξία και για
πόσο χρονικό διάστημα θα εισπράττει τους τόκους (Νούλας Αθανάσιος, 2006).
Η μεγαλύτερη διαφορά της ομολογίας από το ομόλογο έγκειται στο γεγονός ότι
τα ομόλογα έχουν ληκτότητα μεταξύ ενός και τριάντα ετών, ενώ οι ομολογίες έχουν
χρονική διάρκεια δέκα έτη και άνω (Νούλας Αθανάσιος, 2006). Εξάλλου, τα ομόλογα
εκδίδονται από το δημόσιο είτε από εξαρτώμενους από αυτό οργανισμούς και
επιχειρήσεις, ενώ οι ομολογίες εκδίδονται από το δημόσιο, τις δημόσιες επιχειρήσεις
και τους οργανισμούς (δημόσιες ομολογίες) και από ανώνυμες εταιρείες (ιδιωτικές
ομολογίες) (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2006).
Η ομολογία και το ομόλογο μιας εταιρίας διαφέρουν από την μετοχή της, γιατί η
μετοχή ως προς τη φύση της αντιπροσωπεύει την κατοχή ενός ποσοστού ιδιοκτησίας
της εκδότριας εταιρίας. Όταν το χρέος αυτό πληρωθεί, παύει οποιαδήποτε σχέση της
εταιρίας προς τον ομολογιούχο. Η ομολογία και το ομόλογο είναι ουσιαστικά ένα
2

Ακριβές ποσό της ομολογιακής έκδοσης, Πλήρη περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων που
δίνονται ως ασφάλεια, Αναλυτικές προστατευτικές διατάξεις ή ρήτρες, Απαίτηση για διατήρηση
ορισμένων αριθμοδεικτών εντός των καθορισμένων ορίων και Προβλέψεις για προνόμια εξαγορών.
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δάνειο του ομολογιούχου προς μια εταιρία ή προς το Δημόσιο και ενσωματώνουν
ενοχική σχέση. Επιπλέον, τα ομόλογα και οι ομολογίες έχουν συνήθως έναν
καθορισμένο χρόνο ή ωριμότητα, και μετά εξαγοράζονται, ενώ οι μετοχές μπορούν
να είναι, κατά τρόπο, αόριστου χρόνου. Εξάλλου, όσον αφορά τις διαφορές τους ως
προς το περιεχόμενό τους, από τη μετοχική σχέση που ενσωματώνει η μετοχή
πηγάζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις (λήψη κερδών, συμμετοχή σε συνελεύσεις),
ενώ, από την ενοχική σχέση που ενσωματώνει το ομόλογο και η ομολογία πηγάζει
μόνο η απαίτηση λήψης της ονομαστικής της αξίας (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ.,
2006).
Επιπλέον, τα ομόλογα μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες, με βάση το χρόνο
και το ποσό που καταβάλλεται ως τοκομερίδιο:
9 Ομόλογα Μηδενικού Επιτοκίου (Zero Coupon Bonds), στα οποία η πληρωμή

των τόκων γίνεται κατά την ημερομηνία λήξης τους.
9 Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου (Fixed Rate Coupon Bonds), τα οποία έχουν

σταθερό τοκομερίδιο, το οποίο και καταβάλλεται σε τακτά διαστήματα, συνήθως
κάθε έτος ή εξάμηνο.
9 Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου (Floating Rate Bonds), στα οποία το

τοκομερίδιο μεταβάλλεται κάθε περίοδο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης.
Οι ομολογίες διακρίνονται από άποψη της τιμής εκδόσεώς τους σε:
9 Ομολογίες που εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή η τιμή εκδόσεως συμπίπτει με την

ονομαστική αξία (αυτή που αναγράφεται στον τίτλο της ομολογίας).
9 Ομολογίες που εκδίδονται σε τιμή διαφορετική του άρτιου, δηλαδή η τιμή

εκδόσεως είναι υπό ή υπέρ του άρτιου.
Επίσης, από άποψη του τρόπου εφόφλησής τους, οι ομολογίες διακρίνονται σε:
9 Ομολογίες που εξοφλούνται στο άρτιο, δηλαδή στην ονομαστική τους αξία.
9 Ομολογίες που εξοφλούνται υπέρ το άρτιο, δηλαδή σε αξία μεγαλύτερη της

ονομαστικής.
9 Ομολογίες λαχειοφόρες, των οποίων η εξόφληση συνοδεύεται με πιθανότητα

κέρδους από λαχείο.
9 Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
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9 Ομολογίες τιμαριθμικές, των οποίων ο τόκος και η εξόφληση του κεφαλαίου

καθορίζεται με βάση τον τιμάριθμο.
9 Ομολογίες με ρήτρα ξένου νομίσματος, των οποίων ο τόκος και η εξόφλησή

τους γίνεται με βάση την τρέχουσα τιμή του ξένου νομίσματος.
Εξάλλου, από άποψη εγγυήσεων που παρέχονται στους ομολογιούχους, οι
ομολογίες διακρίνονται σε:
9 Συνήθεις Ομολογίες, όταν ο ομολογιούχος είναι απλός εγχειρόγραφος δανειστής.
9 Προνομιούχες Ομολογίες, όταν ο ομολογιούχος εξασφαλίζεται με εμπράγματη

ασφάλεια.
Τέλος, από άποψη φορέα εκδόσεως, οι ομολογίες διακρίνονται σε:
9 Ιδιωτικές

Ομολογίες,

όταν

εκδίδονται

από

ιδιωτικές

επιχειρηματικές

οικονομικές μονάδες (π.χ. ανώνυμες εταιρίες).
9 Δημόσιες Ομολογίες, όταν εκδίδονται από το δημόσιο (π.χ. δημόσιες

επιχειρήσεις και οργανισμούς).
Οι συναλλαγές των ομολογιών και των ομολόγων μέσω του διαδικτύου είναι
γνωστές ως Internet bonds auctions ή Web bonds auctions ή Διαδικτυακές
Συναλλαγές Ομολογιών και Ομολόγων, ενώ πολύ τα αποκαλούν και e-bonds
auctions (Emily S. Plishner, 2001).

3.3 Η λειτουργία των διαδικτυακών δημοπρασιών και των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών

3.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τις
οικονομικές

τους

συναλλαγές.

Πέραν

αυτού,

όλο

και

περισσότεροι

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο για να καλύψουν
τις ανάγκες των πελατών τους. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορεί να έχουν την
ανάγκη να βρουν κάτι για να αγοράσουν είτε σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είτε σε
μια διαδικτυακή δημοπρασία. Ενώ, μια άλλη ανάγκη ενός μικρού αλλά συνεχώς
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αυξανόμενου αριθμού ατόμων είναι η συμμετοχή στην εκτίμηση και στην αγορά
ομολόγων και ομολογιών μέσω του διαδικτύου (J.Y. Campbell, L.M. Viceira, 2001).
Στη συνέχεια αυτής της ενότητας επιβάλλεται να γίνει πρώτα μια αναφορά στη
λειτουργία των Διαδικτυακών Δημοπρασιών. Εξάλλου, οι Διαδικτυακές Δημοπρασίες
διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες βάση των αλγορίθμων που εφαρμόζονται στη
λειτουργία τους. Η αναφορά στις κατηγορίες αυτές θα γίνει στην ενότητα 3.3.3. Η
κατανόηση της λειτουργίας των Διαδικτυακών Δημοπρασιών θα διευκολύνει την
περιγραφή της λειτουργίας των Διαδικτυακών αγορών Ομολόγων και Ομολογιών.

3.3.2 Η λειτουργία των διαδικτυακών δημοπρασιών
Η διαδικασία των Διαδικτυακών Δημοπρασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
δημοπρασίες με κριτήριο την καλύτερη τιμή ενός αντικειμένου / υπηρεσίας ή ενός
συνόλου αντικειμένων (καλάθι) και επίσης για ανάδειξη ενός ή πολλών μειοδοτών. Η
λειτουργία τους είναι όμοια με αυτή των παραδοσιακών δημοπρασιών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι πωλητές που θέτουν κάποια αντικείμενα προς πλειοδοσία και οι
αγοραστές – πλειοδότες και οι νικητές και οι ηττημένοι, όπως ακριβώς στις παραδοσιακές δημοπρασίες. Στο τέλος της δημοπρασίας, οι νικητές πρέπει να πληρώσουν για
αυτό στο οποίο έχουν πλειοδοτήσει. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές διαφορές στον τρόπο
που πραγματοποιούνται οι δημοπρασίες (D. Lucking-Reiley, 2000).
Ο ιστοχώρος στον οποίο διενεργούνται οι δημοπρασίες παίζει το ρόλο του
δημοπράτη (auctioneer), ο οποίος φέρνει σε επαφή τους πωλητές (sellers) με τους
πλειοδότες (bidders) στα πλαίσια της δημοπρασίας. Πέραν τούτου, για την όλη
διαδικασία της δημοπρασίας είναι προφανώς απαραίτητα τα προς διαπραγμάτευση
αντικείμενα (αγαθά και υπηρεσίες) αλλά και ένα σύνολο κανόνων. Το σύνολο των
κανόνων καθορίζει το πώς θα τεθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες προς πλειοδοσία, το
πώς θα εμφανίζονται στις ιστοσελίδες, το πώς θα γίνεται η πλειοδοσία τους, αλλά
ακόμη και τον τρόπο πληρωμής τους μέσω του διαδικτύου. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, ο πωλητής έχει στην κατοχή του τα αντικείμενα και ο ιστοχώρος που
διενεργεί τη δημοπρασία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα που
μπορεί να προκύψουν μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών (S. Klein, 1997).
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Οι ιστοχώροι στους οποίους διενεργούνται δημοπρασίες απαιτούν από τους
αγοραστές και τους πωλητές να αποκτήσουν ένα συνδυασμό κωδικού συνδρομητή
και μυστικού κωδικού προσβάσεως (user account και password) πριν τους
επιτρέψουν να πλειοδοτήσουν ή να θέσουν οι ίδιοι αντικείμενα σε πλειοδοσία (B
Pinkas, T. Sander, 2002). Η εγγραφή είναι απαραίτητη ώστε ο πλειοδότης να είναι σε
θέση να παρακολουθεί το ιστορικό της πλειοδοσίας όλων των αντικειμένων στα
οποία έχει πλειοδοτήσει, ο πωλητής να είναι σε θέση να παρακολουθεί το ιστορικό
της πλειοδοσίας όλων των αντικειμένων που έχει θέσει σε πλειοδοσία και ο
ιστοχώρος να μπορεί να παρακολουθεί τις προσφορές, να καθορίζει ποιος από τους
πλειοδότες είναι ο νικητής και για να μπορεί ακόμη να δημιουργήσει μια βάση
δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των πωλητών και των πλειοδοτών.
Εξάλλου, οι ιστοχώροι που φιλοξενούν τη διενέργεια διαδικτυακών δημοπρασιών επιτρέπουν στους πωλητές να θέσουν για τα αντικείμενα τους μια σταθερή τιμή,
στην οποία ένας αγοραστής μπορεί άμεσα να τα αγοράσει χωρίς να γίνει πλειστηριασμός ή επιτρέπουν στους αγοραστές να πλειοδοτούν για κάποιο αγαθό ή υπηρεσία ή
τέλος μπορεί να προσφέρουν ένα συνδυασμό και των δύο (X. Lou, H. Zhong, 2003).
Επιπλέον, υπάρχουν ιστοχώροι που διενεργούν δημοπρασίες, οι οποίοι ζητούν
από τους αγοραστές να καθορίσουν μια τιμή και να δουν εάν υπάρχουν πωλητές σε
αυτήν την τιμή. Υπάρχουν ακόμη και ιστοχώροι που προτείνουν στους αγοραστές να
ζητήσουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που επιθυμούν να αγοράσουν (A. Chernev, 2003).
Σε μερικές περιπτώσεις, οι πωλητές θέτουν μια Επιθυμητή ή Επιδιωκόμενη
Τιμή (reserve price), η οποία είναι η χαμηλότερη τιμή (ή η μέγιστη τιμή σε
περίπτωση πλειοδοτικών δημοπρασιών) που θα δεχτούν για τα προϊόντα τους. Η
επιδιωκόμενη τιμή μπορεί να αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα πρόσφατης έρευνας
αγοράς, την προηγούμενη τιμή αγοράς, κλπ. Ο διοργανωτής την χρησιμοποιεί
προαιρετικά. Δεν αποκαλύπτεται στους συμμετέχοντες (P. Klemperer, 2004).
Η επιθυμητή τιμή είναι διαφορετική από την Τιμή Εκκίνησης ή Ανοίγματος
(Opening Price) μιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η οποία είναι η τιμή από την οποία
ο διοργανωτής ορίζει ότι η δημοπρασία ξεκινά. Είναι συνήθως μεγαλύτερη από την
καλύτερη τιμή που ο διοργανωτής μπορεί να επιτύχει για αγορά (ή μικρότερη για
πώληση) και σε αντίθεση με την επιθυμητή τιμή, η τιμή ανοίγματος είναι γνωστή
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στους πλειοδότες. Αντιπροσωπεύει είτε τον προϋπολογισμό της προμήθειας, είτε μια
σωστή εκτίμηση για το μέσο όρο της αγοράς.
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την Τιμή Εκκίνησης. Το Βήμα
Δημοπρασίας (Βid Increment) είναι το ελάχιστο ποσό βελτίωσης μιας προσφοράς.
Ορίζεται με βάση την τιμή ανοίγματος και την επιθυμητή τιμή ή ίσως και το μέγεθος
της προσωρινής τιμής, για τις ανοιχτές δημοπρασίες. Συνήθως είναι 0,5% έως 1% της
τιμής ανοίγματος, ώστε να επιτρέπει συνεχείς βελτιώσεις της προσφοράς (P.
Cramton, 1998).
Η Τιμή Κλεισίματος (Closing price) είναι η τιμή στην οποία θα δοθεί το
αντικείμενο στο νικητή πλειοδότη (Y. Vakrat, A. Seidmann, 2000). Η τιμή αυτή
συνήθως είναι η μεγαλύτερη προσφορά που έχει κατατεθεί αλλά μπορεί να είναι και
η δεύτερη μεγαλύτερη, ή και η μικρότερη ανάλογα με τον τύπο της δημοπρασίας που
εφαρμόζεται (όπως είδαμε και στην ενότητα 3.2.2).
Οι πλειοδότες μπορούν να βρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους
ενδιαφέρουν σε μια διαδικτυακή δημοπρασία, περιηγούμενοι στις διαφορετικές
κατηγορίες ή χρησιμοποιώντας λέξεις – κλειδιά. Μάλιστα, ο διοργανωτής μιας
διαδικτυακής δημοπρασίας μπορεί να επισυνάψει κάποια αρχεία (προδιαγραφές,
όρους) ή ακόμη και πολυμέσα (φωτογραφίες, video) για τη σαφέστερη παρουσίαση
των αγαθών ή των υπηρεσιών που δημοπρατούνται.
Επιπλέον, οι περισσότεροι διοργανωτές διαδικτυακών δημοπρασιών θέτουν ένα
καθορισμένο χρονικό όριο για την κατάθεση προσφορών για κάποιο αντικείμενο ή
υπηρεσία. Τη διάρκεια της δημοπρασίας (χρόνος έναρξης και λήξης) πέραν του
διοργανωτή μπορεί να την καθορίζει ο πωλητής. Όταν η πλειοδότηση για κάθε
δημοπρασία κλείνει στον καθορισμένο χρόνο, τα αντικείμενα ή οι υπηρεσίες
πωλούνται στον υψηλότερο πλειοδότη, υπό τον όρο ότι η προσφορά του είναι ίση ή
μεγαλύτερη από την επιθυμητή τιμή. Διαφορετικά, η δημοπρασία κλείνει χωρίς έναν
νικητή πλειοδότη (Manoj Kumar, Stuart I. Feldman, 1998). Στο τέλος μιας επιτυχούς
δημοπρασίας, ο πωλητής πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα, συνήθως μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αυτόν που έχει δώσει την υψηλότερη προσφορά για
να συνεννοηθούν σχετικά με την πληρωμή και την παράδοση.
Σε περίπτωση που στα τελευταία δευτερόλεπτα της δημοπρασίας δοθεί κάποια
καλύτερη από την τρέχουσα προσφορά, είναι δυνατό να υπάρξει αυτόματη παράταση,
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ώστε να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να υποβάλλουν βελτιωμένη προσφορά. Η δυνατότητα αυτόματης παράτασης καθορίζεται πριν την έναρξη της δημοπρασίας και ο αριθμός των παρατάσεων μπορεί να είναι περιορισμένος ή άπειρος (RT
Wilcox, 2000). Η παράταση ευνοεί τόσο τους συμμετέχοντες, καθώς τους δίνει επιπλέον χρόνο να αντιδράσουν, όσο και τους διοργανωτές, οι οποίοι κατορθώνουν τελικά να επιτύχουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που δημοπρατούν
(S. Mithas, J.L. Jones, 2007).
Οι περισσότεροι ιστοχώροι που διενεργούν δημοπρασίες δεν ασχολούνται με
την πλειοδοσία οποιωνδήποτε δικών τους προϊόντων ή υπηρεσιών. Μερικοί από
αυτούς τους ιστοχώρους χρεώνουν τους πωλητές για να προβάλουν τα αντικείμενα ή
τις υπηρεσίες τους στον ιστοχώρο, είτε αν οι πωλητές μπορέσουν να πετύχουν κάποια
επιθυμητή τιμή είτε ακόμη και αν δεν μπορέσουν να πουλήσουν τελικά. Άλλοι
ιστοχώροι που διενεργούν δημοπρασίες λαμβάνουν μια (ποσοστιαία) προμήθεια μόνο
σε περίπτωση που η δημοπρασία ολοκληρωθεί επιτυχώς (J. Abrache, T.G. Crainic,
M. Gendreau, M. Rekik, 2007).
Ακόμα κι αν, η πιστωτική και η χρεωστική κάρτα, η επιταγή, το έμβασμα
(money order), τα μετρητά κατά την παράδοση και οι υπηρεσίες μεσεγγύησης είναι
όλες αποδεκτές μορφές πληρωμής για τις περισσότερες διαδικτυακές δημοπρασίες,
πιθανότατα να μην γίνονται όλες δεκτές από όλους τους πωλητές. Όσον αφορά την
υπηρεσία μεσεγγύησης (escrow services), ο μεσεγγυητής λειτουργεί ως ένας
ανεξάρτητος τρίτος, ο οποίος, αφότου έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς μια διαδικτυακή
δημοπρασία, λαμβάνει την πληρωμή από τον αγοραστή και βεβαιώνει τον πωλητή ότι
μπορεί να παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στον αγοραστή. Μόλις ο αγοραστής
ενημερώνει την υπηρεσία μεσεγγύησης ότι έχει λάβει το προϊόν που έχει
πλειοδοτήσει και είναι ικανοποιημένος από αυτό, η υπηρεσία μεσεγγύησης
μεταβιβάζει τα χρήματα στον πωλητή(X.Hu, Z. Lin, A.B. Whinston, H. Zhang, 2004).

3.3.3 Οι κατηγορίες των διαδικτυακών δημοπρασιών βάση των αλγορίθμων που
εφαρμόζονται στη λειτουργία τους
Το πιο συνηθισμένο μοντέλο δημοπρασιών είναι οι Ανοιχτές ανοδικές δημοπρασίες
ή Αγγλικές πλειοδοτικές δημοπρασίες (English Auctions). Στις δημοπρασίες αυτού
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του τύπου, υπάρχει ο πωλητής, που διαθέτει στους αγοραστές ένα αντικείμενο ή
πακέτα διαφορετικών δημοπρατηθέντων αντικειμένων, τα οποία τα έχει δημιουργήσει
ο διοργανωτής της δημοπρασίας. Ο πωλητής ξεκινάει με την κατώτατη αποδεκτή
τιμή πώλησης και δέχεται από τους υποψήφιους αγοραστές φανερές προσφορές. Οι
προσφορές ανταγωνίζονται μεταξύ τους και γίνονται δεκτές μόνο αν ισοβαθμούν ή
βελτιώνουν την τελευταία αποδεκτή προσφορά κατά ποσό μεγαλύτερο ή ίσο με το
βήμα της δημοπρασίας. Η δημοπρασία διεξάγεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και
στο κλείσιμό της οι προσφορές κατατάσσονται πρώτα με βάση την τιμή, μετά την
ώρα, και τέλος την ποσότητα. Νικητής ανακηρύσσεται ο τελευταίος που έκανε
προσφορά (που προφανώς είναι και η μεγαλύτερη) (Carrie Beam, Arie Segev, 1998).
Έτσι, η καλύτερη στρατηγική για τους υποψήφιους αγοραστές, είναι η κατάθεση
προσφοράς λίγο πριν το κλείσιμο της δημοπρασίας, προκειμένου οι άλλοι αγοραστές
να έχουν πολύ μικρή πιθανότητα αντίδρασης.
Ας σημειωθεί εξάλλου ότι σε περίπτωση Αγγλικής δημοπρασίας με πολλά είδη,
οι διαγωνιζόμενοι πιθανόν να πρέπει να αποδεχτούν μερική νίκη ή να επιλέξουν να
κερδίσουν μόνο αν τους δοθεί η αρχικά ζητούμενη ποσότητα για την οποία
εξέφρασαν προσφορά. Επιπλέον, ο διοργανωτής μιας Αγγλικής δημοπρασίας μπορεί
να υλοποιήσει μια δημοπρασία στην οποία ο τελικός νικητής δεν θα είναι
αναγκαστικά αυτός που έχει προσφέρει την υψηλότερη τιμή. Πιο συγκεκριμένα, οι
Πλειοδοτικές Αγγλικές Δημοπρασίες χωρίζονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια που
καθορίζουν τον τελικό νικητή:
•

Νικητής αυτός που προσφέρει την υψηλότερη τιμή

•

Νικητής αυτός που προσφέρει την υψηλότερη τιμή που έχει υπερβεί την
επιδιωκόμενη τιμή

•

Νικητής αυτός που η προσφορά του απορροφά όλη την ποσότητα

•

Νικητής αυτός που η προσφορά του απορροφά την περισσότερη ποσότητα

•

Νικητής αυτός που η προσφορά του αποφέρει το περισσότερο κέρδος

Στη Δημοπρασία ξαφνικού θανάτου ή Δημοπρασία Ολλανδικού τύπου ή
Ανοιχτή καθοδική δημοπρασία (Dutch Auction), ο πωλητής ή ο διοργανωτής της
Δημοπρασίας καθορίζει μια αρχική τιμή εκκίνησης (υπερεκτιμημένη), πιθανώς μια
ελάχιστη τιμή πώλησης, το ποσό αναπροσαρμογής της τιμής και το χρονικό διάστημα
το οποίο πρέπει να περάσει για να αλλάξει η τιμή. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που
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πρέπει να μεσολαβεί είναι ένα λεπτό. Η δημοπρασία αυτού του τύπου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για ένα αντικείμενο, ωστόσο χρησιμοποιείται συνήθως για μεγάλες
ποσότητες του ιδίου είδους. Οι διαγωνιζόμενοι στη δημοπρασία έχουν το δικαίωμα να
υποβάλλουν προσφορές για όλη ή μέρος της ποσότητας που δημοπρατείται. Ο
διαγωνιζόμενος που πρώτος υποβάλει προσφορά (ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην
τιμή που προτείνει ο διοργανωτής) πριν εξαντληθούν τα διαθέσιμα τεμάχια ή λήξει η
δημοπρασία, αυτομάτως κερδίζει την ποσότητα για την οποία υπέβαλε την προσφορά
και πρέπει να πληρώσει την τιμή που αναγράφεται εκείνη τη στιγμή. Έτσι, στη
δημοπρασία αυτού του τύπου υπάρχει δίλημμα για το χρόνο που πρέπει να χτυπήσει
κανείς αφού όσο πιο αργά το κάνει τόσο πιο φτηνά θα αγοράσει, αν στο μεταξύ δεν
έχει πλειοδοτήσει κάποιος άλλος (T.E. Rockoff, M. Groves, 1995).
Η Δημοπρασία ενός χτυπήματος ή δημοπρασία σφραγισμένων προσφορών
υψηλότερης τιμής ή Κλειστή δημοπρασία πρώτης τιμής (Sealed Auction)
χρησιμοποιείται για ένα ή περισσότερα είδη. Ο πωλητής καθορίζει μόνο την αρχική
τιμή εκκίνησης. Οι συμμετέχοντες καταθέτουν σε προκαθορισμένο χρόνο κλειστές
προσφορές για το ποσό που διατίθενται να πληρώσουν για το αγαθό. Όλες οι
προσφορές παραμένουν κρυφές (κάθε συμμετέχοντας βλέπει μόνο τη δική του
προσφορά), μέχρι η δημοπρασία να τελειώσει, και μόνο ο πωλητής έχει γνώση για τις
προσφορές που έχουν γίνει. Νικητής είναι αυτός που καταθέτει την υψηλότερη
προσφορά και πληρώνει την προσφορά που έκανε. Αν η ποσότητα επαρκεί μπορεί να
προκύψουν πολλοί νικητές. Ενώ, μπορεί να προκύψει και μερική νίκη, δηλαδή να
λάβει κάποιος μέρος της ποσότητας που ζήτησε.
Το ενδιαφέρον στο είδος αυτής της δημοπρασίας έγκειται στο γεγονός ότι ο
υποψήφιος αγοραστής πρέπει να δώσει πραγματικά τη μεγαλύτερη προσφορά στην
οποία είναι διατεθειμένος να αγοράσει το αντικείμενο και ταυτόχρονα αυτή η
προσφορά να είναι και ευνοϊκή για αυτόν, αφού δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να
βελτιώσει την προσφορά του. Οι αγοραστές συνήθως υποβάλλουν προσφορές για την
απόκτηση του αντικειμένου με βάση την δική τους κρίση για την αξία του και σε
σχέση με το ύψος των προσφορών που πιστεύουν ότι υπέβαλλαν οι άλλοι υποψήφιοι
αγοραστές. Μια άλλη στρατηγική είναι η υποβολή μίας προσφοράς μικρότερης της
αξίας που αποδίδει ο αγοραστής στο προϊόν, αλλά το πόσο μικρότερη εξαρτάται από
το περιθώριο ρίσκου του αγοραστή (Stephen Chong, Andrew C. Myers, 2004).
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Η

Κλειστή

Δυναμική

Δημοπρασία

(Dynamic

Sealed

Auction)

χρησιμοποιείται για ένα ή περισσότερα είδη. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η
ποσότητα που δημοπρατείται είναι αρκετά μεγάλη και δε καλύπτεται από έναν
συμμετέχοντα. Οι προσφορές είναι εμπιστευτικές, οι συμμετέχοντες δε μπορούν να
βλέπουν τις προσφορές των υπολοίπων. Βλέπουν μόνο την υπερισχύουσα προσφορά,
δηλαδή την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή στο σύστημα. Οι συμμετέχοντες
μπορούν να υποβάλλουν νέα προσφορά. Αυτή γίνεται αποδεκτή μόνο αν βελτιώνει
την προηγούμενή τους κατά τουλάχιστον το βήμα βελτίωσης. Η υποβολή των
προσφορών γίνεται σε προκαθορισμένο χρόνο, οπότε και λήγει η δημοπρασία.
Αν η ποσότητα επαρκεί μπορεί να προκύψουν πολλοί νικητές. Μπορεί επίσης να
προκύψει μερική νίκη (L.M. Ausubel, P. Cramton, 2006).
Κλειστές

δημοπρασίες

δεύτερης

τιμής

(Vickrey

Auctions):

Οι

συμμετέχοντες καταθέτουν ταυτόχρονα κλειστές προτάσεις για το ποσό που
διατίθενται να πληρώσουν για το αγαθό. Νικητής είναι αυτός που καταθέτει την
υψηλότερη προσφορά αλλά το ποσό που θα καταβάλει για την απόκτησή του είναι
ίσο με την προσφορά του δεύτερου κατά σειρά υψηλότερου πλειοδότη. Η καλύτερη
στρατηγική για τις δημοπρασίες Vickrey είναι η υποβολή προσφοράς ίσης με την
αξία που αποδίδει ο αγοραστής στο προϊόν (M.H. Rothkopf, R.M. Harstad, 1995).
Μια τελευταία κατηγορία είναι η Δημοπρασία Χιονοστιβάδας. Η λογική της
δημοπρασίας αυτής βασίζεται στο μηχανισμό της χονδρικής πώλησης, βάσει του
οποίου η αγορά μεγάλων ποσοτήτων ενός αντικειμένου, επιτρέπει την επίτευξη
καλύτερης τιμής ανά μονάδα προϊόντος. Ωστόσο, οι μεμονωμένοι χρήστες δύσκολα
μπορούν να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες, αφού συνήθως δεν τις χρειάζονται. Για
να επιλυθεί αυτό το εμπόδιο, η Δημοπρασία Χιονοστιβάδας επιτρέπει σε πολλούς
μεμονωμένους αγοραστές να συγκροτούν μια ομάδα, η οποία ζητά να αγοράσει
πολλά όμοια αντικείμενα για να μπορέσει να πετύχει καλύτερη τελική τιμή πώλησης.
Η λογική είναι ότι ο πωλητής καθορίζει την αρχική τιμή πώλησης καθώς και τον όγκο
στον οποίο η τιμή ανά μονάδα μειώνεται. Έτσι, αν η αρχική τιμή πώλησης είναι 10€,
μπορεί η τιμή αυτή να γίνει 9€ αν αγορασθούν πάνω από 100 αντικείμενα, ενώ αν
αγορασθούν πάνω από 200 αντικείμενα μπορεί να γίνει 7 €. Το κέρδος για τους
αγοραστές από τις Δημοπρασίες Χιονοστιβάδας είναι ότι λειτουργώντας σαν ομάδα
πετυχαίνουν καλύτερη τελική τιμή, ενώ το κέρδος του πωλητή είναι ότι διαθέτει
μαζικά πολλά αντικείμενα.
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3.3.4 Η λειτουργία των διαδικτυακών αγορών ομολόγων και ομολογιών
Η απόδοση του ομολογιούχου περιορίζεται στην είσπραξη του τόκου και επηρεάζεται
θετικά από τη φερεγγυότητα του εκδότη, από την πτωτική πορεία των επιτοκίων και
από την ανοδική πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος της
ομολογίας (Κοτζαμάνης Στέφανος, 1998). Πιο συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη η
αβεβαιότητα για το αν η πληρωμή θα γίνει, τόσο χαμηλότερη θα είναι η
"αναμενόμενη" πληρωμή στον κάτοχο του ομολόγου και φυσικά τόσο χαμηλότερη θα
είναι η αξία του ομολόγου. Επιπλέον, όσο υψηλότερος αναμένεται να είναι ο
πληθωρισμός, τόσο αυξάνονται τα επιτόκια της αγοράς και επομένως μειώνεται η
παρούσα αξία των σταθερών ποσών που λαμβάνει ο κάτοχος του ομολόγου σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Η αποτίμηση της αξίας ενός ομολόγου ή μιας ομολογίας μπορεί να γίνει
υπολογίζοντας την παρούσα αξία της εισροής που αναμένεται να έχει κάποιος αν
κρατήσει το συγκεκριμένο ομόλογο ή την ομολογία μέχρι τη λήξη του (Λαζαρίδης Τ.
Γιάννης, Παπαδόπουλος Λ. Δημήτριος, 2006) (Σχέση 3.1).

Αξία Ομολόγου / Ομολογίας =
Παρούσα Αξία Κουπονιών + Παρούσα Αξία Ονομαστικής Αξίας
T

Αξία Ομολόγου = ∑
t =1

Πολλές

επιχειρήσεις

στις

Κουπονι Ονομαστική Αξία
+
(1 + r ) t
(1 + r ) T
μέρες

μας

τείνουν

να

Σχέση 3.1

προσφέρουν

υπηρεσίες

διαπραγμάτευσης ομολόγων και ομολογιών μέσω του διαδικτύου, απαντώντας στη
ζήτηση για ύπαρξη μιας χαμηλού κόστους πλατφόρμας συναλλαγών. Τα διαδικτυακά
ομόλογα και οι διαδικτυακές ομολογίες είναι μια τελείως επαναστατική ιδέα καθώς η
αγορά είναι αυτή που θέτει την τιμή σε πραγματικό χρόνο.
Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ομόλογα και ομολογίες μέσω του διαδικτύου, χρεώνοντας κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Το τοκομερίδιο του ομολόγου
πιστώνεται άμεσα στο λογαριασμό. Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή. Οι επενδυτές
ζητούν ένα συγκεκριμένο αριθμό ομολόγων (ή ομολογιών) δίνοντας μια
συγκεκριμένη τιμή. Οι καλύτερες προσφορές γίνονται δεκτές στα ποσά που
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ζητούνται, μέχρι που μια τιμή τίθεται για όλη την κυκλοφορία των ομολόγων. Όλοι οι
επενδυτές που έχουν πετύχει παίρνουν τα ομόλογα (ή τις ομολογίες) που έχουν
ζητήσει στη συγκεκριμένη τιμή (Emily S. Plishner, 2001). Μετά την έκδοση των
ομολόγων, τα ομόλογα μπορούν να αγοραστούν και να πουληθούν ελεύθερα από
ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στη δευτερεύουσα αγορά, η οποία μοιάζει με
χρηματιστηριακή αγορά.
Οι πελάτες όταν κάνουν μια συναλλαγή διαδικτυακών ομολογιών ή ομολόγων,
επειδή δεν είναι βέβαιοι εάν ολοκληρώθηκε σωστά, πρέπει να εκτυπώσουν μια
απόδειξη της συναλλαγής τους και να την κρατήσουν έως ότου λάβουν τις ομολογίες
ή τα ομόλογα τους. Οι διαδικτυακοί ιστοχώροι που διενεργούν συναλλαγές
ομολογιών και ομολόγων οφείλουν να προσφέρουν ασφαλείς συναλλαγές,
χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα Secure Sockets Layer και Secure Electronic
Transaction (τα οποία μελετήσαμε στην ενότητα 2.5.8.6). Με τη χρήση αυτών των
τεχνικών προστατεύουν τα στοιχεία που διαβιβάζονται από και προς τις ηλεκτρονικές
σελίδες τους και τα συστήματά τους πολύ δύσκολα παραβιάζονται (P. Suchánek,
2009).
Θα πρέπει να επισημάνουμε τη δυσκολία στη χρήση για πρώτη φορά των
διαδικτυακών ομολογιών και ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, είναι προφανές ότι ένας
κωδικός είναι απαραίτητος για την πρόσβαση του επενδυτή στην αγορά ομολογιών ή
ομολόγων που τον ενδιαφέρει, καθώς και η συμπλήρωση μιας φόρμας, η οποία να
περιέχει τις πληροφορίες για το λογαριασμό καταθέσεων του επενδυτή ή την
πιστωτική κάρτα του. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι
οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν τις ομολογίες και τα ομόλογά τους διαδικτυακά
χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες τους ή τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους,
αλλά για να τα εξαργυρώσουν όταν λήξουν, πολλοί διαδικτυακοί οργανισμοί που
χειρίζονται τέτοιες συναλλαγές τους υποχρεώνουν να επισκεφτούν μια τράπεζα και
να παραδώσουν το πιστοποιητικό κατοχής τους (Y. Shimomoto, 1999). Η διαδικασία
γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη όταν οι επενδυτές θελήσουν να πουλήσουν τα ομόλογα
που έχουν στην κατοχή τους πριν την ημερομηνία λήξης τους. Στην περίπτωση αυτή,
οι επενδυτές υποχρεώνονται να απευθυνθούν σε κάποιο συνεργαζόμενο τραπεζικό
οργανισμό για να συμπληρώσουν μια φόρμα με πλήρη στοιχεία σχετικά με την
πώληση των ομολόγων τους και επιπλέον οφείλουν να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο
(T.G. Glaessner, 2004).
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3.4

Πλεονεκτήματα,

Μειονεκτήματα

και

Δυσκολίες

των

διαδικτυακών

δημοπρασιών και των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών

3.4.1 Γενικά σχόλια
Οι παραδοσιακές αγορές και πωλήσεις αφ’ ενός έχουν διάφορους περιορισμούς τόσο
όσον αφορά τις περιορισμένες ώρες λειτουργίας τους όσο και το γεγονός ότι οι
πελάτες θα πρέπει να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα ή χώρο διεξαγωγής
δημοπρασιών για να αγοράσουν το αντικείμενο που χρειάζονται. Αφ' ετέρου, τα
ηλεκτρονικά καταστήματα και οι διαδικτυακές δημοπρασίες χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο για να ξεπεράσουν όλους αυτούς τους περιοριστικούς παράγοντες και να
επιτρέψουν στους πελάτες να μπορέσουν οποτεδήποτε να βρουν και να αγοράσουν
οτιδήποτε και μάλιστα από οπουδήποτε. Σύμφωνα, με μια έρευνα που διενεργήθηκε
από το Υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας, οι διαδικτυακές δημοπρασίες
βοηθούν στη μείωση του δημοσίου κόστους και συντελούν σε κέρδη από 20 έως 25%
της αξίας κάθε συναλλαγής μέσω της διαφάνειας και της απλούστευσης των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Steve Ranger, 2007).
Το διαδίκτυο προσφέρει στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς νέες
ευκαιρίες κερδοφορίας, καθώς ευνοεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την
υλοποίηση καινοτομιών στην παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας. Επιπλέον,
μέσω του διαδικτύου, νέες σχέσεις οικοδομούνται με τους πελάτες των
χρηματοοικονομικών οργανισμών και εφαρμόζονται πρωτότυπες ιδέες marketing. Η
χρήση, λοιπόν, του διαδικτύου στις καθημερινές συναλλαγές των διαδικτυακών
χρηματοοικονομικών οργανισμών με τους πελάτες τους έχει ως στόχο την εμπέδωση
μιας μοντέρνας και δυναμικής εταιρικής ταυτότητας (R.C. Becherer, D. Halstead,
2004).
Εξάλλου, οι περισσότερες επενδυτικές τράπεζες κάνουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για να περιορίσουν την ανάπτυξη του Διαδικτύου. Παρόλα αυτά δεν
υπάρχει ούτε ένας που να μη συμφωνεί με το γεγονός ότι το Διαδίκτυο έχει αλλάξει
ήδη τον τρόπο διασποράς των ομολόγων και των ομολογιών. Οι διαδικτυακές
συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες τόσο στους
τίτλους που απευθύνονται σε περισσότερους επενδυτές, όσο και στους τίτλους
εκείνους που απευθύνονται σε μικρό αριθμό επενδυτών (Emily S. Plishner, 2001).
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Τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα και οι δυσκολίες των
διαδικτυακών δημοπρασιών και των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών εξετάζονται αμέσως παρακάτω.

3.4.2 Τα πλεονεκτήματα
Πρώτον, οι εκδότες στις παραδοσιακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών έχουν
συχνά την τάση να υποτιμούν την ονομαστική αξία των ομολόγων και των ομολογιών
τους, με σκοπό να προσελκύσουν τους μεγάλους επενδυτές, με τους οποί-ους
προτιμούν να έχουν συναλλαγές. Επειδή ακριβώς η ζήτηση για ομόλογα / ομολο-γίες
από μικρούς επενδυτές δεν έχει ικανοποιηθεί, αυτοί οι επενδυτές που έχουν μεγά-λο
ποσοστό των ομολόγων / ομολογιών μπορούν να βγάλουν ένα γρήγορο κέρδος
πουλώντας τα ομόλογά τους στην δευτερεύουσα αγορά (Emily S. Plishner, 2001).
Από την άλλη πλευρά, η τιμή των διαδικτυακών ομολόγων και ομολογιών
κλείνεται σε πραγματικό χρόνο και έτσι δίνεται στους συμμετέχοντες μια καλύτερη
αίσθηση της πραγματικής ζήτησης και επιπλέον τους προσφέρεται η δυνατότητα να
κάνουν νέες προσφορές. Από τη στιγμή που η τιμή του ομολόγου / της ομολογίας
αντιπροσωπεύει την πραγματική ζήτηση της αγοράς, τελικά, αυτοί που παίρνουν
διαδικτυακά ομόλογα και ομολογίες τείνουν να τα κρατήσουν για μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα (Emily S. Plishner, 2001). Εξάλλου, η ευρύτερη κατανομή των
διαδικτυακών ομολόγων και ομολογιών μεταξύ των επενδυτών, μπορεί να μειώσει τις
αγοραπωλησίες τους στη δευτερογενή αγορά, με άμεσο αποτέλεσμα οι κάτοχοί τους
να γίνονται μακροχρόνιοι επενδυτές.
Δεύτερον, ένα σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών είναι το γεγονός ότι οι εκδότες τους μπορούν να ενημερωθούν για
την ακριβή προσφορά και ζήτηση της αγοράς, να δώσουν τις προσφορές τους ανώνυμα και να παρακολουθήσουν την κίνηση των πωλήσεων. Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι
οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών παρέχουν τη δυνατότητα
τελείως ανώνυμων συναλλαγών και για τους αγοραστές τους. Πιο συγκεκριμένα,
κατά την αγορά των διαδικτυακών ομολόγων και ομολογιών, τα μόνα απαραίτητα
στοιχεία είναι ένας αριθμός λογαριασμού ή μια πιστωτική κάρτα. Στις παραδοσιακές
συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, οι κάτοχοι τους συμμετέχουν στις συναλλαγές
ομολόγων και ομολογιών μέσω των διαμεσολαβούντων, οι οποίοι καταγράφουν ποιος
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αγοράζει και ποιος πουλάει και παρεμβάλλονται μεταξύ των συναλλασσομένων, για
να καθορίσουν τη βέλτιστη τιμή (Cole, 2000). Αλλά το Διαδίκτυο φαίνεται
σχεδιασμένο να περιορίσει το ρόλο των διαμεσολαβούντων, επιτρέποντας σε χιλιάδες
αγοραστές και πωλητές να παρακολουθούν ο ένας τις προσφορές του άλλου αμέσως,
προσφέροντας δηλαδή υπηρεσίες που μέχρι πρότινος στις παραδοσιακές συναλλαγές
ομολόγων και ομολογιών απευθύνονταν μόνο στους επαγγελματίες επενδυτές.
Εξάλλου, τη δυνατότητα κατάθεσης ανώνυμων προσφορών την παρέχουν και οι
διαδικτυακές δημοπρασίες. Οι ιστοχώροι που διενεργούν δημοπρασίες επιτρέπουν σε
έναν πιθανό πλειοδότη να αποκτήσει πληροφορίες για κάποιο αντικείμενο που τον
ενδιαφέρει χωρίς να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτόν.
Στη συνέχεια, εάν αποφασίζει να πλειοδοτήσει, πρέπει απλά να εγγραφεί στον ιστοχώρο, χρησιμοποιώντας το συνδυασμό ενός κωδικού συνδρομητή και ενός μυστικού
κωδικού προσβάσεως (login και password). Οι άλλοι πλειοδότες θα είναι σε θέση να
ξέρουν μόνο τον κωδικό συνδρομητή του και καμία οποιαδήποτε άλλη προσωπική
του πληροφορία (Prasit Bikash Chanda, Vincent Naessens, Bart De Decker, 2009).
Τρίτον, η πιο ευοίωνη προοπτική των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών για τους εκδότες είναι το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, το Διαδίκτυο επέτρεψε στους εκδότες των ομολόγων και των ομολογιών να σταματήσουν να εκδίδουν ομόλογα και ομολογίες σε χαρτί και αντί αυτού τα ομόλογα
και οι ομολογίες μετατράπηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική μορφή των
ομολόγων και των ομολογιών γλιτώνει τους εκδότες από το τεράστιο κόστος διαχείρισης των χάρτινων ομολόγων και ομολογιών (Hans Blommestein, 2002).
Επιπλέον, οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών κοστίζουν
πολύ λιγότερο από τις παραδοσιακές, επειδή ο ρόλος των διαμεσολαβούντων είναι
περι-ορισμένος. Αυτά τα χρήματα που γλιτώνουν οι εκδότες χάρη στη βελτίωση της
όλης διαδικασίας που ακολουθείται κατά την πώληση των ομολόγων και των
ομολογιών, μετατρέπονται σε κέρδος τόσο για τους εκδότες όσο και για τους
αγοραστές των ομολόγων και των ομολογιών (Fisher, 2003). Εξάλλου, στις
παραδοσιακές συναλλαγές, ομολόγων και ομολογιών, οι επενδυτές υπέβαλαν συχνά
καταγγελίες ενάντια στους χρηματιστές και στους διαμεσολαβούντες ότι εξαιτίας
τους έχασαν τα χρήματα τους. Ενώ, στις διαδικτυακές αγορές ομολόγων και
ομολογιών οι επενδυτές είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι των επιλογών τους και δεν
κινδυνεύουν να εξαπατηθούν από τους χρηματιστές.
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Όσον αφορά τις διαδικτυακές δημοπρασίες, τόσο ο περιορισμένος ρόλος των
διαμεσολαβούντων όσο και η μεγάλη ευκολία με την οποία διεκπεραιώνονται οι
δημοπρασίες, έχει ελαχιστοποιήσει το κόστος τους. Η μείωση αυτή του κόστους
αφορά τόσο τους πωλητές όσο και τους νικητές – πλειοδότες. Οι νικητές –
πλειοδότες, όπως εξάλλου έχουμε αναφέρει και παραπάνω, στις περισσότερες
διαδικτυακές δημοπρασίες δεν χρεώνονται (A. Davila, M. Gupta, R.J. Palmer, 2002).
Τέταρτον, ο περιορισμός του ρόλου των διαμεσολαβούντων εκτός από το
κόστος έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται λιγότερος χρόνος για την ολοκλήρωση των
συναλλαγών σε μια διαδικτυακή δημοπρασία αλλά και σε μια διαδικτυακή αγορά
ομολόγων / ομολογιών από ότι σε μια παραδοσιακή. Πιο συγκεκριμένα, στις
παραδοσιακές δημοπρασίες, οι πιθανοί πλειοδότες πρέπει να μετακινηθούν στο
σημείο που γίνεται η δημοπρασία. Ενώ, στις διαδικτυακές δημοπρασίες οι πιθανοί
πλειοδότες, από την άνεση του σπιτιού τους, μπορούν πολύ εύκολα και γρήγορα να
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τους σύγχρονους τρόπους αναζήτησης που
προσφέρει, για να εντοπίσουν το αντικείμενο ή την υπηρεσία που χρειάζονται όσο και
για να καταθέσουν τις προσφορές τους (Klein, 1997).
Πέραν τούτου, οι διαδικτυακές δημοπρασίες επιτρέπουν τη δυνατότητα παράλληλης πλειοδοσίας σε αντίθεση με τη σειριακή πλειοδοσία που ακολουθείται στις παραδοσιακές δημοπρασίες (R. Gopal, S. Thompson, Y.A. Tung, A.B. Whinston, 2005).
Καθώς δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός περιορισμός στον αριθμό των δημοπρασιών
που μπορούν να διαδραματίζονται ταυτόχρονα, ο κάθε πωλητής μπορεί οποιαδήποτε
στιγμή επιλέξει, να θέσει προς πλειοδοσία ένα ή περισσότερα αντικείμενα κι έτσι η
παράλληλη πλειοδοσία μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο τον απαραίτητο χρόνο
που χρειάζεται για τη διενέργεια μιας διαδικτυακής δημοπρασίας. Επιπλέον, ο
πλειοδότης έχει την δυνατότητα να εντοπίσει το αντικείμενο που επιθυμεί,
αναζητώντας το ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία παράλληλων δημοπρασιών και
επιλέγοντας το από αυτή τη δημοπρασία που θεωρεί ότι τον συμφέρει ή ακόμη και
από περισσότερες από μία, κερδίζοντας έτσι τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την έρευνά μας
(Αύγουστος, 2007) και ανάλογα με τον ιστοχώρο που διενεργεί τη δημοπρασία, οι
προσφορές πάντα δεν γίνονται δεκτές άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, σε κάποιους
ιστοχώρους που διενεργούν δημοπρασίες, οι πλειοδότες υποχρεούνται να
ταχυδρομήσουν τις προσφορές τους και να περιμένουν να ενημερωθούν εάν είναι οι
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νικητές – πλειοδότες. Όσον αφορά τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών, θα πρέπει να αναφέρουμε επιπλέον ότι οι επιβεβαιώσεις των αγορών
δίδονται άμεσα και τα ομόλογα / ομολογίες ταχυδρομούνται μέσα σε μερικές ημέρες.
Πέμπτον, οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, αλλά και οι
διαδικτυακές δημοπρασίες, όπως έχουμε αναφέρει και για τις διαδικτυακές
τραπεζικές συναλλαγές, παρέχουν οι μεν στους επενδυτές και τους εκδότες και οι δεν
στους αγοραστές που βρίσκονται σε διαφορετικές Χρονικές Ζώνες, μεγάλη ευκολία
όσον αφορά στις ώρες που μπορούν να πραγματοποιηθούν (Majer, 1996).
Έκτον, άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών αγορών ομολόγων
και ομολογιών και των διαδικτυακών δημοπρασιών, το οποίο επίσης είχαμε αναφέρει
στην ενότητα 2, είναι η ευκολία πρόσβασης σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, οι
διαδικτυακές αγορές ομολόγων και ομολογιών και οι διαδικτυακές δημοπρασίες,
είναι προσιτές μόνο με το πάτημα του «ποντικιού» μας, δηλαδή ακόμη και αν
κάποιος είναι μακριά από τη χώρα του, αρκεί να κάνει μια σύνδεση με τη
διαδικτυακή αγορά ομολόγων και ομολογιών ή αντίστοιχα με τον ιστοχώρο που
φιλοξενεί τη διαδικτυακή δημοπρασία. Εξάλλου, όσον αφορά στα προϊόντα που
μπορούν να παραδοθούν μέσω του Διαδικτύου όπως η μουσική ή οι ταινίες, οι
διαδικτυακές δημοπρασίες είναι ιδανικές για να φέρουν σε επαφή τους πωλητές και
τους πλειοδότες από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, μόλις ολοκληρώνεται μια διαδικτυακή
δημοπρασία, τόσο ο πωλητής/τρια μπορεί να λάβει τα χρήματά του/της ηλεκτρονικά
όσο και ο νικητής – πλειοδότης μπορεί να λάβει αμέσως τη μουσική ή την ταινία για
την οποία έχει πλειοδοτήσει (Z. Bar-Yossef, K. Hildrum, F. Wu, 2002).
Έβδομον, ένα ακόμη όφελος των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών εμφανίζεται να είναι η ευρύτερη διασπορά τους μεταξύ των επενδυτών.
Με το Διαδίκτυο, τα ομόλογα και οι ομολογίες έγιναν προσιτά στον καθένα. Ήταν
πάντα στόχος των μεγάλων εκδοτών να πουλούν τα ομόλογα και τις ομολογίες τους
στους μικρούς επενδυτές, επειδή κατ' αυτό τον τρόπο είναι εγγυημένη η μεγαλύτερη
διαφάνεια. Η διαφάνεια θα τους επιτρέψει να μειώσουν την αστάθεια των τίτλων στη
δευτερογενή αγορά και θα τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν καλύτερες τιμές για
τα ομόλογα και τις ομολογίες τους (Clermont-Tonnerre, Andre-Levy, 1995). Από την
άλλη πλευρά, το γεγονός ότι οι τιμές των ομολόγων και των ομολογιών, όπως και οι
τιμές των μετοχών, έχουν γίνει πιο προβλέψιμες θα ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο
τους επενδυτές.
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Όσον αφορά τις διαδικτυακές δημοπρασίες, γνωρίζουμε ότι δεν απαιτούν τη συνεχή συμμετοχή των χρηστών (K. Chui, R. Zwick, 1999). Το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να διαρκούν πολλές ώρες ή και μέρες, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους
υποψήφιους αγοραστές να συμμετέχουν. Η συμμετοχή περισσότερων πλειοδοτών
ωφελεί τελικά τους πωλητές, οι οποίοι κατορθώνουν να κερδίζουν καλύτερες τιμές
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.
Όγδοον, η διαδικτυακή δημοπρασία προσφέρει στους πωλητές μια πολύ φτηνή
μορφή διαδικτυακού μάρκετινγκ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους (R.C.
Becherer, D. Halstead, 2004). Πιο συγκεκριμένα, οι πωλητές, πέραν της δυνατότητας
να λάβουν μια υψηλή αξία για τα προϊόντα τους, μπορούν να εκμεταλλευθούν τον
υψηλό κυκλοφοριακό όγκο, που παρέχει το Διαδίκτυο, και να προσελκύσουν πολλούς
πιθανούς πελάτες.
Ένατον, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες που προσπαθούν να
δημιουργήσουν ιστοχώρους για να φιλοξενήσουν διαδικτυακές δημοπρασίες είναι τα
μικρότερα εμπόδια εισαγωγής. Στις παραδοσιακές δημοπρασίες, τεράστιες επενδύσεις
απαιτούνται για τη δημιουργία ενός δικτύου διανομής, γεγονός που επιτρέπει στους
ήδη καθιερωμένους δημοπράτες να προστατεύονται καλά έναντι των νέων
ανταγωνιστών. Από την άλλη πλευρά, το Διαδίκτυο παρέχει στις νέες επιχειρήσεις τη
δυνατότητα στιγμιαίας πρόσβασης στις αγορές δημοπρασίας με προσιτό κόστος,
γεγονός που αποδεσμεύει τους νέους δημοπράτες από οποιαδήποτε νομικά εμπόδια
και αυξάνει τον ανταγωνισμό (Samuel Bodily, Sankaran Venkataraman, 2004).
Δέκατον, οι διαδικτυακές δημοπρασίες είναι πολύ σημαντικές για την πώληση
υποκείμενων σε φθορά αντικειμένων, η αξία των οποίων σε ένα δεδομένο χρονικό
σημείο θα είναι μηδενική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός υποκείμενου σε φθορά
προϊόντος είναι ένα αεροπορικό εισιτήριο. Κάθε πτήση έχει ένα σταθερό κόστος και
κάθε εισιτήριο που πωλείται θα είναι ένα έσοδο για να καλύψει αυτό το κόστος.
Ωστόσο, μόλις το αεροπλάνο απογειωθεί, τα απούλητα εισιτήρια θα είναι ένα μηδενικό έσοδο. Από την άλλη, τα απούλητα εισιτήρια θα μπορούσαν να πωληθούν σε μια
διαδικτυακή δημοπρασία, σε μια τιμή που καλύπτει τόσο το οριακό κόστος του
εισιτηρίου όσο και το κόστος της διαδικτυακής του δημοπρασίας (Wrigley, 1997).
Ενδέκατον, η κοινή υποδομή, οι άτυπες ανταλλαγές και η ανταπόκριση μεταξύ
των πιθανών πλειοδοτών και των πωλητών, τούς κάνουν να αισθάνονται πιο άνετα
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μεταξύ τους κι έχουν αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας
κοινότητας μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί ιστοχώροι που διενεργούν
δημοπρασίες επιτρέπουν στα μέλη τους να κάνουν παρατηρήσεις σχετικά με τα
αντικείμενα που τίθενται προς δημοπράτηση κι οι αγοραστές κι οι πωλητές μπορούν
να διατυπώσουν ο ένας για τον άλλο μια θετική ή αρνητική άποψη. Αυτή η μορφή
επικοινωνίας μεταξύ των μελών του ιστοχώρου που φιλοξενεί τη δημοπρασία
προστατεύει άλλους αγοραστές και πωλητές, ώστε να αποφύγουν οποιεσδήποτε
παράνομες δραστηριότητες (C.E.H. Chua, E. Jonathan Wareham, 2004).
Επιπλέον, οι διαδικτυακές αγορές ομολόγων και ομολογιών και οι διαδικτυακές
δημοπρασίες προσφέρουν και άλλες σημαντικές ηλεκτρονικές δυνατότητες σε σχέση
με τις παραδοσιακές. Μεταξύ άλλων, βελτιώνουν τη ρευστότητα και την
αποδοτικότητα και μειώνουν τα σφάλματα στις συναλλαγές. Επίσης, προσφέρουν
μεγαλύτερο όριο συναλλαγών και περισσότερες δυνατότητες πληρωμής. Τέλος,
εκτιμάται ότι η τιμολόγηση των ομολόγων αλλά και των εν γένει αντικειμένων από
τους πλειοδότες θα είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα αρεστή σε αυτούς (Emily S.
Plishner, 2001).

3.4.3 Μειονεκτήματα και Δυσκολίες
Πρώτον, οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών και οι διαδικτυακές
δημοπρασίες αντιμετωπίζουν και αυτές, όπως και οι διαδικτυακές τραπεζικές,
χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές συναλλαγές, την έλλειψη σημαντικής αποδοχής,
εξαιτίας κυρίως της αντίληψης ότι προσφέρουν περιορισμένη ασφάλεια και
προστασία

των

προσωπικών

στοιχείων

των

συμμετεχόντων

(Anargiridou,

Papadopoulos, 2004-2005). Πιο συγκεκριμένα, οι πλειοδότες είναι επιφυλακτικοί
σχετικά με τις διαδικτυακές πληρωμές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις
διαδικτυακές δημοπρασίες, και υπάρχουν αμφιβολίες για την προθυμία τους να
πλειοδοτούν μέσω του διαδικτύου. Όσον αφορά τις παραδοσιακές συναλλαγές
ομολόγων

και

ομολογιών,

οι

επενδυτές

χρησιμοποιούν

τη

βοήθεια

των

διαμεσολαβητών, ενώ στις διαδικτυακές δεν υπάρχουν διαμεσολαβητές και έτσι οι
επενδυτές αισθάνονται πιθανότατα λιγότερο ασφαλείς κατά τη διάρκεια των
συναλλαγών τους. Επιπλέον, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, η
εμπιστοσύνη των διαδικτυακών πελατών θα αποδυναμωνόταν ακόμη περισσότερο.
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Συνεπώς, το σημαντικότερο εμπόδιο για την εξέλιξη των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών είναι το να μάθουν οι επενδυτές να τις εμπιστεύονται.
Δεύτερον, οι διαδικτυακές δημοπρασίες υπόκεινται συχνά σε διάφορες
παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι πωλητές απέτυχαν να
στείλουν τα αντικείμενα που είχαν εκθέσει σε πλειστηριασμό ή παρέδωσαν κάτι πολύ
μικρότερης αξίας από αυτό που είχαν εκθέσει στον πλειστηριασμό. Επιπλέον,
υπάρχουν περιπτώσεις που οι πωλητές δεν παρέδωσαν τα προϊόντα εγκαίρως ή δεν
κατόρθωσαν να αποκαλύψουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission,
FTC), οι διαδικτυακές δημοπρασίες έχουν γίνει στις μέρες μας η ταχύτατα
αυξανόμενη κατηγορία διαδικτυακού εγκλήματος. Ο αριθμός των καταγγελιών για
απάτες σε διαδικτυακές δημοπρασίες που είχαν παραληφθεί από την FTC ήταν
σχεδόν 51.000 το 2002 και έφτασε στις 98.000 αναφερθείσες περιπτώσεις το 2004.
Μια κοινή πρακτική απάτης, που είναι γνωστή ως "αναρρόφηση προσφορών
(bid siphoning)" αφορά στη διαδικασία κατά την οποία ένας τρίτος στέλνει
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πλειοδότες κατά τη διάρκεια μιας
τρέχουσας δημοπρασίας, προσφέροντας τα ίδια ή παρόμοια αντικείμενα σε μια τιμή
κάτω από την τρέχουσα προσφορά, δελεάζοντας έτσι τους πλειοδότες έναντι της
προσφοράς του νόμιμου πωλητή. Στόχος είναι η εξαπάτηση των καταναλωτών, οι
οποίοι θα αποστείλουν τα χρήματα χωρίς στη συνέχεια να τους γίνει παράδοση
κάποιου αντικειμένου (Colin Boyd, Wenbo Mao, 1999).
Αν όμως ένας τρίτος προσποιείται να προσφέρει στους ηττημένους πλειοδότες
μιας δημοπρασίας, η οποία έχει ολοκληρωθεί, μια δεύτερη ευκαιρία να αγοράσουν το
αντικείμενο που έχασαν στη δημοπρασία, ενώ ο πραγματικός λόγος είναι να πάρει τα
χρήματά τους, τότε έχει λάβει χώρα η πρακτική απάτης που είναι γνωστή ως
"δεύτερη ευκαιρία πλειοδοσίας (second chance offers)". Η δεύτερη ευκαιρία
πλειοδοσίας μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο νικητής πλειοδότης αποτυγχάνει να
αγοράσει το αντικείμενο, ή όταν η δημοπρασία ολοκληρωθεί χωρίς να έχει επιτευχθεί
η επιθυμητή τιμή και ο πωλητής επιλέξει να προσφέρει το αντικείμενο σε έναν μηνικητή πλειοδότη (S. Dallas, 2007).
Μια άλλη δραστηριότητα απάτης είναι γνωστή ως "shill πλειοδοσία (shill
bidding)", κατά την οποία οι δόλιοι πωλητές ή οι συνεργάτες τους, με πρόσβαση σε
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πληροφορίες μη διαθέσιμες στην υπόλοιπη κοινότητα, πλειοδοτούν σε κάποιο αντικείμενο, ώστε να αυξήσουν τεχνητά την τιμή του (I. Chakraborty, G. Kosmopoulou,
2004). Υπάρχουν πέντε τρόποι που μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα shill πλειοδότη:
1. Πρώτα από όλα για λίγους shill πλειοδότες θα γίνεται οποιαδήποτε αναφορά,
επειδή οι shill πλειοδότες δεν ολοκληρώνουν ποτέ τις συναλλαγές και
επομένως δεν υπάρχει κανείς να γράψεις για αυτούς κάποιο σχόλιο. Εάν ο
shill πλειοδότης κάνει νόμιμες διαδικτυακές δημοπρασίες, είναι συνήθως
αρκετά έξυπνος ώστε να χρησιμοποιήσει ένα χωριστό λογαριασμό, επειδή δεν
θέλει να πιαστεί και να χάσει όλα τα προνόμια αγοράς και πώλησης. Αξίζει να
σημειωθεί, ωστόσο, ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον
πλειοδότη, δεν σημαίνει ότι είναι απαραιτήτως ένας shill πλειοδότης. Αλλά
απλά μπορεί ο λογαριασμός του να είναι νέος και να μην υπήρχε αρκετός
χρόνος να δημιουργηθούν αναφορές.
2. Ένας shill πλειοδότης πλειοδοτεί συνήθως μόνο στις δημοπρασίες ενός
συγκεκριμένου πωλητή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορεί κανείς να ελέγξει
τις τρέχουσες και τις ολοκληρωμένες δημοπρασίες ενός πωλητή και να δει εάν
αυτός ο shill πλειοδότης έχει πάρει μέρος σε άλλες δημοπρασίες του ίδιου
πωλητή.
3. Οι shill πλειοδότες είναι συνήθως νέα μέλη. Μπορεί κανείς να ελέγξει τις
αναφορές και την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού οποιουδήποτε
μέλους. Εάν ο λογαριασμός του πλειοδότη δημιουργήθηκε δύο ημέρες πριν
και πλειοδοτεί σε διάφορες δημοπρασίες του ίδιου πωλητή, τότε υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να είναι ένας shill πλειοδότης.
4. Εάν ο πωλητής και ο πλειοδότης έχουν την ίδια IP διεύθυνση, επίσης
πρόκειται για ύποπτη περίπτωση.
5. Οι shill πλειοδότες αποσύρουν πολύ περισσότερες προσφορές από ότι οι
κανονικοί

αγοραστές.

Οι

ιστοχώροι

που

διενεργούν

διαδικτυακές

δημοπρασίες επιτρέπουν σε οποιοδήποτε αγοραστή να αποσύρει μια
προσφορά για συγκεκριμένους λόγους και συνήθως δεν μπορούν να
αναγκάσουν κάποιον να πληρώσει για κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Είναι καλό να μην χρησιμοποιείται η επιλογή της απόσυρσης σε συχνή βάση,
γιατί η απόσυρση θεωρείται ένα "μαύρο σημάδι" για τη φήμη του πλειοδότη.
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Ένας shill πλειοδότης, ωστόσο, δεν φροντίζει για τη φήμη του, διότι σε
περίπτωση που πιαστεί απλά ανοίγει ένα νέο λογαριασμό. Μερικές φορές ένας
shill πλειοδότης είναι ο υψηλότερος πλειοδότης στο τέλος μιας δημοπρασίας.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να
συμφωνήσουν να ακυρώσουν την πλειοδοσία, παρά να την αποσύρουν.
Ωστόσο, όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί πολύ δουλειά, προγραμματισμό και
προσπάθεια. Εν τέλει, η shill πλειοδοσία σπάνια αξίζει τον κόπο και το χρόνο.
Επιπλέον, η "ασπίδα πλειοδοσίας (shield bidding)" αφορά στους πλειοδότες που
υποβάλλουν πολύ υψηλές προσφορές για να αποθαρρύνουν άλλους από τον
ανταγωνισμό για το ίδιο αντικείμενο. Ακριβώς μετά, αποσύρουν τις προσφορές τους
έτσι ώστε οι γνωστοί τους να μπορούν να πάρουν το αντικείμενο σε μια χαμηλότερη
τιμή (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, 2006).
Τρίτον, στις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών και στις
διαδικτυακές δημοπρασίες σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η υπερφόρτωση των
υπολογιστών και οι "αργές" ταχύτητες σύνδεσης.
Τέταρτον, έχουμε, εξάλλου, αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
στερούνται τις βασικές δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο ή απλά δεν έχουν
πρόσβαση σε ένα προσωπικό υπολογιστή ή στο Διαδίκτυο. Αν προσθέσουμε και το
γεγονός ότι οι ιστοχώροι στους οποίους διεξάγονται δημοπρασίες, αλλά και αυτοί
στους οποίους γίνονται συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, συχνά αλλάζουν και
νέα χαρακτηριστικά προστίθενται σε διάφορα σημεία τους, καταλαβαίνουμε ότι η
δυσκολία κάποιου που πρώτη φορά τους χρησιμοποιεί είναι μεγάλη. Επιπλέον,
πολλοί χρήστες διαδικτυακών συναλλαγών έχουν έλλειψη χρηματοοικονομικών
γνώσεων και εμπειρίας στις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών αλλά και στη
διαδικασία που ακολουθείται στις δημοπρασίες.
Πέμπτον, ακόμα κι αν οι διαδικτυακές δημοπρασίες έχουν μειώσει ή ακόμη και
μηδενίσει τα κόστη για τους πλειοδότες, οι πωλητές μπορούν να θεωρούν ότι είναι
μεγάλο το κόστος για να θέσουν τα αντικείμενα τους προς πλειοδοσία σε μια
διαδικτυακή δημοπρασία. Οι δαπάνες συμμετοχής των πωλητών σε μια διαδικτυακή
δημοπρασία μπορούν να ξεπεράσουν τα κέρδη σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος
πωλητής είναι ήδη αναγνωρισμένος στις παραδοσιακές συναλλαγές (O. Ashenfelter,
K. Graddy, 2003).
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Η τεχνολογία είναι μια μεγάλη δυσκολία για την εξέλιξη των διαδικτυακών
δημοπρασιών. Πιο συγκεκριμένα, τα πρότυπα για τις ασφαλείς πληρωμές (π.χ. SSL
και SET) είναι απαραίτητα για να ενθαρρύνουν τους πωλητές και τους πλειοδότες να
χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές δημοπρασίες (P.W. Lei, L.K. Lo, C.R. Chatwin,
R.C.D. Young, M.I. Heywood, N. Zincir-Heywood, 2002). Το κόστος της
δημιουργίας ασφαλών διαδικτυακών ιστοχώρων για τη διενέργεια δημοπρασιών έχει
αποτρέψει τους οικονομικά αδύναμους δημοπράτες από τη δημιουργία μιας
αξιόλογης διαδικτυακής παρουσίας (UNCTAD, 2002).
Έκτον, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μια υπηρεσία μεσεγγύησης, ναι μεν
θα παρέχει ασφάλεια αλλά μπορεί να καθυστερήσει την πλειοδοσία και την
παράδοση των αντικειμένων. Πέραν τούτου, η υπηρεσία μεσεγγύησης πρέπει να
ελεγχθεί λεπτομερώς πριν υπογράφει κάποια συνεργασία με αυτήν. Πιο
συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μια περίπτωση όπου ένας
εγκληματίας προσποιήθηκε ότι είναι ένας πωλητής μιας Porsche σε μια δημοπρασία
του eBay. Η επιθυμητή τιμή δεν επιτευχθεί και αυτή η δημοπρασία τελείωσε χωρίς να
υπάρξει πώληση. Ωστόσο, το eBay χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "δεύτερης ευκαιρίας
πλειοδοσίας", σύμφωνα με την οποία οι πωλητές μπορούν να πουλήσουν ένα
αντικείμενο στον επόμενο υψηλότερο πλειοδότη. Έτσι, ο απατεώνας πωλητής ήρθε
σε επαφή με τον πλειοδότη, πληροφορώντας τον ότι αυτός ήταν ο επόμενος
υψηλότερος πλειοδότης και έπρεπε να στείλει τα χρήματα σε μια υπηρεσία
μεσεγγύησης, γνωστή ως Escrowoncall.net, προκειμένου να παραλάβει το
αυτοκίνητο. Ο πλειοδότης έστειλε τα χρήματα και μετά από πολλές καθυστερήσεις
ανακάλυψε ότι η υπηρεσία μεσεγγύησης είχε δημιουργηθεί από τον απατεώνα
πωλητή (Steiner, Stoll,2002).
Έβδομον, άλλο ένα εμπόδιο για την εξέλιξη των διαδικτυακών δημοπρασιών
και των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών είναι η πιθανή
σύγκρουση μεταξύ των καναλιών που προσφέρει το διαδίκτυο και των υπαρχόντων
παραδοσιακών καναλιών, η οποία εμφανίζει νέες προκλήσεις και ανησυχίες για
οποιαδήποτε πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου. Ωστόσο, η σύγκρουση αυτή δεν
πρέπει να αποτρέψει τους δημοπράτες (αντικειμένων αλλά και ομολόγων και
ομολογιών) από το να οργανώσουν πλειοδοσίας μέσω του διαδικτύου. Οι πωλητές
και οι πλειοδότες, μετά από την εξέλιξη των διαδικτυακών δημοπρασιών, θα έχουν
την επιλογή είτε να χρησιμοποιήσουν τις παραδοσιακές δημοπρασίες εάν διεξάγονται
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κοντά τους ή είτε να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές δημοπρασίες εφόσον
βρίσκονται στο σπίτι ή στην εργασία τους και έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Όσον
αφορά τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, οι επενδυτές, ανάλογα
με το σημείο που βρίσκονται, θα μπορούν και αυτοί να επιλέξουν το παραδοσιακό
κανάλι ή το κανάλι που προσφέρει το διαδίκτυο για να αγοράσουν ομόλογα και
ομολογίες (A. Gupta, B. Su, Z. Walter, 2004).

3.5 Πώς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών και των διαδικτυακών δημοπρασιών επηρεάζουν την
ανάπτυξή τους στα πλαίσια της διεθνούς και ελληνικής πρακτικής

3.5.1 Γενικά σχόλια
Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι διαδικτυακές δημοπρασίες και
παρά το γεγονός ότι οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως έχουμε αναφέρει στην ενότητα 2.4.2, η ανάπτυξη των διαδικτυακών δημοπρασιών στην Ελλάδα είναι ακόμα πολύ περιορισμένη. Σύμφωνα με την έρευνά μας
(Αναργυρίδου Δ., Παπαδόπουλος Δ., 2007), ο αριθμός των ελληνικών ιστοχώρων που
διενεργούν δημοπρασίες είναι πολύ περιορισμένος. Εξίσου περιορισμένος είναι ο
αριθμός των αντικειμένων που έχουν τεθεί σε πλειοδοσία αλλά και ο αριθμός των Ελλήνων που συμμετέχουν στις διαδικτυακές δημοπρασίες, καθώς οι Έλληνες πωλητές
και πλειοδότες είναι επιφυλακτικοί να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές δημοπρασίες, για τις οποίες θεωρούν ότι δεν παρέχονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Όσον αφορά τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, ο
σημαντικότερος ίσως λόγος που προκάλεσε την ανάπτυξη τους μπορεί να ήταν η περιέργεια των επενδυτών (Cioffi, 2000). Όποιοι και να ήταν οι λόγοι, οι διαδικτυακές
αγορές ομολόγων και ομολογιών έχουν προκαλέσει σαφώς μεγάλο ενδιαφέρον στους
επενδυτές. Ακόμα κι αν είναι σχετικά νέα υπηρεσία κι η αποδοχή κι η ανταπόκριση
των επενδυτών σε αυτές είναι ακόμα πολύ πρώιμες, φαίνεται ότι ο αριθμός των
χρηστών τους θα αυξηθεί πολύ στο άμεσο μέλλον (Emily S. Plishner, 2001). Ωστόσο,
παρά τις ευοίωνες προοπτικές των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών σε διεθνές επίπεδο, στην Ελλάδα δεν υπάρχει σημαντική ανάπτυξή τους.
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Η κατανόηση του βαθμού στον οποίο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών και των διαδικτυακών
δημοπρασιών επηρεάζουν την ανάπτυξή τους σε διεθνές επίπεδο γενικά και στην
ελληνική οικονομία συγκεκριμένα, απαιτεί όπως αφιερώσουμε την επόμενη ενότητα
σε μια περιγραφή της εξέλιξης των δικτύων παροχής ομολόγων και ομολογιών σε
διεθνές επίπεδο και των διαδικτυακών δημοπρασιών τόσο γενικότερα σε διεθνές
επίπεδο όσο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Αυτό θα μας επιτρέψει να αναφερθούμε
στους λόγους που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της αγοράς διαδικτυακών
ομολόγων και ομολογιών και διαδικτυακών δημοπρασιών στην Ελλάδα.

3.5.2 Η ανάπτυξη των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών σε
διεθνές επίπεδο και των διαδικτυακών δημοπρασιών σε διεθνές επίπεδο και στην
Ελλάδα ειδικότερα

3.5.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η μελέτη της Greenwich Associates δείχνει ότι, κατά τη διάρκεια του 2000, ένας
στους τρεις επενδυτές στις ΗΠΑ έκανε κάποιες διαδικτυακές συναλλαγές, ενώ τον
ακριβώς προηγούμενο χρόνο ένας στους πέντε έκανε τέτοιου είδους συναλλαγές.
Επιπλέον, άλλο ένα 40 % των επενδυτών σκέφτονταν να χρησιμοποιήσουν το
διαδίκτυο στις συναλλαγές τους, γεγονός που έφτανε τη συνολική αναμενόμενη
ζήτηση στο 70 %. Οι αμερικάνικου τύπου δημοπρασίες (American auction) είναι
αυτές που πραγματοποιούνται περισσότερο μέσω του διαδικτύου, και ακολουθούν τα
ομόλογα που εκδίδονται από την πολιτεία (federal agency issues) (Knox, 2000).
Στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα μελετήσουμε αρχικά την εξέλιξη των
διαδικτυακών ομολόγων και ομολογιών σε διεθνές επίπεδο, αφού στην Ελλάδα η
διαπραγμάτευση των ομολόγων και ομολογιών γίνεται μόνο μέσω των πλατφορμών
ΟΑΣΗΣ και ΗΔΑΤ, τις οποίες θα μελετήσουμε στο κεφάλαιο 4. Πιο συγκεκριμένα,
θα περιγράψουμε τα υπάρχοντα δίκτυα παροχής ομολόγων και ομολογιών, πώς
λειτουργούν δηλαδή και ποια είναι η εξέλιξή τους. Στις δύο αμέσως επόμενες
ενότητες θα ασχοληθούμε με την περιγραφή της εξέλιξης των διαδικτυακών
δημοπρασιών σε διεθνές επίπεδο γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα.
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3.5.2.2 Η ανάπτυξη των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών σε
διεθνές επίπεδο
Το πρώτο εταιρικό ομόλογο (corporate bond) που έγινε γνωστό ως "Διαδικτυακό
ομόλογο" ή "E – ομόλογο", εκδόθηκε από την Ford Motor Credit στις αρχές του
2000. Οι εκδότες διέθεσαν τριετή ομόλογα αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτή η αγορά διαδικτυακών ομολόγων λειτούργησε όπως μια παραδοσιακή αγορά
ομολόγων, εκτός από το γεγονός ότι το ενημερωτικό φυλλάδιο της επιχείρησης και το
υπόλοιπο υλικό μάρκετινγκ ταχυδρομήθηκαν μέσω του διαδικτύου, και οι εντολές
αγοράς λήφθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κύριο πλεονέκτημα των
συναλλαγών διαδικτυακών ομολόγων, δηλαδή η τιμολόγηση του ομολόγου από τους
επενδυτές που αγόρασαν τελικά τα ομόλογα, δεν τέθηκε σε εφαρμογή και το ομόλογο
αποτιμήθηκε και πάλι από το διευθυντή της επιχείρησης, τον κ. Lehman Brothers.
Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, μερικές άλλες εκδόσεις διαδικτυακών ομολόγων ακολούθησαν, μεταξύ άλλων αυτή της DaimlerChrysler, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της BASF, και λίγο αργότερα μια ακόμη από την Bear Stearns, την Deutsche
Bank και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου του ίδιου έτους από την Dow Chemical.
Ενώ, όλες αυτές οι περιπτώσεις έκδοσης ομολόγων έγιναν γνωστές ως
διαδικτυακά ομόλογα, μόνο στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις τα ομόλογα
αποτιμήθηκαν και διατέθηκαν μέσω των διαδικτυακών αγορών ομολόγων. Εκτός από
τα ομόλογα που εκδόθηκαν από τις δύο επενδυτικές τράπεζες, τα άλλα διαδικτυακά
ομόλογα αποτιμήθηκαν ακριβώς όπως και τα παραδοσιακά ομόλογα. Όσον αφορά το
ομόλογο που εκδόθηκε από την Ford Motor Credit, η μόνη διαφορά που παρουσίασε
σε σχέση με τα παραδοσιακά ομόλογα ήταν το γεγονός ότι η διοικητική εργασία και
το μάρκετινγκ της έκδοσης έγιναν στο διαδίκτυο (Emily S. Plishner, 2001).
Η Dow, αντίθετα, ήταν η πρώτη μη χρηματοοικονομική εταιρία που πούλησε τα
ομόλογά της άμεσα στους επενδυτές, μέσω ενός χρηματιστηρίου ομολόγων που
βασιζόταν στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίησε τέσσερις συν-διευθυντές για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων της: την τράπεζα επενδύσεων WR Hambrecht, η οποία έχει τη
βάση της στο San Francisco, την Bear Stearns, την HSBC και τη Williams Capital
Group. Η δίωρη δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στον ιστοχώρο που χρησιμοποιεί για
δημοπρασίες η εταιρία Hambrecht. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα λεγόμενα των
επενδυτών που συμμετείχαν σε αυτήν την προσφορά ομολόγων, πρόκειται για την
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πρώτη δημοπρασία διαδικτυακών ομολόγων που θεωρήθηκε πραγματική στην αγορά
(Crabbe, 2001) και χαρακτηρίστηκε ως γεγονός που έθεσε μια διαχωριστική γραμμή
στον κόσμο των επενδυτικών τραπεζών.
Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία των τριών πρώτων
διαδικτυακών δημοπρασιών ομολόγων. Η δημοπρασία της Deutsche είχε διάρκεια 21
ώρες. Η δημοπρασία της Bear Stearns άρχισε 2 ώρες μετά από της Deutsche, αλλά
τελείωσε πιο μπροστά. Κάθε μια από τις δύο αυτές δημοπρασίες διαδικτυακών
ομολόγων υποστηρίζουν ότι είναι η πρώτη δημοπρασία ομολόγων που διενεργήθηκε
μέσω του διαδικτύου.

Πίνακας 3.1 Οι πρώτες επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν διαδικτυακές
δημοπρασίες ομολόγων
Εταιρεία

Ημ/νία

Site

Περιγραφή

Deutsche
$250 εκατομ.,
Bank
10/8/2000 www.dbbonds.com 3-ετή ομόλογα
Bear,
$700 εκατομ.,
Stearns
10/8/2000 www.bearstearns.com 7-ετή ομόλογα
$300 εκατομ.,
Dow
15/8/2000 www.openbook.com 5-ετή ομόλογα

Τιμή
(bp)

Επενδυτές

111.5

23

182.0

57

101.0

57

Πηγή: CFO Magazine, 2001

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι άλλες εταιρίες στις ΗΠΑ απέφυγαν μια
διαδικτυακή δημοπρασία ομολόγων αμέσως μετά, από φόβο μήπως με το λογισμικό
αυτό θα μειώσουν τα κέρδη από τις ήδη υπάρχουσες επιχειρησιακές τους
δραστηριότητες. Οι περισσότεροι, εάν όχι όλοι, εκ των κορυφαίων εκδοτών τίτλων
σταθερής απόδοσης είχαν ή επιχειρούσαν να αναπτύξουν λογισμικό για να
διενεργούν τις διαδικτυακές δημοπρασίες ομολόγων, αλλά λίγες ήταν έτοιμες να το
χρησιμοποιήσουν (Emily S. Plishner, 2001).
Η επιτυχία της διαδικτυακής δημοπρασίας που διενεργήθηκε από την Dow
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση επιτυχίας με την οποία είναι δύσκολο να
διαφωνήσει κανείς. Η επιχείρηση αύξησε τα κεφάλαιά της κατά 300 εκατομμύρια
δολάρια εκδίδοντας πενταετή ομόλογα και χρησιμοποιώντας το λογισμικό που
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αναπτύχθηκε από την WR Hambrecht. Η δημοπρασία προσέλκυσε μια πολύ ευρύτερη
βάση επενδυτών από ότι συνήθως, και κάθε επενδυτής κατόρθωσε να αποκτήσει
ομόλογα ακριβώς στην ποσότητα που είχε ζητήσει. Η Dow πλήρωσε σχεδόν το ίδιο
επιτόκιο που θα είχε πληρώσει αν ακολουθούσε τον παραδοσιακό τρόπο προσφοράς
ομολόγων, και θα έπρεπε να είχε περιορίσει στο μισό την ονομαστική τιμή έκδοσης.
Ο όγκος συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά μπορεί να ήταν μικρός, αλλά αυτό ήταν
ένα θετικό σημάδι ότι οι ομολογιούχοι θα κρατούσαν τα ομόλογά τους.
Πρέπει να αναφερθούμε επίσης στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του 2000, το
γραφείο Δημοσίου Χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών (Bureau of the Public Debt),
ένα τμήμα του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, εξέδωσε τα Savings Bonds
Direct ομόλογα, ένα νέο είδος διαδικτυακών ομολόγων με σκοπό να βελτιώσει τις
αγορές ομολόγων. Τα Savings Bonds Direct αντικατέστησαν τα Savings Bond
Connection

ομόλογα,

τον

πρωταρχικό

τύπο

διαδικτυακών

ομολόγων

του

Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Η διαπραγμάτευση αυτού του τύπου
ομολόγων επιτρέπει στο γραφείο Δημοσίου Χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών να
επεκτείνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του για διαδικτυακές συναλλαγές καταθετικών
ομολόγων,

τα

οποία

πλέον

μπορούν

να

αγοραστούν

από

το

website

www.savingsbonds.gov (Caterinicchia, 2000).

Πίνακας 3.2 Χαρακτηριστικά Αξιολόγησης Σημαντικών δημοπρασιών ομολόγων

Εκδότης

Rating

City of
Pittsburgh

-

Fannie Mae

AAA/Aaa

Ford

A1/A+

Freddie Mac

Ποσό

Κουπόνι %

Τιμή

Spread

-

-

-

$ 6 δις

7,250

99.656

T+60.5

$ 1,2 δις

7,250

99.763

T+80.0

AAA/Aaa

$ 6 δις

6,875

99.721

T+51.0

Lehman
Brothers
Holding Inc

A3/A

$ 2 δις

7,750

99.769

T+117.0

World Bank

AAA/Aaa

$ 3 δις

7,000

99.484

T+48.5

$ 55 εκατ.

Πηγή: CFO Magazine, 2001
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Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του 2003,
άρχισε να παρέχει τη δυνατότητα πώλησης των ομολόγων της σειράς EE
διαδικτυακά, μέσω του ιστοχώρου TreasuryDirect.gov. Πιο συγκεκριμένα, η αγορά
των ομολόγων αυτών μπορούσε πλέον να γίνεται με τη χρέωση ενός τραπεζικού
λογαριασμού. Ενώ, το επιτόκιο που θα κερδίζει ο επενδυτής από το ομόλογο, θα
πληρώνεται άμεσα στον λογαριασμό του όταν το ομόλογο ρευστοποιηθεί
διαδικτυακά. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ξεκίνησε το πρόγραμμα
TreasuryDirect με τα ομόλογα της σειράς Ι τον Οκτώβριο του 2002. Μέχρι τα μέσα
του 2003, 19.000 άνθρωποι είχαν λογαριασμούς στο πρόγραμμα και κατείχαν ομόλογα της σειράς Ι, αξίας μεγαλύτερης από 112 εκατομμύρια δολάρια (D. Frank, 2003).

Πίνακας 3.3 Χαρακτηριστικά Έκδοσης Σημαντικών δημοπρασιών ομολόγων

Εκδότης

Διάρκεια
ζωής

Ημ/νια
Λήξης

Τύπος

Ημ/νια
Έκδοσης

ISIN

City of
Pittsburgh

-

-

Εθνικό Ομόλογο

Νοε-99

-

Fannie
Mae
Ford

10

15/1/2010

Διεθνές Ομόλογο

11/1/2000

US31359MFG33

3

15/1/2003

Εθνικό Ομόλογο

10/1/2000

US345397SN45

Freddie
Mac

5

15/1/2005

Ομόλογο αναφοράς

6/1/2000

US3134A32S45

Lehman
Brothers
Holding
Inc
World
Bank

5

15/1/2005

Διεθνές Ομόλογο

21/1/2000

5

27/1/2005

Ευρωομόλογο

6/1/2000

US459056QA84

Πηγή: CFO Magazine, 2001

Οι Πίνακες 3.2 και 3.3 παρουσιάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των
έξι από τις πρώτες διαδικτυακές δημοπρασίες ομολόγων. Αξίζει να σημειώσουμε το
γεγονός ότι οι δημοπρασίες της εταιρίας Fannie Mae και της εταιρίας Freddie MAC
κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν από τους επενδυτές που συμμετείχαν το ποσό των 6
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
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3.5.2.3 Η ανάπτυξη των διαδικτυακών δημοπρασιών σε διεθνές επίπεδο
Οι πρώτες διαδικτυακές δημοπρασίες που ήταν βασισμένες στη λειτουργία των
ομάδων ειδήσεων του Διαδικτύου εμφανίστηκαν το 1993 (Lucking-Reiley, 2000).
Ωστόσο, ο πρώτος ιστοχώρος για τη διενέργεια διαδικτυακών δημοπρασιών ήταν ο
eBay (www.ebay.com), ο οποίος δημιουργήθηκε μόλις το 1995. Στις μέρες μας, οι
διαδικτυακές δημοπρασίες είναι ένας από τους πλέον ταχύτατα αναπτυσσόμενους
κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Έχουν

αναπτυχθεί

χιλιάδες

ιστοχώροι

που

φιλοξενούν

διαδικτυακές

δημοπρασίες και ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά σε απάντηση της αυξανόμενης
δημοτικότητας

των

διαδικτυακών

δημοπρασιών

στους

καταναλωτές.

Πιο

συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια έρευνα που διενεργήθηκε από την εταιρεία Jupiter
Communications κατά τη διάρκεια του 1999, ο αριθμός αυτών που αγοράζουν από
διαδικτυακές δημοπρασίες είχε προβλεφθεί ότι θα αυξάνονταν από 1,2 εκατομμύρια
το 1998 σε 6,5 εκατομμύρια το 2002. Επιπλέον, ο αριθμός αυτών που αγοράζουν από
διαδικτυακές δημοπρασίες είχε υπολογιστεί ότι θα έφθανε στο 11 % του συνόλου των
διαδικτυακών αγοραστών το 2002. Πέραν τούτου, είχε προβλεφθεί ότι οι πλειοδότες
θα ξόδευαν μέχρι το τέλος 2003 περίπου 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε
διαδικτυακές δημοπρασίες.
Μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Forrester Inc. κατά
τη διάρκεια του 2000 ήταν ακόμα πιο αισιόδοξη. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές της
Forrester Inc. είχαν προβλέψει ότι η αξία των διαδικτυακών δημοπρασιών θα
αυξάνονταν από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 1998 σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια
το 2003.
Εξάλλου, σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα που διενεργήθηκε από την εταιρία
Jupiter Communications κατά τη διάρκεια του 1999, οι λιανικές πωλήσεις σε
ιστοχώρους που διενεργούν διαδικτυακές δημοπρασίες προβλέπονταν ότι θα έφθαναν
τα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2003. Επιπλέον, η εταιρία Jupiter Communications
είχε διαπιστώσει ότι οι person-to-person δημοπρασίες κυριάρχησαν στο χώρο των
διαδικτυακών δημοπρασιών κατά τη διάρκεια του 1999. Ωστόσο, οι προβλέψεις της
Jupiter Communications για τις business-to-person διαδικτυακές δημοπρασίες ήταν
ότι οι πωλήσεις τους θα είχαν έφθαναν το 66 % των συνολικών πωλήσεων σε διαδικτυακές δημοπρασίες (13 δισεκατομμύρια δολάρια) μέχρι το τέλος του 2003. Όσον
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αφορά στην αξία των εμπορευμάτων που πωλούνται στις διαδικτυακές δημοπρασίες,
η Jupiter Communications είχε προβλέψει ότι θα αυξάνονταν από τα 460
εκατομμύρια δολάρια που ήταν το 1998, σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2002.
Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ECommerce Times, οι πωλήσεις στις person-to-person δημοπρασίες είχαν φτάσει
σχεδόν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του 1999. Πέραν τούτου, οι
ερευνητές της E-Commerce Times υπολόγισαν ότι κατά τη διάρκεια του 2000 η αξία
των καθημερινών συναλλαγών από τις πωλήσεις εμπορευμάτων σε δημοπρασίες του
eBay έφθαναν τα 12 εκατομμύρια δολάρια.
Μια

νεώτερη

έρευνα

που

διενεργήθηκε

από

την

εταιρεία

Jupiter

Communications κατά τη διάρκεια του 2003 είχε προβλέψει ότι οι πωλήσεις σε
διαδικτυακές δημοπρασίες θα έφθαναν τα 15,1 δισεκατομμύρια το 2004.
Επιπλέον, μια έρευνα που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του 2002 από την
Carrie Α. Johnson, Αντιπρόεδρο και Διευθύντρια Ερευνών της Forrester Research, σε
συνεργασία με τις ερευνήτριες Kate Delhagen και Amy Dash, είχε προβλέψει ότι οι
διαδικτυακές δημοπρασίες θα είχαν μεγάλη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2007. Πιο
συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2007 οι πωλήσεις σε διαδικτυακές δημοπρασίες
στην Αμερική είχε προβλεφθεί ότι θα έφταναν τα 54,3 δισεκατομμύρια δολάρια ή το
25% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων στην Αμερική.
Όσον αφορά το eBay, το μεγαλύτερο δημοπράτη λιανικής στον κόσμο, η
εταιρία Jupiter Communications (1999) είχε υπολογίσει ότι οι πωλήσεις του
αυξήθηκαν 724 % το 1998, φθάνοντας τα 47,4 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τη
διάρκεια του 2000, οι πωλήσεις του αυξάνονταν κατά ένα ποσοστό 10% κάθε μήνα
και το eBay κατόρθωσε να κερδίσει ένα μερίδιο αγοράς που φτάνει στο 90 %. Ενώ, η
εταιρία E-Commerce Times υπολόγισε ότι κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2000
το eBay ήταν στη δέκατη θέση των περισσότερο επισκεπτόμενων ιστοχώρων. Πέραν
τούτου, περισσότερα από 25.000 νέα αντικείμενα προστίθενται κάθε ημέρα και
περισσότερα από τρία εκατομμύρια αντικείμενα είχαν πωληθεί στο eBay από την
έναρξη της λειτουργίας του (1995) ως τα τέλη του 1997.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από την εταιρία Forrester
Research, κατά τη διάρκεια του 2005, έδειξαν ότι παρά τη δημοσιότητα των
μεγαλύτερων διαδικτυακών εμπόρων λιανικής, όπως το Amazon.com και το
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Buy.com, την υπεροχή (> 85%) στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου την
έχουν οι business-to-business συναλλαγές. Αυτή η τάση είχε προβλεφθεί ότι θα
συνεχιζόταν, με τις business-to-business συναλλαγές να αναπτύσσονται κατά 100%
ετησίως, σε σχέση με τις business-to-consumer συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου,
οι οποίες θα αναπτύσσονται κατά περίπου 50% ετησίως από το 2005 ως το 2010
(Forrester Research, 2005). Επιπλέον, αντίστοιχη εξέλιξη εμφανίζουν και οι
consumer-to-consumer διαδικτυακές δημοπρασίες, στις οποίες, σύμφωνα με τους
οικονομικούς αναλυτές, οι αγορές των καταναλωτών μόνο στις Η.Π.Α. προβλέπεται
να φτάσουν μέχρι το τέλος του 2010 στα 65 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιστοιχώντας
στο ένα πέμπτο του συνόλου των αγορών λιανικής (Johnson, C.A., 2005).
Ωστόσο, η μεγάλη εξέλιξη των διαδικτυακών δημοπρασιών συνοδεύεται από
την αύξηση των περιπτώσεων απάτης. Πιο συγκεκριμένα, το κέντρο καταγγελίας
Διαδικτυακού εγκλήματος έχει υπολογίσει ότι η απάτη σε διαδικτυακές δημοπρασίες
ήταν το συχνότερα αναφερόμενο διαδικτυακό έγκλημα κατά τη διάρκεια του 2004,
κατά ένα ποσοστό 71,2 % του συνόλου των καταγγελιών που είχαν ληφθεί. Ωστόσο,
σύμφωνα με την Meg Whitman, ανώτερο διευθυντικό στέλεχος του eBay, η απάτη
είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στις συναλλαγές των χρηστών του eBay, τόσο σπάνια
όσο το 1/100 % των 700.000 καθημερινών δημοπρασιών που αντιμετωπίζουν
οποιοδήποτε πρόβλημα.

3.5.2.4 Η εξέλιξη των διαδικτυακών δημοπρασιών στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την έρευνά μας (Αναργυρίδου Δ., Παπαδόπουλος Δ., 2007), κατά το
έτος 2007 υπήρχαν μόνο 15 ιστοχώροι που διενεργούσαν δημοπρασίες στην Ελλάδα.
Ο

πρώτος

ελληνικός

ιστοχώρος

που

διενεργεί

δημοπρασίες

(

http://www.coubertin.com/) αναπτύχθηκε το 1999 και άλλοι τρεις αναπτύχθηκαν το
2000. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, αναπτύχθηκαν μόνο
τέσσερις νέοι ελληνικοί ιστοχώροι που διενεργούν δημοπρασίες. Η κατάσταση
άρχισε να αλλάζει κατά τη διετία 2006 – 2007, όταν ο αριθμός των ελληνικών
ιστοχώρων που διενεργούν δημοπρασίες σχεδόν διπλασιάστηκε.
Πέραν

αυτού,

εντοπίσαμε

ότι

η

κατηγορία

συλλογές

(collectibles)

(γραμματόσημα, νομίσματα...) ήταν αυτή που υπήρχε στους περισσότερους από τους
ελληνικούς ιστοχώρους που διενεργούν δημοπρασίες. Επιπλέον, αντικείμενα της
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κατηγορίας υπολογιστές (υπολογιστές, τηλέφωνα...) τίθονταν προς δημοπρασία σε
οκτώ ελληνικούς ιστοχώρους διενέργειας δημοπρασιών και το 47 % των ελληνικών
ιστοχώρων διενέργειας δημοπρασιών περιελάμβανε την κατηγορία ψυχαγωγία και
άλλο ένα 47 % αυτών περιελάμβανε την κατηγορία οχήματα (αυτοκίνητα, μηχανάκια, βάρκες). Ενώ, το www.124sold.gr και το www.emarket.gr είναι οι δύο ιστοχώροι
διενέργειας δημοπρασιών που παρείχαν τις περισσότερες από τις υπάρχουσες
κατηγορίες. Ο Πίνακας 3.4 παρουσιάζει σε ποιες από τις 15 κατηγορίες προϊόντων
υπήρχαν αντικείμενα προς πλειοδοσία σε κάθε έναν από τους 15 ελληνικούς
ιστοχώρους διενέργειας δημοπρασιών. Το σύμβολο "?" χρησιμοποιείται για τις
κατηγορίες στις οποίες οι ιστοτόποι δεν είχαν κανένα αντικείμενο προς πλειοδοσία
κατά την περίοδο της έρευνάς μας. Το σύμβολο "Ν" χρησιμοποιείται για να δηλώσει
ότι οι ιστοτόποι είχαν κάποια αντικείμενα αυτής της κατηγορίας προς πλειοδοσία
κατά την περίοδο της έρευνάς μας, ενώ το σύμβολο "Ο" χρησιμοποιείται για να
δηλώσει ότι οι ιστοτόποι δεν είχαν κανένα αντικείμενο αυτής της κατηγορίας προς
πλειοδοσία κατά την περίοδο της έρευνάς μας.

Πίνακας 3.4 Ελληνικοί ιστοχώροι διενέργειας δημοπρασιών σε σχέση με τις
κατηγορίες για τις οποίες είχαν αντικείμενα προς πλειοδοσία
Οχήματα

Λουλούδια

Ακίν. περ.

Βιβλία

Υπηρεσίες

Υπολογιστές

Τρόφιμα&ποτά

Αντίκες

Κοσμήματα

Οικ.Εξοπλισμ

Ζώα

Επαγ.&Βιομ.Εξ.

Διασκέδαση

Συλλογές

Εισιτήρια

Ν
Ο
Ν
http://www.mercury-auctions.gr/ Ο
http://auction.pin.gr/
Ν
http://www.usurum.gr/
Ο
http://www.auctions-free.com/ ?
http://www.karamitsos.com/ Ο
http://www.coubertin.com/
Ο
http://www.dhmoprasies.gr/
Ν
http://www.freesell.gr/
Ν
http://www.skroutz.gr/
Ν
http://www.ibid.gr/
Ν
http://www.sillektiki.com/
Ο
http://kinitopazaro.gr/
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
?
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ν
Ν
Ν
Ο
Ο
Ν
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ν
Ο
Ο

Ν
Ο
Ν
?
Ν
Ν
?
Ο
Ο
Ο
?
?
Ν
Ο
Ο

Ν
Ο
Ν
Ο
Ο
?
?
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ν
Ο
Ν
Ο
Ν
Ν
Ν
Ο
Ο
Ο
?
Ν
Ν
Ο
Y

Ο
Ο
Ν
Ο
Ο
?
?
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ν
Ο
Ο
Ν
Ο
Ν
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ν
Ο
Ο

Ν
Ο
Ο
Ο
Ν
Ν
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ν
Ο
Ο

Ν
Ο
Ν
Ο
Ν
Ν
?
Ο
Ο
Ο
Ν
Ο
Ν
Ο
Ο

Ο
Ο
Ν
Ο
Ο
Ο
?
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ν
Ο
Ο

Ν
Ο
Ν
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ν
Ο
Ν
Ο
Ν
Ν
Ν
Ο
Ο
Ο
Ο
Ν
Ν
Ο
Ο

Ν
Ο
Ν
Ν
Ν
Ν
?
Ν
Ν
Ο
?
Ο
Ν
Ν
Ο

Ν
Ο
Ν
Ο
Ν
?
?
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ν
Ο
Ο

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

0

33 33

13

53

7

27

27 40

13

13

47

60

27

Ιστοχώρος
διενέργειας
δημοπρασιών

http://www.124sold.gr/
http://www.b2brealestate.gr/
http://www.emarket.gr/
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Πίνακας 3.5 Ελληνικοί Ιστοχώροι Διενέργειας Δημοπρασιών με βάση τις
διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν

Αναζήτη
ση

Πληροφό
-ρηση

Προτάσεις

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
93%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
73%

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
67%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27%

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
87%

Γλώσσες

Κατηγορίες

http://www.124sold.gr/
ΝΑΙ
http://www.b2brealestate.gr/
ΟΧΙ
http://www.emarket.gr/
ΝΑΙ
http://www.mercury-auctions.gr/ ΟΧΙ
http://auction.pin.gr/
ΝΑΙ
http://www.usurum.gr/
ΝΑΙ
http://www.auctions-free.com/
ΝΑΙ
http://www.karamitsos.com/
ΟΧΙ
http://www.coubertin.com/
ΝΑΙ
http://www.dhmoprasies.gr/
ΟΧΙ
http://www.freesell.gr/
ΝΑΙ
http://www.skroutz.gr/
ΝΑΙ
http://www.ibid.gr/
ΝΑΙ
http://www.sillektiki.com/
ΝΑΙ
http://kinitopazaro.gr/
ΝΑΙ
73%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

Επαφές

Ιστορικό

Ιστοχώρος
διενέργειας
δημοπρασιών

EN,GR, IT, DE

GR
EN, GR
EN
GR
GR
GR
EN
EN
GR
EN, GR
GR
EN, GR
GR
GR

Επιπλέον, η έρευνά μας είχε δείξει ότι σχεδόν όλοι οι ελληνικοί ιστοχώροι που
διενεργούν δημοπρασίες ταξινομούσαν τα αντικείμενα για τα οποία διενεργούσαν τις
δημοπρασίες. Εξάλλου, το 83 % των ελληνικών ιστοχώρων που διενεργούσαν
δημοπρασίες παρείχαν στους πλειοδότες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή μαζί
τους για οποιαδήποτε ερώτηση. Πέραν τούτου, το 75 % των ελληνικών ιστοχώρων
που διενεργούσαν δημοπρασίες παρείχαν στους αγοραστές τη δυνατότητα χρήσης
μηχανών

αναζήτησης για να μπορούν να εντοπίζουν τα αντικείμενα του

ενδιαφέροντός τους. Ενώ, άλλο ένα 75 % των ελληνικών ιστοχώρων που
διενεργούσαν δημοπρασίες παρείχαν λεπτομέρειες για κάθε αντικείμενο που
τίθονταν προς πλειοδοσία. Πολύ λίγοι ελληνικοί ιστοχώροι που διενεργούσαν
δημοπρασίες πρότειναν στους πλειοδότες σε ποια αντικείμενα να δώσουν
προσφορές. Όσον αφορά τη γλώσσα που χρησιμοποιούνταν, θα μπορούσαμε να
αναφέρουμε ότι οι μισοί από αυτούς τους ιστοχώρους χρησιμοποιούσαν μόνο
ελληνικά, τρεις από αυτούς μόνο αγγλικά, δύο από αυτούς και τις δύο, και ο
http://www.124sold.gr χρησιμοποιούσε: ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά.
Τέλος, 8 ελληνικοί ιστοχώροι που διενεργούσαν δημοπρασίες ενημέρωναν τους
πλειοδότες για το ιστορικό των προσφορών κάθε δημοπρατούμενου αντικειμένου. Ο
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Πίνακας 3.5 παρουσιάζει τους 15 ελληνικούς ιστοχώρους που διενεργούσαν
δημοπρασίες σε σχέση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσέφεραν.
Είχαμε, επίσης, μελετήσει τα χαρακτηριστικά κατάθεσης προσφορών των 15
ελληνικών ιστοχώρων διενέργειας δημοπρασιών. Σχεδόν όλοι αυτοί οι ιστοχώροι
όριζαν ένα χρονικό όριο διάρκειας της διαδικτυακής δημοπρασίας. Επιπλέον, το 53%
των ελληνικών ιστοχώρων διενέργειας δημοπρασιών παρείχαν τη δυνατότητα πλειοδοσίας με "άμεση αγορά" των αντικειμένων, τα οποία προσφέρονταν πάντα σε μια
σταθερή τιμή και η αγορά ήταν άμεση. Σχεδόν οι μισοί από τους ελληνικούς
ιστοχώρους διενέργειας διαδικτυακών δημοπρασιών παρείχαν δημοπρασίες αγοράς
και πώλησης και οι άλλοι παρείχαν δημοπρασίες πώλησης. Ενώ, πολύ λίγοι
ελληνικοί ιστοχώροι διενέργειας δημοπρασιών επέτρεπαν στους αγοραστές να
δώσουν την προσφορά τους για τα αντικείμενα που τίθονταν προς πλειοδοσία.
Επιπλέον, το 33% των ελληνικών διαδικτυακών δημοπρασιών ήταν δημοπρασίες με
Επιθυμητή τιμή. Όσον αφορά στον αριθμό των ανοικτών δημοπρασιών κάθε
ιστοχώρου κατά την περίοδο της έρευνάς μας, είχαμε υπολογίσει ότι υπήρξαν τρεις
ιστοχώροι διενέργειας δημοπρασιών χωρίς καμιά ανοικτή δημοπρασία. Πέραν
τούτου, ο συνολικός αριθμός ελληνικών διαδικτυακών δημοπρασιών στις 21/8/2007
ήταν 200524, από τις οποίες περισσότερες από τις μισές φιλοξενούνταν από τον
ιστοχώρο http://www.emarket.gr/. Επιπλέον, το 73% των ελληνικών ιστοχώρων
διενέργειας δημοπρασιών μας ενημέρωναν για τις δημοπρασίες τους που είχαν
κλείσει Επιτυχώς και το 47% αυτών μας ενημερώνουν για τις δημοπρασίες τους που
είχαν κλείσει Ανεπιτυχώς. Τέλος, σχετικά με το κόστος των διαδικτυακών
δημοπρασιών η έρευνά μας είχε δείξει ότι υπήρχαν διάφορες πολιτικές κόστους. Πιο
συγκεκριμένα, η συμμετοχή σε τρεις από τους ελληνικούς ιστοχώρους διενέργειας
δημοπρασιών ήταν δωρεάν (το συμβολίζουμε με τη λέξη: ΟΧΙ), τρεις από αυτούς
χρέωναν τον πωλητή ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής των αντικειμένων που τίθονταν
προς πλειοδοσία (το συμβολίζουμε ως: ΠΩΛ %), δύο από αυτούς χρέωναν τον
πωλητή ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων που είχε θέσει προς πλειοδοσία (το
συμβολίζουμε ως: ΠΩΛ ΑΝ), τρεις από αυτούς χρέωναν στον αγοραστή ένα
ορισμένο ποσοστό της τιμής του αντικειμένου που είχε πλειοδοτήσει (το συμβολίζουμε με το αντίστοιχο ποσοστό %) και άλλοι τέσσερις δεν μας ενημέρωναν για την
πολιτική κόστους τους (το συμβολίζουμε με: ?). Ο Πίνακας 3.6 παρουσιάζει τους 15
ελληνικούς ιστοχώρους με βάση τα χαρακτηριστικά κατάθεσης προσφορών τους.
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Πίνακας 3.6 Ελληνικοί Ιστοχώροι Διενέργειας Δημοπρασιών με βάση τα
χαρακτηριστικά κατάθεσης προσφορών

33%

87%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΏΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (21/8/2007)

33801
ΝΑΙ
0
?
136879 ΝΑΙ
1127
ΝΑΙ
0
ΝΑΙ
145
?
4
ΝΑΙ
4150
ΝΑΙ
1629
?
85
ΝΑΙ
5
?
314
ΝΑΙ
21659
ΝΑΙ
0
ΝΑΙ
726
ΝΑΙ

20%

73%

200524

?
?
ΝΑΙ
?
ΝΑΙ
?
?
ΝΑΙ
ΝΑΙ
?
?
?
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Κόστος

47%

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Μη
Επιτυχημένες

53%

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Επιτυχημένες

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Ανοιχτές

ΝΑΙ
ΠΩΛ
ΝΑΙ
ΠΩΛ
ΠΩΛ
ΠΩΛ
ΝΑΙ
ΠΩΛ
ΠΩΛ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΠΩΛ
ΝΑΙ
ΠΩΛ
ΝΑΙ

Προσφορές
Αγοραστών

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Χρονικό Όριο

http://www.124sold.gr/
http://www.b2brealestate.gr/
http://www.emarket.gr/
http://www.mercury-auctions.gr/
http://auction.pin.gr/
http://www.usurum.gr/
http://www.auctions-free.com/
http://www.karamitsos.com/
http://www.coubertin.com/
http://www.dhmoprasies.gr/
http://www.freesell.gr/
http://www.skroutz.gr/
http://www.ibid.gr/
http://www.sillektiki.com/
http://www.kinitopazaro.gr/

Επιθυμητή
Τιμή

Αγορά /
Πώληση
Άμεση
Αγορά

Ιστοχώρος
διενέργειας
δημοπρασιών

ΟΧΙ
?
ΠΩΛ %
17%
?
ΠΩΛ ΑΝ
ΠΩΛ ΑΝ
18%
ΠΩΛ %
2%
ΟΧΙ
?
ΠΩΛ%
?
ΟΧΙ

47%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 13368,27

Επιπλέον, η έρευνά μας είχε δείξει ότι το 20 % των ελληνικών ιστοχώρων
διενέργειας δημοπρασιών ήταν απλές HTML σελίδες, οι οποίες όπως ξέρουμε δεν
εμποδίζουν κάποιον από το να διαβάσει τον πηγαίο κώδικά τους και δεν παρέχουν
ασφάλεια. Ενώ, σχεδόν οι μισοί από τους ελληνικούς ιστοχώρους διενέργειας
δημοπρασιών ήταν php σελίδες, δύο από αυτούς ήταν asp σελίδες και οι άλλοι δύο
χρησιμοποιούσαν αντίστοιχα τις γλώσσες σηματοδοσίας (markup languages)
javascript και cold fusion, οι οποίες παρέχουν ορισμένου βαθμού ασφάλεια. Πέραν
τούτου, το 33 % των ελληνικών ιστοχώρων διενέργειας δημοπρασιών εξασφάλιζαν
την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη μυστικότητα. Επιπλέον, όλοι οι
ελληνικοί ιστοχώροι στους οποίους διεξάγονται δημοπρασίες ζητούσαν από τους
επισκέπτες τους να εισαγάγουν έναν συνδυασμό κωδικού χρήστη / κωδικού
πρόσβασης προκειμένου να τους επιτρέψουν να πλειοδοτήσουν. Τέλος, είχαμε
εντοπίσει ότι μόνο ο ιστοχώρος http://www.auctions-free.com/ χρησιμοποιούσε την
τεχνολογία ασφαλείας Digicert. Το Digicert είναι μια από τις κορυφαίες αρχές
παροχής πιστοποιητικών ασφαλείας SSL, που επιτρέπει ασφαλείς συναλλαγές
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ηλεκτρονικού εμπορίου και επικοινωνίες μεταξύ ιστοχώρων, intranets και extranets.
Ο Πίνακας 3.7 παρουσιάζει τους 15 ιστοχώρους διενέργειας δημοπρασιών σε σχέση
με το επίπεδο ασφάλειας που προσέφεραν.

Πίνακας 3.7 Ελληνικοί Ιστοχώροι Διενέργειας Δημοπρασιών με βάση το επίπεδο
ασφάλειας που προσέφεραν

Php

JS

Asp

CFM

Προστασία
Προσωπικών
Δεδομένων

Κωδικός

Digicert

http://www.124sold.gr/
http://www.b2brealestate.gr/
http://www.emarket.gr/
http://www.mercury-auctions.gr/
http://auction.pin.gr/
http://www.usurum.gr/
http://www.auctions-free.com/
http://www.karamitsos.com/
http://www.coubertin.com/
http://www.dhmoprasies.gr/
http://www.freesell.gr/
http://www.skroutz.gr/
http://www.ibid.gr/
http://www.sillektiki.com/
http://kinitopazaro.gr/
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

Html

Ιστοχώρος
διενέργειας
δημοπρασιών

ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20%

ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
53%

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7%

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13%

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7%

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
33%

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
100%

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
7%

Όσον αφορά στις Business-to-Business (B2B) διαδικτυακές δημοπρασίες στην
Ελλάδα, η εταιρεία cosmoONE, που είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του OTE
(Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) και άλλων επιχειρήσεων, αναπτύχθηκε κατά
τη διάρκεια του 2000 για να παρέχει B2B υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο
συγκεκριμένα, είναι η πρώτη και μεγαλύτερη κοινοπραξία που φιλοξενεί B2B
διαδικτυακές δημοπρασίες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρείχε η
CosmoONE, πραγματοποιήθηκαν 91 B2B διαδικτυακές δημοπρασίες στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια του 2002, αυξημένες κατά 166% σε σχέση με το 2001. Ο αριθμός
των συμμετεχόντων ήταν 501 και η συνολική αξία των B2B διαδικτυακών
δημοπρασιών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2002 ήταν 38.130.905. Επιπλέον,
με βάση τα στοιχεία από τις δημοπρασίες όλων των τύπου που έχει εκτελέσει κατά τη
διάρκεια λειτουργείας της η CosmoONE, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις
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ηλεκτρονικές δημοπρασίες έχουν κατά μέσο όρο μείωση του κόστους απόκτησης
αγαθών της τάξης του 19 % (Πίνακας 3.8).

Πίνακας 3.8 Βελτίωση προϋπολογισμού των εταιριών που απόκτησαν αγαθά
μέσω των δημοπρασιών της εταιρίας CosmoONE
Έτος
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(Ιαν.
-Μάιος)
ΣΥΝΟΛΑ

Προϋπολογισμός
11.735.463,41
27.499.505,79
52.406.779,89
41.102.471,20
54.866.843,49
79.907.265,79
43.713.925,35
37.615.741,95
98.203.217,16
118.922.958,05
56.587.707,32

% Βελτίωση
Βελτίωση
Πλήθος
Προϋπολογισμού Προϋπολογισμού Δημοπρασιών
20,95 %
2.458.287,04
33
28,85 %
7.932.783,79
107
23,15%
12.130.410,09
198
17,05%
7.009.345,59
248
20,32%
11.150.339,51
371
22,77%
18.192.226,66
311
16,79%
7.339.806,27
103
17,45%
6.563.203,76
135
12,20%
11.978.955,29
168
21,64%
25.732.381,65
383
13,41%
7.590.856,44
65

622.561.879,40

18,97%

118.078.596,09

2.122

Πηγή : CosmoONE

3.5.3 Οι λόγοι που εμπόδισαν την ανάπτυξη των διαδικτυακών αγορών ομολόγων
και ομολογιών και των διαδικτυακών δημοπρασιών στην Ελλάδα
3.5.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρίας Internet World Stats ο
αριθμός των Ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου κατά τον Ιούνιο του 2007 ήταν 3,8
εκατομμύρια (αντιστοιχώντας στο 33.5% του πληθυσμού). Εντούτοις, η μέχρι τώρα
μελέτη μας έχει δείξει ότι παρά τη συνεχή αύξηση της διείσδυσης του Διαδικτύου στη
χώρα μας, οι Έλληνες δεν έχουν εξοικειωθεί με τις διαδικτυακές συναλλαγές
ομολόγων και ομολογιών και ομολογιών και δεν τις χρησιμοποιούν.
Επιπλέον, μια νεότερη έρευνά μας έδειξε ότι οι Έλληνες δεν είναι εξοικειωμένοι
με τη λειτουργία και τις δυνατότητες των διαδικτυακών δημοπρασιών (Αναργυρίδου
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Δ., Παπαδόπουλος Δ., 2008). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά μας έχει καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι η χρήση των διαδικτυακών δημοπρασιών στην Ελλάδα είναι πολύ
περιορισμένη.
Στη συνέχεια αυτής της ενότητας επιβάλλεται να μελετήσουμε αρχικά όλους
τους παράγοντες που αποτέλεσαν τροχοπέδη για την ανάπτυξη των διαδικτυακών
αγορών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα και στη συνέχεια να μελετήσουμε
τους λόγους που δεν επέτρεψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των διαδικτυακών
δημοπρασιών στην Ελλάδα.

3.5.3.2 Οι παράγοντες που αποτέλεσαν τροχοπέδη για την ανάπτυξη των διαδικτυακών
αγορών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα
Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι η πλατφόρμα που
χρησιμοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδας για τη διαπραγμάτευση Κρατικών Ομολόγων
στη Δευτερογενή Αγορά. Από την άλλη πλευρά το Ολοκληρωμένο Αυτόματο
Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) του Χ.Α. χρησιμοποιείται για τη
διαπραγμάτευση τόσο των μετοχών και παραγώγων, όσο και των εταιρικών
ομολογιών και για τη λιανική αγορά κρατικών ομολόγων (Αναργυρίδου,
Παπαδόπουλος, 2006).
Πρώτα από όλα λοιπόν, πολλοί εκδότες ομολόγων στην Ελλάδα, καθώς και
επενδυτές, προτιμούν να παραμένουν αδρανείς και να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα
συστήματα παραδοσιακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών, μέχρι ένα σύστημα
να καθιερωθεί ως το στάνταρ πρότυπο. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμα, και σε ένα
ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό που διανύουμε, η προσπάθεια
τυποποίησης του συστήματος συναλλαγής περιορίζεται και μετατίθεται χρονικά,
δίνοντας τη δυνατότητα στους παραδοσιακούς εκδότες ομολόγων να εξακολουθούν
αυτοί να αποτιμούν τα ομόλογα, και όχι η ελεύθερη αγορά. Οι εκδότες φοβούνται ότι
σε μια μη ώριμη αγορά, η διαφάνεια της διαδικτυακής τιμολόγησης μπορεί να
λειτουργήσει ενάντια προς τα συμφέροντά τους (Cooper, 2004). Εξάλλου, οι εκδότες
ομολόγων δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα τη σημασία των χαμηλότερων εξόδων για
πωλήσεις και μάρκετινγκ που προσφέρουν οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων.
Δεύτερον, οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα υπάρχει καμία
περαιτέρω έρευνα για να μπορέσει να στηρίξει τα διαδικτυακά ομόλογα και τις
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ομολογίες. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις
διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών θα αποτύχει, και ότι όχι αρκετοί
επενδυτές θα συμμετάσχουν τελικά στις διαδικτυακές συναλλαγές. Εξάλλου
υπάρχουν προβλέψεις ότι οι διαμεσολαβούντες θα αρνηθούν τις συναλλαγές των
τίτλων στη δευτερογενή αγορά. Οι επενδυτές ανησυχούν για τη ρευστότητα στη
δευτερογενή αγορά, επειδή σε αντίθεση με τις μετοχές, τα ομόλογα — ακόμη και
αυτά που εκδίδονται από μεγάλους οργανισμούς —δεν είναι πολύ ρευστοποιήσιμα,
έτσι η υποστήριξη από τους διαμεσολαβούντες μπορεί να είναι σημαντική (Emily S
Plishner, 2001).
Τρίτον, η ως τώρα μεγάλη ανάπτυξη των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην
Ελλάδα και η δεδομένη προτίμηση των Ελλήνων επενδυτών προς στις χρηματιστηριακές συναλλαγές αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την
ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων και ειδικότερα για την ανάπτυξη των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων στην Ελλάδα. Επιπλέον, ακόμη και σήμερα πολλοί Έλληνες
επενδυτές στερούνται χρηματοοικονομικών γνώσεων και εμπειρίας στις συναλλαγές
ομολόγων.
Τέταρτον, άλλο ένα σημαντικό εμπόδιο είναι το γεγονός ότι μέχρι την
εισαγωγή του ν. 3156/2003, επικρατούσε στην Ελλάδα ένα ασαφές και
αποσπασματικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τον ομολογιακό δανεισμό. Πιο
συγκεκριμένα, υπήρχαν διάφορες διατάξεις που καθόριζαν το χειρισμό των ομολόγων
και των ομολογιών στον ν. 2190/1920 (άρθρα 3α, 3β, 3γ, 34 παρ. 1, 13 παρ. 1, 8α
παρ. 2,3,4 και 5, 34 παρ. 1), στο ν.δ. 177/13.8.1923 (άρθρα 68 και 76) αλλά και στον
πιο πρόσφατο ειδικό νόμο 3746/1957.
Πέμπτον, ο τομέας των τραπεζών, και πιο συγκεκριμένα η τράπεζα της
Ελλάδος, είναι ένα άλλο εμπόδιο για την ανάπτυξη των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, όπως θα δούμε στην ενότητα 4.2 έχουμε
εννιά Ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες αποτελούν τους Βασικούς Διαπραγματευτές στις
συναλλαγές ομολόγων στην Πρωτογενή Αγορά. Εξάλλου, αναφέραμε παραπάνω ότι
η ΗΔΑΤ είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδας για τη
διαπραγμάτευση Κρατικών Ομολόγων στη Δευτερογενή Αγορά. Συνεπώς, είναι
εύκολο να διαπιστώσουμε ότι οι τράπεζες δεν είναι πρόθυμες να παραιτηθούν από
τον έλεγχο της διανομής νέων ομολόγων και να χάσουν έτσι σημαντικό μέρος από τα
έσοδά τους (Arnoud W. A. Boot, Anjolein Schmeits, 2005). Επιπλέον, πολλοί εκδότες
117

Διαδικτυακές Δημοπρασίες και Διαδικτυακές συναλλαγές Ομολόγων

____________________________________________________________________
εταιρικών ομολόγων (corporate bonds) θεωρούν ότι τα πλεονεκτήματα των
συναλλαγών διαδικτυακών ομολόγων δεν είναι αρκετά ώστε να τους ωθήσουν να
διακόψουν τη συνεργασία τους με τις τράπεζες επενδύσεών τους.
Έκτον, οι οικονομικοί αναλυτές έχουν διαπιστώσει ότι χωρίς τις παρεμβάσεις
των διαμεσολαβούντων, οι επενδυτές μπορεί να καταλήγουν να πληρώνουν ακριβά
για να αποκτήσουν ομόλογα και ομολογίες. Επίσης, προβλέπουν ότι σε μια
ευμετάβλητη αγορά οι επενδυτές θα προκαλέσουν πτώση της τιμής των ομολόγων
και των ομολογιών, ειδικά σε περίπτωση που πρόκειται να κυκλοφορήσει η επόμενη
σειρά ομολόγων (Emily S. Plishner, 2001).
Έβδομον, όταν οι εκδότες των ομολόγων και ομολογιών αποφασίσουν ότι θα
εκτελούν όλες τις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών διαδικτυακά πρέπει να
κάνουν κάποια βήματα, συμπεριλαμβανομένου της βελτίωσης της διαδικασίας
μετατροπής των υπαρχόντων ομολόγων και ομολογιών σε ηλεκτρονική μορφή (G.D.
Manypenny, M.L. Bermudez, 1992), της προσθήκης της δυνατότητας πληρωμής των
ομολόγων και ομολογιών μέσω των αυτόματων πληρωμών και της δυνατότητας να
αγοράζονται τα παραδοσιακά ομόλογα και οι ομολογίες πρόσωπο με πρόσωπο (Frank
D., 2003).
Όγδοον, οι συναλλαγές των διαδικτυακών ομολόγων προκειμένου να είναι
προσιτές στους επενδυτές, είναι απαραίτητοι εκείνοι οι μηχανισμοί που θα
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική παράδοση των τίτλων. Επιπλέον, κάποια
λειτουργικά ζητήματα πρέπει να λυθούν. Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η
τεχνολογία που χρησιμοποιείται, απαιτείται ακόμα μια συνεχής προσπάθεια από τους
εκδότες των ομολόγων και των ομολογιών. Το λογισμικό δεν απαντά σε ερωτήσεις.
Μόνο ένας καλά επανδρωμένος χρηματοοικονομικός οργανισμός θα βεβαιώσει ότι
όλα λειτουργούν σωστά και θα μπορέσει να εξηγήσει την πίστωση και τη σχετική
αξία του ομολόγου (Williams, 2001).

3.5.3.3 Οι λόγοι που δεν επέτρεψαν τη μεγάλη ανάπτυξη των διαδικτυακών
δημοπρασιών στην Ελλάδα
Πρώτον, όπως έχουμε δει παραπάνω, ο αριθμός των ελληνικών ιστοχώρων που
διενεργούν διαδικτυακές δημοπρασίες είναι πολύ περιορισμένος. Εξάλλου, οι
περισσότεροι από αυτούς τους ιστοχώρους προσφέρουν προς πλειοδοσία αντικείμενα
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και υπηρεσίες ενός μικρού αριθμού κατηγοριών. Επιπλέον, οι περισσότεροι από
αυτούς τους ιστοχώρους φιλοξενούν έναν πολύ περιορισμένο αριθμό διαδικτυακών
δημοπρασιών και οι πλειοδότες δεν μπορούν να βρουν εύκολα τα αντικείμενα που
τους ενδιαφέρουν.
Δεύτερον, οι περισσότεροι από τους ελληνικούς ιστοχώρους που διενεργούν
δημοπρασίες έχουν αναπτυχθεί πολύ πρόσφατα και δεν είναι πλήρως λειτουργικοί.
Επιπλέον, δεν έχουν διαφημιστεί αρκετά καλά. Σύμφωνα με την έρευνά μας, ένας
μεγάλος αριθμός από τους Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου δεν ξέρει ότι υπάρχουν
οποιοιδήποτε ελληνικοί ιστοχώροι που διενεργούν δημοπρασίες.
Τρίτον, σύμφωνα με την έρευνά μας, οι αρχικές τιμές των περισσότερων
αντικείμενων, που τίθενται προς πλειοδοσία στους ελληνικούς ιστοχώρους
διενέργειας δημοπρασιών, είναι πολύ υψηλές. Οι πλειοδότες δεν είναι πρόθυμοι να
συμμετέχουν. Ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών διαδικτυακών δημοπρασιών
κλείνουν χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε προσφορά. Αυτή η κατάσταση γίνεται
ακόμη χειρότερη, δεδομένου ότι πολλοί ελληνικοί ιστοχώροι που διενεργούν
δημοπρασίες χρεώνουν τους πωλητές ακόμα κι αν δεν κατορθώσουν να πουλήσουν
τα προϊόντα τους, κάνοντας τους να αποφεύγουν να θέσουν κάποιο άλλο αντικείμενο
προς πλειοδοσία.
Τέταρτον, ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι ότι, όπως έχουμε δει παραπάνω,
οι ελληνικοί ιστοχώροι που διενεργούν διαδικτυακές δημοπρασίες δε χρησιμοποιούν
μεθόδους ασφαλείας στους ιστοχώρους τους κι έτσι δεν προστατεύονται καλά από τις
παράνομες δραστηριότητες. Εξάλλου, δεν υπάρχει καμία υπηρεσία μεσεγγύησης στην
Ελλάδα. Οι ελληνικοί πλειοδότες είναι ολομόναχοι και συνεπώς είναι πολύ
φοβισμένοι να συμμετέχουν.
Πέμπτον, όσον αφορά στις business-to-person διαδικτυακές δημοπρασίες, οι
περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη καταλάβει ότι οι
διαδικτυακές δημοπρασίες μπορούν να τις προσφέρουν χαμηλότερες δαπάνες
μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχουν ανακαλύψει ότι όταν μια επιχείρηση θέτει
κάποιο αντικείμενο σε πλειοδοσία σε μια διαδικτυακή δημοπρασία, επιτυγχάνει
συγχρόνως να διαφημίσει το συγκεκριμένο αντικείμενο και γενικότερα ολόκληρη την
επιχείρηση με χαμηλότερο κόστος (R. Bapna, P. Goes, A. Gupta, 2003).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ο αριθμός των ηλεκτρονικών συστημάτων, που αναπτύσσονται παγκοσμίως για το
χειρισμό των συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών, αυξάνονταν με γρήγορους
ρυθμούς κατά τη δεκαετία του 1990. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις έρευνες της
Διεθνούς Ένωσης Ομολογιακών Αγορών (Bond Market Association, ΒΜΑ)3, ενώ
το φθινόπωρο του 1997, υπήρχαν έντεκα συστήματα που επέτρεπαν στους
συμμετέχοντες να μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν τα ομόλογα και τις ομολογίες
τους ηλεκτρονικά, τρία χρόνια αργότερα, υπήρχαν τουλάχιστον εξήντα οκτώ τέτοια
συστήματα με έδρα τους στις Η.Π.Α. και άλλα πέντε που λειτουργούσαν
αποκλειστικά στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι ερευνητές της ΒΜΑ είχαν παρατηρήσει ότι
ο αριθμός αυτός αυξάνονταν σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση.
Σε αυτό το κομμάτι της έρευνάς μας, λοιπόν, και στηριζόμενοι στις έρευνες που
είχε ξεκινήσει η ΒΜΑ, θα εξετάσουμε κριτικά όλες τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης ομολόγων και ομολογιών που απευθύνονται σε Εκδότες, Διαπραγματευτές, Θεσμικούς αλλά και μεμονωμένους επενδυτές. Θα προσπαθήσουμε να
μελετήσουμε τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά και
γενικότερα θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αν η εξέλιξη τους συνεχίστηκε με την
ίδια ένταση κατά τη δεκαετία του 2000.
Στην

επόμενη

σημαντικότερων

ενότητα

ποιοτικών

θα

αλλά

ακολουθήσει

μια

και

ποσοτικών

κάποιων

κριτική

εξέταση

των

κριτηρίων

που

ακολουθούνται από τις προς μελέτη πλατφόρμες για το χειρισμό των διαδικτυακών
3

Η ΒΜΑ είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση, η οποία αντιπροσωπεύει τα κοινά
συμφέροντα των συμμετεχόντων στις παγκόσμιες αγορές ομολογιακών συναλλαγών. Το
Νοέμβριο του 2006, η ΒΜΑ συγχωνεύτηκε με τη Διεθνή Ένωση των Διαπραγματευτών
Χρεογράφων (Securities Industry Association) και ο νέος οργανισμός που δημιουργήθηκε
ονομάστηκε Διεθνής Ένωση των Διαπραγματευτών Χρεογράφων και Χρηματοοικονομικών
Προϊόντων (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA).
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συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει μια ανάλυση
αυτών των κριτηρίων: πώς τα επιλέξαμε, πώς τα ομαδοποιήσαμε σε οκτώ κατηγορίες
και ποιος ο ρόλος τους στη δημιουργία ενός Δείκτη Παροχής Διαδικτυακών
Συναλλαγών Ομολόγων κα Ομολογιών.
Ενώ στην ενότητα 4.3 παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα της
σχετικής έρευνάς μας, δηλαδή αναφέρουμε πόσες από τις πλατφόρμες εμφανίζουν
στον ιστοχώρο τους καθένα από αυτά τα κριτήρια. Αυτές οι πληροφορίες
παρουσιάζονται με τη μορφή μέσων όρων, ελαχίστων και μεγίστων ποσοστών.
Εξάλλου, στη συνέχεια της έρευνάς μας επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε το βαθμό
στον οποίο τα λειτουργικά χαρακτηριστικά κι οι δυνατότητες που παρέχουν οι προς
μελέτη πλατφόρμες, συνδέονται με το ύψος του Δείκτη Παροχής Διαδικτυακών
Συναλλαγών Ομολόγων και Ομολογιών και το κατά πόσο αυτός ο δείκτης αποτελεί
κριτήριο της εξέλιξης των πλατφορμών.
Επιπλέον, θεωρήσαμε σκόπιμο να αξιολογήσουμε τη σημαντικότητα αυτών των
λειτουργικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι προς μελέτη
πλατφόρμες και με βάση αυτήν να δημιουργήσουμε ένα νέο Σταθμισμένο Δείκτη
Παροχής

Διαδικτυακών

Συναλλαγών

Ομολόγων

και

Ομολογιών.

Έπειτα,

επιχειρήσαμε μέσω αυτού του σταθμισμένου δείκτη να ελέγξουμε την εγκυρότητα
του Δείκτη Παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών Ομολόγων και Ομολογιών. Η
ερευνητική προσπάθεια για να ανακαλύψουμε αυτές τις σχέσεις περιγράφεται στην
ενότητα 4.4.
Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα θα ήταν ημιτελής και δε θα εξυπηρετούσε στο
μέγιστο βαθμό την περαιτέρω έρευνά μας σχετικά με την ανάπτυξη πλατφόρμας για
την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην
Ελλάδα, αν δεν προσπαθούσαμε να μελετήσουμε συγκριτικά κάποιες από τις
σημαντικότερες πλατφόρμες διαχείρισης διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, στην τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου
επιλέξαμε τις τρεις πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους μεγαλύτερους βαθμούς
στο Δείκτη Παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών Ομολόγων και Ομολογιών και
καταγράψαμε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που παρέχουν
στους επενδυτές. Ενώ, στη συνέχεια κάναμε μια συγκριτική ανάλυση αυτών των
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων.
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4.2 Το πλαίσιο της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη

4.2.1 Περιγραφή του Δείγματος
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την μελέτη αποτελούνταν από τις 129
πλατφόρμες

που

αναφέρονται

στη

σχετική

βιβλιογραφία

ως

πλατφόρμες

διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι
κατά τη μελέτη μας δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό ηλεκτρονικών
πλατφορμών που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στους
μεμονωμένους επενδυτές, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά τους θα μας επιτρέψουν
στη συνέχεια να προτείνουμε την πορεία αναβάθμισης των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα. Αντιθέτως, θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι στην έρευνά μας δεν έχουμε συμπεριλάβει τους προμηθευτές
λογισμικού και υλικοτεχνικής

υποδομής, με τη συνεργασία των οποίων

δημιουργήθηκαν οι πλατφόρμες των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη προτεραιότητά μας ήταν να εντοπίσουμε εάν
όλες αυτές οι πλατφόρμες διατηρούν έναν ενεργό ιστοχώρο. Σε αυτή την περίπτωση,
προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε εάν λειτουργούν ή έστω αν έχουν λειτουργήσει
κάποιο διάστημα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 για να παρέχουν
διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στον ιστοχώρο τους ή εάν
χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο αποκλειστικά για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού
εμπορίου ή για προωθητικούς λόγους ή αν τέλος ο ιστοχώρος υπάρχει για να
δηλώνουν την πρόθεσή τους να παρέχουν μελλοντικά διαδικτυακές συναλλαγές
ομολόγων και ομολογιών.
Πιο

συγκεκριμένα,

για

να

εντοπίσουμε

αυτούς

τους

ιστοχώρους

χρησιμοποιήσαμε τις υπερσυνδέσεις που μας παρείχε η ιστοσελίδα της Διεθνούς
Ένωσης των Διαπραγματευτών Χρεογράφων και Χρηματοοικονομικών Προϊόντων
(SIFMA) (http://www.sifma.org/). Σε μερικές περιπτώσεις η ιστοσελίδα της SIFMA
δεν παρείχε καμία υπερσύνδεση (Hyperlink) προς την πλατφόρμα που μελετούσαμε ή
η υπερσύνδεση ήταν μη ενεργή ή λανθασμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις
επισκεφτήκαμε την ισχυρή μηχανή αναζήτησης google για τον εντοπισμό του
ιστοχώρου της πλατφόρμας. Αν δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε και πάλι τον
ιστοχώρο προσπαθούσαμε να βρούμε αν η πλατφόρμα έχει εξαγοραστεί ή
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συγχωνευτεί με κάποια άλλη και επιχειρούσαμε να βρούμε τον πιθανό νέο ιστοχώρο
φιλοξενίας της. Στο παράρτημα Α αναφέρουμε όλες τις πλατφόρμες που μελετήσαμε
με τους αντίστοιχους ιστοχώρους τους.
Σύμφωνα με την έρευνά μας, λοιπόν, υπήρχαν ενενήντα δύο (92) ενεργές
πλατφόρμες που λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια του 2000 για να παρέχουν
διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας
2000 – 2005, τριάντα τέσσερις (34) από αυτές τις πλατφόρμες έκλεισαν, ενώ
προέκυψαν είκοσι εννιά (29) νέες πλατφόρμες. Αξίζει να αναφερθεί ότι από αυτές τις
ενενήντα δύο πλατφόρμες οι δεκατρείς (13) έχουν συγχωνευθεί σε δύο μεγάλες
πλατφόρμες (τρεις στην Bloomberg και δέκα στην MTS), αλλά εξακολουθούν να
υφίστανται και ως ανεξάρτητες πλατφόρμες. Επίσης, άλλες εννιά από τις ενενήντα
δύο πλατφόρμες εξαγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του 2000 – 2005 και από αυτές οι
έξι συνέχισαν τη λειτουργία τους υπό νέα ονομασία – διεύθυνση, η μία εξαγοράστηκε
και σταμάτησε τη λειτουργία της και οι δύο τελευταίες εξαγοράστηκαν από την ίδια
εταιρία, η οποία έκτοτε λειτουργεί η ίδια ως πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών. Έτσι, το 2005 ο αριθμός των πλατφορμών που
λειτουργούσαν έφτανε στις ογδόντα πέντε (85), όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.1.
Όσον αφορά το χρονικό διάστημα 2005 – 2009, τέσσερις ακόμη πλατφόρμες
έκλεισαν ενώ προέκυψαν επτά νέες πλατφόρμες. Επιπλέον θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι στο διάστημα αυτό σημειώθηκαν τρεις ακόμη συγχωνεύσεις και μια εξαγορά.
Τόσο όμως στην περίπτωση της εξαγοράς όσο και στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων, οι πλατφόρμες συνέχισαν κανονικά τη λειτουργία τους στους ίδιους ιστοχώρους που φιλοξενούνταν. Έτσι, τελικά τον Αύγουστο του 2009 ο αριθμός των πλατφορμών που λειτουργούσαν για τη διενέργεια διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων
και ομολογιών έφτασε στις ογδόντα οκτώ (88), όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.1.
Εξάλλου, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Microsoft Excel 2002 ήταν το
λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε για την αναγκαία στατιστική ανάλυση των
δεδομένων του δείγματός μας. Για να φτάσουμε όμως στη στατιστική ανάλυση, είναι
αναγκαίο, στη συνέχεια αυτής της ενότητας, να περιγράψουμε τα κριτήρια που
επιλέξαμε από το σύνολο των λειτουργικών χαρακτηριστικών των ιστοχώρων που
φιλοξενούν τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών. Επιπλέον, πρέπει
να δείξουμε πώς αυτά τα κριτήρια έχουν ομαδοποιηθεί σε οκτώ κατηγορίες και με
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βάση αυτές πώς δημιουργήθηκε ο Δείκτης Παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών
Ομολόγων και Ομολογιών.

Πίνακας 4.1 Η εξέλιξη του αριθμού των πλατφορμών που διενεργούν
διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών

Έτος

Αριθμός

2000

92

2005

92 + Νέες –
(Αυτές που έκλεισαν) –
(Αυτές που εξαγοράστηκαν και
σταμάτησαν να λειτουργούν) =
= 92+29-34-(1+(2-1)) = 85

2009

85 + 7 – 4 = 88

Παρατηρήσεις

9 Μία πλατφόρμα εξαγοράστηκε και

σταμάτησε τη λειτουργία της.
9 2 πλατφόρμες εξαγοράστηκαν από

την ίδια εταιρία (έμεινε
πλατφόρμα σε λειτουργία).

μία

9 Δεν υπάρχουν εξαγοραζόμενες των

οποίων η
σταματήσει.

λειτουργία να έχει

4.2.2 Τα κριτήρια που επιλέξαμε από το σύνολο των λειτουργικών
χαρακτηριστικών των πλατφορμών που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές
ομολόγων και ομολογιών
Για να μετρήσουμε το βαθμό Παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών Ομολόγων και
Ομολογιών από τις διάφορες πλατφόρμες, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα
εργαλείο σε μορφή λίστας 88 κριτηρίων, το οποίο θα εκφράζει για κάθε πλατφόρμα
την πολιτική παροχής διαδικτυακών συναλλαγών σε τίτλους σταθερού εισοδήματος.
Αυτά τα κριτήρια επιλέχτηκαν με βάση προηγούμενες σχετικές έρευνες (SIFMA,
2000, 2005 και 2006). Μάλιστα, οι έρευνες της SIFMA έχουν ξεκινήσει το 1997 και
βασίζονται στην επεξεργασία ερωτηματολογίων που διανέμονται σε στελέχη
χρηματοοικονομικών οργανισμών που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές τίτλων
σταθερού εισοδήματος.
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αφορούν στον αριθμό
των πλατφορμών που ανήκουν σε κάθε τύπο συστήματος. Σε μια προσπάθεια να
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δείξουμε τη χρονική εξέλιξη του αριθμού των πλατφορμών που ανήκουν σε κάθε
τύπο συστήματος, έχουμε συγκεντρώσει στον Πίνακα 4.2 τα στοιχεία που προέκυψαν
από τις έρευνες της SIFMA (SIFMA, 2000, 2005 και 2006). Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι ο αριθμός των πλατφορμών που ανήκουν σε κάθε τύπο συστήματος
ανά χρονιά μπορεί σαν σύνολο να είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό συνολικό
αριθμό των πλατφορμών, διότι κάποια πλατφόρμα μπορεί να ανήκε σε δύο
κατηγορίες τύπου συστήματος ή διότι έτσι έκριναν οι συμμετέχοντες που απάντησαν
τα ερωτηματολόγια.

Πίνακας 4.2 Χρονική εξέλιξη του αριθμού των πλατφορμών ανά τύπο
συστήματος
Τύπος συστήματος
Auction
Cross-Matching
Interdealer
Multi-Dealer to
customer
Single Dealer to
customer
Issuer to
dealer/investor
Άλλος

‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06
1
3 10 14 16 14 12 10 11 16
2
6
8 22 25 17 12
9 27 25
1
0
5 11 15 21 21 21 29 26
0
4
3
8 10 13 16 16 19 26
7

12

13

18

19

22

21

21

22

7

0

0

0

0

0

0

0

0

12

9

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

Πηγή : SIFMA, 2000, 2005 και 2006

Ωστόσο, πρόθεσή μας ήταν να διερευνήσουμε εμείς οι ίδιοι αν και εφόσον οι
πλατφόρμες παροχής διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών έχουν τα
χαρακτηριστικά και παρέχουν τις υπηρεσίες που κρίναμε ότι πρέπει να μελετήσουμε.
Εξάλλου,

επιχειρήσαμε

να

συμπεριλάβουμε

και

κριτήρια

που δεν είχαν

συμπεριληφθεί στις προηγούμενες μελέτες σχετικά με τις διαδικτυακές συναλλαγές
σταθερού εισοδήματος και να επεκτείνουμε την έρευνά μας χρονικά.
Επιπλέον, όλες οι προαναφερθείσες μελέτες (SIFMA, 2000, 2005, και 2006)
ερευνούσαν τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι πλατφόρμες σε
ένα δεδομένο έτος (2000, 2005, 2009). Επειδή, όμως, όπως αναφέραμε και στην
ενότητα 4.2.1, μας ενδιέφερε η χρονική εξέλιξη των πλατφορμών, αποφασίσαμε να
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ερευνήσουμε πόσες πλατφόρμες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και πόσες
εξαγοράστηκαν / συγχωνεύτηκαν ή έκλεισαν στα χρονικά διαστήματα α) μέχρι το
2000, β) 2000 – 2005 και γ) 2005 – 2009 και στη συνέχεια να κάνουμε μια
συγκριτική μελέτη των χαρακτηριστικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των
πλατφορμών σε αυτά τα χρονικά διαστήματα.
Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα τέσσερα κριτήρια που επιλέξαμε αφορούν στο αν
η προς μελέτη πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της το χρονικό διάστημα 2000 –
2005, αν σταμάτησε τη λειτουργία της το χρονικό διάστημα 2000 – 2005, αν ξεκίνησε
τη λειτουργία της το χρονικό διάστημα 2005 – 2009 ή αν αντίστοιχα σταμάτησε τη
λειτουργία της το χρονικό διάστημα 2005 – 2009. Όσον αφορά τα ακόλουθα τέσσερα
κριτήρια (5ο – 8ο), θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτά αντιστοιχούν στον τύπο
συμμετεχόντων που μπορούν να πάρουν μέρος στις διαδικτυακές συναλλαγές
ομολόγων και ομολογιών που διαχειρίζεται η προς μελέτη πλατφόρμα. Τα επόμενα
τέσσερα κριτήρια (9ο – 12ο) αφορούν στον τύπο διαπραγμάτευσης που εφαρμόζουν οι
προς μελέτη πλατφόρμες. Ενώ, άλλα τέσσερα κριτήρια (13ο – 16ο) σχετίζονται με τον
τύπο συναλλαγών που χρησιμοποιεί η κάθε πλατφόρμα. Εξάλλου, η μορφή των
διαθέσιμων προσυνεδριακά τιμών μας απασχόλησε στα τρία επόμενα κριτήρια (17ο –
19ο). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διερευνώνται μέσω των επόμενων δέκα κριτηρίων
(20ο – 29ο). Ενώ, τα δίκτυα που φιλοξενούν την κάθε πλατφόρμα μελετώνται μέσω
των επόμενων πέντε κριτηρίων (30ο – 34ο). Τα επόμενα δεκαπέντε κριτήρια (35ο –
49ο) αφορούν στην παρεχόμενη προς τους επενδυτές πληροφόρηση σχετικά με τα
χαρακτηριστικά κάθε ομολογιακής έκδοσης. Τα τελευταία τριάντα εννέα κριτήρια
(50ο – 88ο) σχετίζονται με τους τύπους ομολόγων που είναι διαπραγματεύσιμοι σε
κάθε πλατφόρμα που μελετάμε. Ο Πίνακας 4.3 παρουσιάζει τις οκτώ κατηγορίες που
έχουμε επιλέξει, τον αριθμό κριτηρίων που περιλαμβάνουν και μια σύντομη αναφορά
σε αυτά τα κριτήρια.
Σε περίπτωση που η πλατφόρμα παρουσίαζε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά
που επιλέχτηκαν για αυτήν την μελέτη, συμπληρώσαμε στο αντίστοιχο κουτάκι την
τιμή ένα, αλλιώς συμπληρώσαμε μηδέν. Πρέπει να επισημάνουμε ότι υπήρξαν
περιπτώσεις όπου οι ιστοχώροι είχαν συνδέσεις προς ιστοσελίδες για την παροχή των
διαφόρων λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, οι οποίες όμως δεν ήταν ενεργές. Σε
αυτές τις περιπτώσεις συμπληρώσαμε μηδέν στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
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Πίνακας 4.3 Tα Κριτήρια ανά Ομάδα
Ομάδα

Αρ.Κριτήρια

4 Διαπραγματευτές ως αγοραστές, Θεσμικοί Επενδυτές, Διαπραγματευτές ως
πωλητές, Μεμονωμένοι Επενδυτές
Τύπος
διαπρα- 4 Δημοπρασία, Διαπραγμάτευση αποκλειστικά μέσω εντολών, Ειδική
γμάτευσης
διαπραγμάτευση, Παροχή δηλώσεων βούλησης (αγοράς / πώλησης)
Τύπος
4 Εκδότης προς διαπραγματευτή, Ενός Διαπραγματευτή, Μεταξύ
Συναλλαγών
Διαπραγματευτών, Πολλαπλών Διαπραγματευτών
Διαθέσιμες τιμές 3 Εκτελέσιμες, Ενδεικτικές, Τελευταία διαπραγματεύσιμη τιμή
προσυνεδριακά
Συμμετέχοντες

Παρεχόμενες
Υπηρεσίες

10 Τήρηση Θεσμικών Περιορισμών, Παράδοση Ηλεκτρονικής Έρευνας,
Γνωστοποίηση Ανάλυσης Τιμών, Επιβεβαίωση Διάθεσης, Δεδομένα
Τιμολόγησης, Σύστημα για παροχή ειδικής διαπραγμάτευσης, Σύστημα για
τη διαχείριση Εντολών, Παρακολούθηση Κινδύνων, Παράδοση Ερευνών,
Σύστημα Διαχείρισης στοιχείων
Διαθεσιμότητα
5 Internet, Bloomberg, Ιδιωτικό Δίκτυο, Μισθωμένη Γραμμή, MoneyLine
Telerate
Πληροφόρηση
15 Άμεση Διαθέσιμη Πληροφόρηση, Προκαθορισμένο Περιθώριο, Ιστορικά
Δεδομένα Συναλλαγών, Παρακολούθηση του όγκου Συναλλαγών, Τήρηση
Κανόνων της Επιτροπής Καθορισμού της Λειτουργίας των Δημοτικών
Ομολόγων (Municipal Securities Rulemaking Board, msrb), Κουπόνι,
Ωριμότητα, Αξιολόγηση, Αριθμοί cusip / isin, Μέγεθος Έκδοσης, Όνομα
Εκδότη, Τιμή, spread, Όγκος Συναλλαγών, Απόδοση
Χρεόγραφα που στηρίζονται σε αποδόσεις άλλων
Τύπος Διαπραγμα- 39 Asset-Bucked
Securities
προϊόντων: δάνεια(μη στεγαστικά), μισθώματα, χρέη
τεύσιμων
πιστωτικών καρτών, χρεωστικούς λογαριασμούς
Ομολόγων
εταιριών, δικαιωμάτων τύπου royalties
Asset-Backed
Επενδυτικό πρόγραμμα, βραχυπρόθεσμης
Commercial
διάρκειας
Paper
Agency mbs
Agency
securities

Ομόλογα με κρατική εγγύηση
Κρατικοί τίτλοι

Canadian debt
securities

Καναδικοί χρεωστικοί τίτλοι

Credit
derivaives

Πιστωτικά Παράγωγα

Canadian
government
bond
Credit default
wap index
tranches
Commercial
paper
Certificate of
deposit

Ομόλογα που εκδίδει η Καναδέζικη
Κυβέρνηση.

Euro Bons

Ευρωομόλογα

Ιδιωτικές συμβάσεις μεταξύ δύο μερών πάνω σ'
ένα «στοίχημα» για πτώχευση, αθέτηση
υποχρέωσης ή αναδιάρθρωση χρέους του εκδότη
Εμπορικά χρεόγραφα
Χρεόγραφα που εκδίδονται ως απόδειξη
προθεσμιακής κατάθεσης, φέρουν επιτόκιο και
διαπραγματεύονται σε ανεπτυγμένες χρηματαγορές.
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Emerging markets
Exchange-Traded
Option

Ομόλογα αναδυόμενων αγορών
Χρηματιστηριακά ∆ικαιώµατα Προαίρεσης

Exchange traded
funds
Fx futures

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια

Fx options
Floating rate
notes
Futures
Foreign exchange
High grade
corporate
High yield
corporate

ΣΥΝΟΛΑ

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε
Ξένο Συνάλλαγμα
Δικαιώματα Προαίρεσης σε Ξένο Συνάλλαγμα
Ομόλογα που πληρώνουν κουπόνι, συνήθως όχι
σταθερό αλλά αναπροσαρμοζόμενο τακτικά,
καθώς συνδέεται με επιτόκια διεθνών ομολόγων
βραχυπρόθεσμης διάρκειας.
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Ξένα Συναλλάγματα
Εταιρικά Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής
Ικανότητας
Εταιρικά Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης

Interest rate swaps
MortgageBacked Security

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων
Ενυπόθηκα οµόλογα

Other money
markets
Municipal bond
Medium-term
notes
Non-agency mbs
Over the counter
options

Άλλες αγορές χρήματος

Covered bonds
Repo
Securitized
derivatives

Καλυμμένες ομολογίες
Συμφωνίες επαναγοράς ομολόγων
Τιτλοποιημένα παράγωγα

Structured note
Sub-sovereign
securities
Supranational
securities
Sovereign
securities
Treasury
securities
Us Treasury
futures
Whole loans

Δομημένα ή σύνθετα ομόλογα
Τίτλοι που εκδίδονται από επιμέρους
κρατικούς οργανισμούς
Υπερεθνικά ομόλογα

Forward
Contracts

Προθεσμιακά Συμβόλαια σε Ξένο
Συνάλλαγμα

Δημοτικά Ομόλογα
Γραµµάτια µεσοπρόθεσµης περιόδου
Ομόλογα με μη κρατική εγγύηση
Εξωχρηματιστηριακά Δικαιώματα
Προαίρεσης

Κρατικά Ομόλογα
Κυβερνητικά ομόλογα των Η.Π.Α.
Προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίων επί
ομολόγων
Ενυπόθηκα Δάνεια που πληρώνονται ως
σύνολα

84
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Ορίσαμε τιμές διαφορετικές του ενός και του μηδενός στα εξής τρία
χαρακτηριστικά: α) εάν η πλατφόρμα σταμάτησε τη λειτουργία της το χρονικό
διάστημα 2000 – 2005 ή β) εάν η πλατφόρμα σταμάτησε τη λειτουργία της το
χρονικό διάστημα 2005 – 2009, οπότε ορίσαμε την τιμή -1 σε περίπτωση που η
πλατφόρμα σταμάτησε να λειτουργεί, την τιμή -2 αν η πλατφόρμα σταμάτησε τη
λειτουργία της λόγω εξαγοράς ή συγχώνευσης και την τιμή -3 σε κάθε περίπτωση μη
εντοπισμού τόσο της πλατφόρμας όσο και κάποιας πιθανής εξήγησης της διακοπής
λειτουργίας της και γ) στην Άμεση Διαθέσιμη Πληροφόρηση, όπου η τιμή 1
αντιστοιχήθηκε στην πληροφόρηση με καθυστέρηση, η τιμή 0,5 αντιστοιχήθηκε στην
παροχή πληροφόρησης στο κλείσιμο, και τέλος η τιμή 2 αντιστοιχήθηκε στη
στιγμιαία πληροφόρηση.
Επίσης, τιμή διαφορετική του ενός ή του μηδενός ορίσαμε και στην ομάδα
κριτηρίων : τύπος του ομολόγου. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε ένα από τα κριτήρια της
κατηγορίας αυτής ελέγχαμε αν η πλατφόρμα επιτρέπει τη διαπραγμάτευση του
συγκεκριμένου τύπου ομολόγου στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία ή
οπουδήποτε αλλού, οπότε δίναμε την τιμή 1, 2, 3 ή 4 αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η
διαπραγμάτευση του συγκεκριμένου τύπου ομολόγου επιτρέπονταν σε περισσότερες
από μια περιοχές, τότε στο αντίστοιχο κουτάκι βάζαμε το συνδυασμό των κωδικών
των αντίστοιχων περιοχών, π.χ. για Ευρώπη και Ασία θα δίναμε την τιμή 23.

4.2.3 Η δημιουργία του Δείκτη Παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών Ομολόγων
και Ομολογιών
Για να κατασκευάσουμε το Δείκτη Παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών Ομο-λόγων
και Ομολογιών (Internet Bond Transactions Index, IBTI) χρησιμοποιήσαμε τους
βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι πλατφόρμες στα 84 από τα 88 κριτήρια (τα
πρώτα τέσσερα κριτήρια αφορούν το χρονικό διάστημα λειτουργίας της κάθε
πλατφόρμας και δεν συμμετέχουν στο αποτέλεσμα). Ο μαθηματικός τύπος που
έχουμε επιλέξει για τον υπολογισμό των βαθμών που έχει συγκεντρώσει η πλατφόρμα
i φαίνεται στην ακόλουθη σχέση (Σχέση 4.1):

30

45

j =1

j =32

IBTI = ∑ Cj +ΑΔΠ * ∑ Cj +

84

∑ Cj

Σχέση 4.1

j = 46
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Ενώ, στη σχέση 4.2 μπορούμε να δούμε το πεδίο ορισμού της σχέσης 4.1

⎧1, 1 ≤ j ≤ 45 & κριτήριο ικανοποιείται
Cj = ⎨
⎩ Αριθμός Ηπείρων που ικανοποιείται, 46 ≤ j ≤ 84

Σχέση 4.2

Από τις παραπάνω σχέσεις βλέπουμε ότι στο πρώτο από τα τρία αθροίσματα το
j ξεκινά από το 1 και φτάνει στο 30, δηλαδή καλύπτει όλες τις ομάδες κριτηρίων
εκτός από τις ομάδες: 1) Πληροφόρηση και 2) Τύπος διαπραγματεύσιμων ομολόγων.
Στο άθροισμα αυτό, το Cj είναι ίσο με ένα, εάν η πλατφόρμα ικανοποιεί το j-ιοστό
κριτήριο και αν όχι είναι ίσο με μηδέν.
Όσον αφορά την ομάδα κριτηρίων Πληροφόρηση, αυτή, όπως φαίνεται και
παραπάνω στη Σχέση 4.1, υπολογίζεται στο δεύτερο άθροισμα, όπου το j κυμαίνεται
από το 32 ως το 45. Μάλιστα, επειδή το πρώτο κριτήριο της κατηγορίας αυτής, η
Άμεσα Διαθέσιμη Πληροφόρηση (ΑΔΠ), κρίναμε ότι αποτελεί σταθμιστή της
συγκεκριμένης κατηγορίας, αποφασίσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως συντελεστή.
Αυτός ο συντελεστής πολλαπλασιάστηκε με το άθροισμα που μας δίνουν τα υπόλοιπα
14 κριτήρια της κατηγορίας. Εξάλλου, το Cj είναι ίσο με ένα εάν η πλατφόρμα
ικανοποιεί το j-ιοστό κριτήριο και αν όχι είναι ίσο με μηδέν, ενώ ο συντελεστής ΑΔΠ
παίρνει την τιμή 0,5 αν η Πληροφόρηση δίνεται στο κλείσιμο, ένα αν δίνεται με
καθυστέρηση, δύο αν δίνεται άμεσα και μηδέν αν δεν παρέχεται.
Τέλος, για την ομάδα κριτηρίων Τύπος διαπραγματεύσιμων ομολόγων,
αντιστοιχεί το τελευταίο άθροισμα, όπου το j ξεκινά από το 46 και φτάνει στο 84.
Μάλιστα, το Cj είναι ίσο με ένα εάν η πλατφόρμα προσφέρει προς διαπραγμάτευση
τον j-ιοστό τύπο ομολόγου σε μία Ήπειρο (Ευρώπη, Αμερική, Ασία ή αλλού), είναι
ίσο με δύο εάν η πλατφόρμα προσφέρει προς διαπραγμάτευση τον j-ιοστό τύπο
ομολόγου σε δύο Ηπείρους κ.ο.κ., όπου οι τιμές τέσσερα και πάνω να θεωρούνται
εξαιρετικά σπάνιες.
Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια πλατφόρμα θα μπορούσε να
συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστο:
Minimum = 0 βαθμούς

Σχέση 4.3

και κατά μέγιστο (λαμβανομένου υπόψη ότι ο μέγιστος αριθμός Ηπείρων στις οποίες
το j-ιοστό ομόλογο διαπραγματεύεται ισούται με 3:
Maximum = 30 + 2*14+ 39*3 = 30 + 28 + 117 = 175

Σχέση 4.4
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4.3 Στατιστική Ανάλυση του πλήθους των κριτηρίων παροχής Διαδικτυακών
Συναλλαγών Ομολόγων και Ομολογιών που πληρούν οι προς μελέτη πλατφόρμες

4.3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η συλλογή των δεδομένων και η δημιουργία του Δείκτη Παροχής Διαδικτυακών
Συναλλαγών Ομολόγων και Ομολογιών μάς επέτρεψαν να προχωρήσαμε στο
επόμενο βήμα της έρευνάς μας: στην επεξεργασία των δεδομένων και τη στατιστική
ανάλυσή τους. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο για κάθε κριτήριο να υπολογιστεί το
μέσο ποσοστό που έχουν συγκεντρώσει όλες οι προς μελέτη πλατφόρμες σε κάθε ένα
από τα τρία χρονικά διαστήματα: 2000, 2005 και 2009. Αυτό το μέσο ποσοστό μας
επέτρεψε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα εάν γενικά οι πλατφόρμες εμφανίζουν ή
όχι αυτό το κριτήριο.
Επιπλέον, υπολογίσαμε το μέσο ποσοστό για κάθε μια από τις οκτώ κατηγορίες,
και βρήκαμε ποιο κριτήριο συγκέντρωσε το ελάχιστο και ποιο το μέγιστο ποσοστό.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, επειδή η προς μελέτη πλατφόρμα μπορεί να
παρουσίαζε περισσότερα από ένα κριτήρια από κάθε κατηγορία, ίσως ακόμη και όλα,
το άθροισμα των ποσοστών των κριτηρίων κάθε κατηγορίας μπορεί προφανώς να
ήταν μεγαλύτερο του 100%. Στη συνέχεια αυτής της υποενότητας παρουσιάζουμε την
ανάλυσή μας για τις οκτώ κατηγορίες.

4.3.2 Ανάλυση της κατηγορίας "Συμμετέχοντες"
Τα πρώτα κριτήρια που μελετήσαμε, και τα θεωρήσαμε ως τα πιο χρήσιμα για την
περαιτέρω έρευνά μας σχετικά με την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, ήταν τα κριτήρια της κατηγορίας
Συμμετέχοντες, δηλαδή αν αυτοί μπορεί να είναι οι Διαπραγματευτές ως αγοραστές,
οι Θεσμικοί Επενδυτές, οι Διαπραγματευτές ως πωλητές ή οι Μεμονωμένοι
Επενδυτές. Ο Πίνακας 4.4 παρουσιάζει για καθένα από τα κριτήρια της κατηγορίας
Συμμετέχοντες το μέσο ποσοστό που είχαν συγκεντρώσει οι πλατφόρμες και το μέσο,
ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων των κριτηρίων της συγκεκριμένης κατηγορίας
για τα έτη 2005 και 2009.
Μπορούμε εύκολα να επισημάνουμε ότι το μέσο ποσοστό όλων των κριτηρίων
της κατηγορίας Συμμετέχοντες για το έτος 2005 ήταν 45,29 %, το οποίο ήταν αρκετά
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ενθαρρυντικό. Μάλιστα, το έτος 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο
φτάνοντας στο 51,99 %. Ας προσέξουμε, εξάλλου, ότι τα ποσοστά του έτους 2009
ήταν μεγαλύτερα σε όλα τα κριτήρια της κατηγορίας αυτής εκτός από το κριτήριο
Διαπραγματευτές ως Αγοραστές, το οποίο όμως σημείωσε μια πολύ μικρή μείωση της
τάξης του 1%.

Πίνακας 4.4 Συμμετέχοντες: Μέσος Όρος, Μέγιστα και Ελάχιστα Ποσοστά

Διαπραγματευτές

Θεσμικοί

Διαπραγματευτές

Μεμονωμένοι

ως αγοραστές

Επενδυτές

ως πωλητές

Επενδυτές

63,53%

44,71%

Μέσος Όρος

45,29%

62,50%

54,55%

Μέσος Όρος

51,99%

%
2005
%
2009

56,47 %
Ελαχ.

16,47%

16,47 %
Μεγ.

61,36 %
Ελαχ.

29,55%

63,53%
29,55 %

Μεγ.

62,50%

Πέραν αυτού, πρέπει να σημειώσουμε ότι τη δυνατότητα συμμετοχής στο
μεγαλύτερο αριθμό πλατφορμών την είχαν οι Διαπραγματευτές ως αγοραστές, τόσο
για το έτος 2005 όσο και για το έτος 2009, αφού συγκέντρωσαν το 63,53 % και το
62,5 % αντίστοιχα. Ωστόσο, οι μεμονωμένοι επενδυτές το έτος 2005 είχαν τη
δυνατότητα συμμετοχής μόνο στο 16,47 % των πλατφορμών, ποσοστό που
αποτελούσε και το μικρότερο που σημειώθηκε από τα κριτήρια αυτής της
κατηγορίας. Το έτος 2009 το ποσοστό αυτό βελτιώθηκε σημαντικά (29,55%), ωστόσο
παρέμεινε αισθητά μικρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα ποσοστά της κατηγορίας
Συμμετέχοντες, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για τη
διεκπεραίωση διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών, η οποία θα
απευθύνεται άμεσα σε μεμονωμένους επενδυτές.

4.3.3 Ανάλυση της κατηγορίας "Τύπος Διαπραγμάτευσης"
Η επόμενη ομάδα κριτηρίων που μελετήσαμε ήταν η κατηγορία: Τύπος
Διαπραγμάτευσης,

δηλαδή

αν

η

πλατφόρμα

διενεργεί

συναλλαγές

μέσω
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Δημοπρασιών, είτε αν γίνεται διαπραγμάτευση αποκλειστικά μέσω εντολών, είτε αν
ζητείται η παροχή δηλώσεων βούλησης αγοράς ή πώλησης (Quote Request), είτε αν
επιτρέπεται η ειδική διαπραγμάτευση των ομολόγων.
Ο Πίνακας 4.5 παρουσιάζει για καθένα από τα κριτήρια της κατηγορίας Τύπος
Διαπραγμάτευσης το μέσο ποσοστό που είχαν συγκεντρώσει οι πλατφόρμες και το
μέσο, ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων των κριτηρίων της συγκεκριμένης
κατηγορίας για τα έτη 2005 και 2009. Όσον αφορά το έτος 2000, έχουμε εντοπίσει
διαθέσιμα στοιχεία μόνο για τα δύο από τα τέσσερα κριτήρια της κατηγορίας και πιο
συγκεκριμένα βρέθηκαν στοιχεία για το αν η πλατφόρμα διενεργούσε δημοπρασίες ή
ειδικές διαπραγματεύσεις. Έτσι, ο Πίνακας 4.5 παρουσιάζει, επιπλέον, για τα
κριτήρια Δημοπρασία και Ειδική Διαπραγμάτευση, το μέσο ποσοστό που είχαν
συγκεντρώσει οι πλατφόρμες και το μέσο, ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων των
κριτηρίων της συγκεκριμένης κατηγορίας για το έτος 2000.

Πίνακας 4.5 Τύπος Διαπραγμάτευσης: Μέσος Όρος, Μέγιστα και Ελάχιστα
Ποσοστά

Δημοπρασία
2000

19,18%
Μέσος Όρος

2005

23,53%
Μέσος Όρος

2009

37,5%
Μέσος Όρος

Διαπραγμάτευση

Παροχή δηλώσεων

αποκλειστικά

βούλησης (αγοράς

Ειδική

μέσω εντολών

πώλησης)

διαπραγμάτευση

Χ

Χ

23,97%

Ελαχ.

41,18%
37,65%

19,18%

Μεγ.

32,94 %
Ελαχ.

53,41%
44,03%

28,77 %

23,53%

52,94 %
Μεγ.

36,36 %
Ελαχ.

36,36%

28,77%
52,94%
48,86 %

Μεγ.

53,41%

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Πίνακα 4.5 το μέσο ποσοστό όλων των κριτηρίων της
κατηγορίας Τύπος Διαπραγμάτευσης για το έτος 2000 ήταν 23,97% , το οποίο είναι
πολύ μικρό. Μάλιστα, το έτος 2005 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν λίγο υψηλότερο
φτάνοντας μόλις στο 37,65 και το έτος 2009 αυξήθηκε και πάλι φτάνοντας το
44,03%.
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Ο τύπος διαπραγμάτευσης που συγκέντρωσε το ελάχιστο ποσοστό για το έτος
2000 ήταν η Δημοπρασία (19,18%), ενώ το μέγιστο ποσοστό για το έτος 2000
αντιστοιχούσε στον τύπο διαπραγμάτευσης Ειδική Διαπραγμάτευση (28,77%). Ο
τύπος διαπραγμάτευσης που συγκέντρωσε το ελάχιστο ποσοστό για το έτος 2005
ήταν η Δημοπρασία και πάλι (23,53 %), ενώ για το έτος 2009 ήταν η Παροχή
Δηλώσεων Βούλησης (36,36%). Όσον αφορά τα μέγιστα ποσοστά, το έτος 2005 το
μέγιστο ποσοστό στην κατηγορία Τύπος Διαπραγμάτευσης σημειώθηκε από την
Ειδική Διαπραγμάτευση (52,94%), ενώ το έτος 2009 από την Διαπραγμάτευση
αποκλειστικά μέσω εντολών (53,41%).
Τα παραπάνω στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ των ετών 2000
και 2005 οι προς μελέτη πλατφόρμες διατήρησαν σε σημαντικό βαθμό τους
διαθέσιμους τύπους διαπραγμάτευσής τους. Ωστόσο, μεταξύ των ετών 2005 και 2009
υπήρχε μια σημαντική διακύμανση στους τύπους Διαπραγμάτευσης που παρέχουν οι
προς μελέτη πλατφόρμες. Εξάλλου, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν υπήρχε
κάποιος τύπος διαπραγμάτευσης που να παρέμεινε ο ίδιος αυτός που συγκέντρωσε το
ελάχιστο ή το μέγιστο ποσοστό. Αυτό που πρέπει επίσης να επισημάνουμε είναι ότι
κατά το έτος 2009, ο Τύπος διαπραγμάτευσης Ειδική Διαπραγμάτευση παρουσίασε
σημαντική μείωση του ποσοστού του σε σχέση με το έτος 2005, της τάξης του 4%.

4.3.4 Ανάλυση της κατηγορίας "Τύπος Συναλλαγών"
Στη συνέχεια, υπολογίσαμε τα αποτελέσματα σχετικά με την κατηγορία: Τύπος
Συναλλαγών, η οποία περιελάμβανε τα κριτήρια: Εκδότης προς διαπραγματευτή,
Σύστημα

Ενός

Διαπραγματευτή,

Μεταξύ

Διαπραγματευτών,

Πολλαπλών

Διαπραγματευτών. Ο Πίνακας 4.6 παρουσιάζει για κάθε ένα από τα κριτήρια της
κατηγορίας Τύπος Συναλλαγών το μέσο ποσοστό που είχαν επιτύχει οι προς μελέτη
πλατφόρμες και το μέσο, ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων των κριτηρίων της
κατηγορίας για τα έτη 2005 και 2009.
Όσον αφορά το έτος 2000, έχουμε εντοπίσει διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία από
τα τέσσερα κριτήρια της κατηγορίας και πιο συγκεκριμένα δεν βρέθηκαν στοιχεία για
το αν η πλατφόρμα επέτρεπε συναλλαγές Εκδότη προς διαπραγματευτή. Έτσι, ο
Πίνακας 4.6 παρουσιάζει, επιπλέον, για τα κριτήρια Σύστημα Ενός Διαπραγματευτή,
Μεταξύ Διαπραγματευτών και Πολλαπλών Διαπραγματευτών, το μέσο ποσοστό που
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είχαν συγκεντρώσει οι πλατφόρμες και το μέσο, ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων
των κριτηρίων της συγκεκριμένης κατηγορίας για το έτος 2000.

Πίνακας 4.6 Τύπος Συναλλαγών: Μέσος Όρος, Μέγιστα και Ελάχιστα Ποσοστά

Εκδότης προς

Ενός

διαπραγματευτή Διαπραγματευτή
Χ

Μεταξύ

Πολλαπλών

Διαπραγματευτών Διαπραγματευτών

26,03%

15,07 %

10,96 %

2000

26,03

2005
2009

Μέσος Όρος

17,35%

24,71%

34,12%

Μέσος Όρος

36,47%

18,18%

34,09%

Μέσος Όρος

35,51%

Ελαχ.
Ελαχ.
Ελαχ.

10,96%

Μεγ. %

52,94 %

34,12 %

24,71%

Μεγ. 52,94%

50,00 %

39,77 %

18,18%

Μεγ. 50,00%

Το μέσο ποσοστό όλων των κριτηρίων της κατηγορίας Τύπος Συναλλαγών για
το έτος 2000 ήταν 17,35 %, που είναι πάρα πολύ μικρό. Επιπλέον, το ελάχιστο
ποσοστό της κατηγορίας Τύπος Συναλλαγών για το έτος 2000 σημειώθηκε από το
κριτήριο Πολλαπλών Διαπραγματευτών (10,96 %), ενώ το μέγιστο ποσοστό
σημειώθηκε από το κριτήριο Ενός Διαπραγματευτή (26,03 %).
Το μέσο ποσοστό όλων των κριτηρίων της κατηγορίας Τύπος Συναλλαγών για
το έτος 2005 ήταν 36,47%, που είναι πολύ μικρό. Πέραν τούτου, οι μισές περίπου
από τις πλατφόρμες (52,94%) παρείχαν συναλλαγές μεταξύ διαπραγματευτών,
ποσοστό που ήταν και το μεγαλύτερο της συγκεκριμένης κατηγορίας για το έτος
2005. Ενώ, οι συναλλαγές εκδότη προς διαπραγματευτή επιτρέπονταν μόνο στο
24,71% των πλατφορμών, το οποίο αποτελεί και το ελάχιστο ποσοστό της
κατηγορίας, εξαιτίας του οποίου ελαττώθηκε πολύ και το μέσο ποσοστό της
κατηγορίας για το έτος 2005.
Όσον αφορά τα αντίστοιχα ποσοστά για το έτος 2009, βλέπουμε ότι το μέσο
ποσοστό όλων των κριτηρίων της κατηγορίας Τύπος Συναλλαγών ήταν 35,51%,
ακόμη πιο μικρό σε σχέση με το ήδη μικρό του έτους 2005. Πέραν τούτου, ακριβώς
οι μισές πλατφόρμες παρείχαν συναλλαγές μεταξύ διαπραγματευτών, ποσοστό που
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ήταν και πάλι το μεγαλύτερο της συγκεκριμένης κατηγορίας για το έτος 2009. Ενώ, οι
συναλλαγές εκδότη προς διαπραγματευτή επιτρέπονταν μόνο στο 18,18%, το οποίο
ελαττώθηκε σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2005 και αποτελεί και
πάλι το ελάχιστο ποσοστό της κατηγορίας.
Αν θέλαμε να αναφερθούμε στη διακύμανση που σημειώθηκε στα ποσοστά των
κριτηρίων της κατηγορίας Τύπος Συναλλαγών κατά τα έτη 2000 – 2005 – 2009,
μπορούμε να πούμε ότι από το έτος 2000 ως το 2005 είχαμε μια σημαντική αύξηση
στα ποσοστά που σημείωσαν οι πλατφόρμες σε όλα τα κριτήρια. Από το έτος 2005
όμως ως το 2009 μόνο το κριτήριο των συναλλαγών μεταξύ Πολλαπλών
Διαπραγματευτών παρουσίασε αύξηση, ενώ τα υπόλοιπα παρουσίασαν μείωση, με
μεγαλύτερη μείωση να έχει σημειωθεί στην παροχή συναλλαγών εκδότη προς
διαπραγματευτή (- 6,53 %).

4.3.5 Ανάλυση της κατηγορίας "Διαθέσιμες Τιμές Προσυνεδριακά"
Μια άλλη κατηγορία που αξίζει να μελετήσουμε είναι αυτή που περιλαμβάνει τις
διαθέσιμες προσυνεδριακά μορφές τιμών των ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η
κατηγορία περιλαμβάνει τις εξής τρεις μορφές διαθέσιμων τιμών: Εκτελέσιμες τιμές,
Ενδεικτικές τιμές και Τελευταία Διαπραγματεύσιμη Τιμή. Ο Πίνακας 4.7 παρουσιάζει
για κάθε ένα από τα κριτήρια της κατηγορίας Διαθέσιμες Τιμές Προσυνεδριακά το
μέσο ποσοστό που έχουν επιτύχει οι προς μελέτη πλατφόρμες και το μέσο, ελάχιστο
και μέγιστο ποσοστό όλων των κριτηρίων της κατηγορίας για τα έτη 2005 και 2009.

Πίνακας 4.7 Διαθέσιμες τιμές προσυνεδριακά: Μέσος Όρος,
Μέγιστα και Ελάχιστα Ποσοστά

Εκτελέσιμες
%
2005
%
2009

Ενδεικτικές

Τελευταία διαπραγματεύσιμη τιμή

58,82%

32,94%

43,53%

Μέσος Όρος

45,10%

55,68%

30,68%

Μέσος Όρος

43,56%

Ελαχ.

32,94%

Μεγ. 58,82%

44,32%
Ελαχ.

30,68%

Μεγ. 55,68%
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Το μέσο αποτέλεσμα όλων των κριτηρίων της κατηγορίας για το έτος 2005 ήταν
45,10%, το οποίο δεδομένου και του γεγονότος ότι η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει
τρία κριτήρια σημαίνει ότι οι πλατφόρμες διέθεταν στους πελάτες τους κατά
προσέγγιση μία με δύο μορφές τιμών. Αν θέλουμε, ωστόσο, να αναφερθούμε στο
μέσο όρο που είχαν πετύχει το έτος 2005 όλες οι πλατφόρμες για την παροχή
τουλάχιστον μιας από τις τρεις διαθέσιμες μορφές τιμών, τότε σύμφωνα με την
έρευνά μας το ποσοστό αυτό φτάνει στο 77%.
Όπως, εξάλλου, μπορούμε να παρατηρήσουμε στον Πίνακα 4.7 οι ενδεικτικές
τιμές δεν παρέχονταν από μεγάλο αριθμό πλατφορμών, αφού αυτό το κριτήριο
συγκέντρωσε το ελάχιστο ποσοστό (32,94%). Οι εκτελέσιμες τιμές όμως
εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό πλατφορμών, δεδομένου ότι συγκέντρωσαν το
μέγιστο ποσοστό της κατηγορίας για το έτος 2005 (58,82%).
Όσον αφορά το έτος 2009, το μέσο αποτέλεσμα όλων των κριτηρίων της
κατηγορίας Διαθέσιμες Τιμές Προσυνεδριακά ήταν 43,56%, παρουσίασε δηλαδή μια
μικρή μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2005. Ωστόσο, το έτος 2009, ο μεσος όρος που έχουν πετύχει όλες οι πλατφόρμες για την παροχή τουλάχιστον μιας
από τις τρεις διαθέσιμες μορφές τιμών, φτάνει, σύμφωνα με την έρευνά μας, στο
75%.
Εξάλλου, οι ενδεικτικές τιμές εξακολούθησαν να παρέχονται από μικρό αριθμό
πλατφορμών και μάλιστα μικρότερο από το αντίστοιχο του έτους 2005, αφού αυτό το
κριτήριο συγκέντρωσε το ελάχιστο ποσοστό (30,68%). Από την άλλη πλευρά, οι
εκτελέσιμες τιμές παρέμειναν να εμφανίζονται στο μεγαλύτερο αριθμό πλατφορμών,
δεδομένου ότι το συγκεκριμένο κριτήριο συγκέντρωσε το ποσοστό 55,68%, το οποίο,
αν και μειωμένο σε σχέση με το έτος 2005, αποτέλεσε το μέγιστο ποσοστό της
κατηγορίας για το έτος 2009.

4.3.6 Ανάλυση της κατηγορίας "Παρεχόμενες Υπηρεσίες"
Μια άλλη σημαντική κατηγορία είναι οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες, η οποία
περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με την ασφαλή διάθεση των ομολόγων
προσφερόμενες υπηρεσίες. Έτσι, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Τήρηση των
Θεσμικών Περιορισμών, τη Γνωστοποίηση της ανάλυσης τιμών και την
Παρακολούθηση των Κινδύνων. Ο Πίνακας 4.8 παρουσιάζει για καθένα από τα
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κριτήρια της κατηγορίας Παρεχόμενες Υπηρεσίες το μέσο ποσοστό που είχαν
επιτύχει οι προς μελέτη πλατφόρμες και το μέσο, ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων
των κριτηρίων της κατηγορίας για τα έτη 2005 και 2009. Ας σημειωθεί ότι το
κριτήριο Παράδοση Ερευνών δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε για το έτος 2005,
οπότε και δεν το λάβαμε υπόψη στον υπολογισμό του Μέσου Όρου για τη
συγκεκριμένη κατηγορία.
Μπορούμε εύκολα να δούμε ότι το μέσο ποσοστό των κριτηρίων της
κατηγορίας Παρεχόμενες Υπηρεσίες, για το έτος 2005, ήταν 38,56 %, το οποίο είναι
ικανοποιητικό δεδομένου ότι είναι ο μέσος όρος των 9 διαφορετικών παρεχόμενων
υπηρεσιών. Πέραν τούτου, μόλις το 1/5 των πλατφορμών παρείχαν στους επενδυτές
τους τη δυνατότητα παρακολούθησης του κινδύνου. Το ποσοστό αυτό (20%) ήταν
και το ελάχιστο που σημειώθηκε από όλα τα κριτήρια της κατηγορίας παρεχόμενες
υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά το 55,29 % των πλατφορμών επιβεβαίωνε τους
επενδυτές σχετικά με τη διάθεση των ομολόγων, που ήταν το μέγιστο ποσοστό που
σημειώθηκε από τα κριτήρια της συγκεκριμένης κατηγορίας για το έτος 2005.
Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ότι η απόκλιση μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου
ποσοστού ήταν 35,29%, γεγονός που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι
διαχειριστές των προς μελέτη πλατφορμών θεωρούσαν ότι η ενημέρωση των
επενδυτών σχετικά με τη διάθεση των ομολόγων είναι αναγκαία, ενώ η
παρακολούθηση των κινδύνων που μπορεί να σχετίζονται με τις εκδόσεις των
ομολόγων είναι αμελητέας σημασίας. Η περαιτέρω εξήγηση που θα μπορούσαμε να
παρέχουμε είναι ότι οι διαχειριστές των πλατφορμών δεν είχαν καταλάβει ότι οι
επενδυτές αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν ξέρουν τους κινδύνους που πρόκειται να
αντιμετωπίσουν, ενώ στην αντίθετη περίπτωση φοβούνται ακόμη περισσότερο και
προτιμούν να μη συμμετέχουν.
Αν θέλουμε τώρα να αναφερθούμε στις υπηρεσίες που παρείχαν οι πλατφόρμες
το έτος 2009, μπορούμε να προσέξουμε στον Πίνακα 4.8 ότι ο μέσος όρος που έχουν
πετύχει οι πλατφόρμες στην κατηγορία αυτή ήταν 40,80%. Το ελάχιστο ποσοστό της
κατηγορίας σημειώθηκε και πάλι από την υπηρεσία Παρακολούθηση Κινδύνων
(23,86%), ενώ το μέγιστο επιτεύχθηκε και πάλι από την υπηρεσία Επιβεβαίωση
Διάθεσης (59,09).
Όσον αφορά τη διακύμανση των τιμών από το έτος 2005 στο 2009,
παρατηρούμε μια αύξηση σε όλα τα κριτήρια εκτός της παροχής ενός Συστήματος για
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την ειδική διαπραγμάτευση, στο οποίο σημειώθηκε μια ελάχιστη μείωση κατά ένα
ποσοστό μικρότερο του 1%. Θα πρέπει, ωστόσο να αναφέρουμε ότι επειδή η αύξηση
σημειώθηκε τόσο στην υπηρεσία Παρακολούθηση Κινδύνων όσο και στην υπηρεσία
Επιβεβαίωση Διάθεσης (ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό), η απόκλιση μεταξύ του μέγιστου και του ελάχιστου ποσοστού διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα (35,23%).

Γνωστοποίηση
Ανάλυσης Τιμών

Επιβεβαίωση Διάθεσης

Δεδομένα της
Τιμολόγησης

Σύστημα για την παροχή
ειδικής διαπραγμάτευσης

Σύστημα για τη διαχείριση Εντολών

Παρακολούθηση
Κινδύνων

Παράδοση Ερευνών

Σύστημα Διαχείρισης
στοιχείων

27,06 36,47

47,06

55,29

51,76

38,82

48,24 20,00

Χ

22,35

Τήρηση Θεσμικών
Περιορισμών

Παράδοση Ηλεκτρονικής
Έρευνας

Πίνακας 4.8 Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Μέσος Όρος, Μέγιστα, Ελάχιστα Ποσοστά

% 2005

Μέσος Όρος 38,56
% 2009

31,82 38,64

Μέσος Όρος 40,80

48,86

Ελάχιστο

20,00

59,09

37,50

59,09

Ελάχιστο

Μέγιστο
53,41

23,86

23,86

55,29

29,55

26,14

Μέγιστο

59,09

4.3.7 Ανάλυση της Κατηγορίας Διαθεσιμότητα
Ερευνήσαμε, επίσης, την κατηγορία Διαθεσιμότητα, στην οποία περιλαμβάνο-νται
όλα εκείνα τα κανάλια μέσω των οποίων είναι διαθέσιμες οι προς μελέτη πλατφόρμες, δηλαδή το Internet, το Bloomberg, κάποιο Ιδιωτικό Δίκτυο, κάποια Μισθωμένη Γραμμή ή το MoneyLine Telerate. Ο Πίνακας 4.9 παρουσιάζει για καθένα από
τα κριτήρια της κατηγορίας Διαθεσιμότητα το μέσο ποσοστό που έχουν επιτύχει οι
προς μελέτη πλατφόρμες και το μέσο, ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων των
κριτηρίων της κατηγορίας για τα έτη 2000, 2005 και 2009.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα συστήματα MoneyLine και BRIDGE Telerate
Plus λειτουργούσαν ως το 2001 ως χωριστά διαθέσιμα κανάλια. Όμως, το 2001 η
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MoneyLine απέκτησε από τον όμιλο BRIDGE το σύστημα Telerate. Για το λόγο
αυτό και για την ευκολότερη εξαγωγή συμπερασμάτων, αποφασίσαμε να
μελετήσουμε από κοινού τα δύο συστήματα ακόμη και για το έτος 2000.
Πίνακας 4.9 Διαθεσιμότητα: Μέσος Όρος, Μέγιστα και Ελάχιστα Ποσοστά

Internet
% 2000

% 2005

% 2009

Bloomberg

Ιδιωτικό
Δίκτυο

Μισθωμένη
Γραμμή

60,27%

23,29%

28,77%

4,11%

Μεσ. Όρος

24,66%

Ελάχιστο

4,11%

78,82%

16,47%

9,41%

1,18%

Μέσ. Όρος

21,88%

Ελάχιστο

1,18%

80,68%

15,91%

9,09%

1,14%

Μεσ. Όρος

22,05%

Ελάχιστο

1,14%

MoneyLine
Telerate
6,85%

Μέγιστο

60,27%
3,53%

Μέγιστο

78,82%
3,41%

Μέγιστο

80,68%

Εξάλλου, αξίζει να αναφερθεί ότι ο όμιλος Reuters από τα τέλη του 2004
προσπάθησε να εξαγοράσει την MoneyLine Telerate. Η διαδικασία της εξαγοράς
αυτής καθυστέρησε σημαντικά λόγω δικαστικών επεμβάσεων που βασίζονταν σε
αντιμονοπωλιακές νομοθεσίες. Όπως έχουμε δει σε μια παλιότερη εργασία μας
(Αναργυρίδου Δ., Παπαδόπουλος Δ., 2005), η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία αποτελεί
σημαντικό εμπόδιο στην ενοποίηση επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο τομέα
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Για την ιστορία, τα εμπόδια στην ενοποίηση των
συστημάτων της MoneyLine Telerate με αυτά του ομίλου Reuters κάμφθηκαν τελικά
στα μέσα του επόμενου χρόνου με «αναδόμηση» του αρχικού σχεδίου εξαγοράς.
Μπορούμε, λοιπόν, να παρατηρήσουμε ότι το μέσο ποσοστό των κριτηρίων της
κατηγορίας Διαθεσιμότητα για το έτος 2000 ήταν 24,66%, που είναι πάρα πολύ
μικρό. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε ακόμη περισσότερο το 2005 φτάνοντας το
21,88%, ενώ το 2009 παρέμεινε σχεδόν στα ίδια χαμηλά επίπεδα (22,05%).
Πέραν τούτου, μπορούμε να προσέξουμε ότι το κανάλι που χρησιμοποιείται από
τις περισσότερες πλατφόρμες είναι το Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, το κριτήριο
αυτό συγκέντρωσε το 60,27% το 2000, το 78,82% το 2005, ενώ το 2009 έφτασε στο
80,68%, ποσοστά που ήταν και τα μέγιστα στα αντίστοιχα έτη. Από την άλλη πλευρά
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το κανάλι που προτιμάται από το μικρότερο αριθμό πλατφορμών είναι η μισθωμένη
γραμμή. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2000 το κριτήριο αυτό συγκέντρωσε το ελάχιστο
ποσοστό 4,11%, το 2005 ελαττώθηκε ακόμη περισσότερο φτάνοντας το 1,18% και το
έτος 2009, κατά το οποίο αυξήθηκε ο αριθμός των προς μελέτη πλατφορμών, το
ποσοστό ελαττώθηκε λίγο ακόμη (1,14%).
Παρατηρώντας λίγο καλύτερα τον Πίνακα 4.9, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η
απόκλιση μεταξύ του μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού που έχει επιτευχθεί σε αυτήν
την κατηγορία κριτηρίων για το έτος 2009 είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στο
σύνολο των κατηγοριών που έχουμε μελετήσει ως τώρα και η οποία φθάνει στο
80,68% - 1,14% = 79,55%. Τα στοιχεία αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι
διαχειριστές των πλατφορμών έχουν ανακαλύψει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που
προσφέρει το διαδίκτυο σε σχέση με μια μισθωμένη γραμμή, οπότε και το προτιμούν
ως κανάλι παροχής των συναλλαγών.

4.3.8 Ανάλυση της κατηγορίας "Πληροφόρηση"
Μία ακόμη σημαντική κατηγορία κριτηρίων που μας απασχόλησε ήταν η
Πληροφόρηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία της έκδοσης
ομολόγου που παρέχουν οι πλατφόρμες προς ενημέρωση των επενδυτών. Όσον
αφορά το έτος 2005, έχουμε εντοπίσει διαθέσιμα στοιχεία μόνο για τα έξι από τα
δεκαπέντε κριτήρια της κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν στοιχεία για την
Άμεσα Διαθέσιμη Πληροφόρηση, το Προκαθορισμένο Περιθώριο, την Τιμή, το
spread, τον Όγκο Συναλλαγών και την Απόδοση. Έτσι, ο Πίνακας 4.10 παρουσιάζει,
για καθένα από τα κριτήρια της κατηγορίας Πληροφόρηση που μπορέσαμε να
εντοπίσουμε, το μέσο ποσοστό που έχουν επιτύχει οι προς μελέτη πλατφόρμες και το
μέσο, ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων αυτών των κριτηρίων για τα έτη 2005 και
2009.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, εξάλλου, ότι το πρώτο κριτήριο της κατηγορίας
αυτής, δηλαδή την Άμεσα Διαθέσιμη Πληροφόρηση, το έχουμε θεωρήσει ως το
συντελεστή της κατηγορίας και παίρνει τιμές 0,5 αν η Πληροφόρηση δίνεται στο
κλείσιμο, 1 αν δίνεται με καθυστέρηση ή 2 αν δίνεται άμεσα. Για το λόγο αυτό, το
ποσοστό που έχουμε υπολογίσει γι’ αυτό το κριτήριο αφορά στο αν γενικά η
πλατφόρμα παρείχε πληροφόρηση, χωρίς, δηλαδή να μας ενδιαφέρει η χρονική
στιγμή που την παρέχει και αναφέρεται στον Πίνακα 4.10 Εξάλλου, στον Πίνακα
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4.10 φαίνονται και τα αντίστοιχα ποσοστά που είχαν σημειωθεί από τη Διαθέσιμη
Πληροφόρηση Στο Κλείσιμο, Με καθυστέρηση ή Άμεσα. Επίσης, θα πρέπει να
τονίσουμε ότι τα μέσα, ελάχιστα και μέγιστα ποσοστά για τα έτη 2005 και 2009 που
φαίνονται στον Πίνακα 4.10, αφορούν σε όλα τα κριτήρια εκτός από αυτό της
Άμεσης Διαθέσιμης Πληροφόρησης. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, το μέσο ποσοστό των
κριτηρίων της κατηγορίας Πληροφόρηση για το έτος 2005 ήταν 52,24 %, που είναι
ένα σεβαστό ποσό. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό ελαττώθηκε το έτος 2009 φτάνοντας
στο 45,94%.
Πέραν τούτου, το ελάχιστο ποσοστό της κατηγορίας για το έτος 2005 ήταν
28,2% και σημειώθηκε από το κριτήριο spread, γεγονός που σημαίνει ότι ούτε καν
μία στις τρεις πλατφόρμες παρείχαν πληροφόρηση σχετικά με το spread των
ομολόγων που προσέφεραν προς διαπραγμάτευση. Για το έτος 2009 λάβαμε υπόψη
μας περισσότερα κριτήρια, όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω. Μεταξύ άλλων το
κριτήριο Παρακολούθηση του όγκου Συναλλαγών σημείωσε το ελάχιστο ποσοστό
της κατηγορίας για το έτος 2009, το οποίο ήταν μόλις 10,2 %. Το ποσοστό αυτό είναι
τελείως αποθαρρυντικό, γιατί φανερώνει ότι μόλις μία στις 10 πλατφόρμες
ενημέρωνε τους επενδυτές της για ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο για τις
συναλλαγές τους στοιχείο, τον Όγκο των Συναλλαγών.

Μέσος Όρος
% 2009

34,1

Μέσος Όρος

Ωριμότητα

Αξιολόγηση

Αριθμοί cusip / isin

Μέγεθος Έκδοσης

Όνομα Εκδότη

Τιμή

spread

Όγκος Συναλλαγών

Απόδοση

Χ

Κουπόνι

32,9

Κανόνες της Επιτροπής
Λειτουργίας Δημ. Ομ

% 2005

Παρακολούθηση του
όγκου Συναλλαγών

Προκαθορισμένο
Περιθώριο
Ιστορικά Δεδομένα
Συναλλαγών

Πίνακας 4.10 Πληροφόρηση: Μέσος Όρος, Μέγιστα και Ελάχιστα Ποσοστά

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

71,8 28,2

69,4

58,8

52,24
45,5

10,2

45,94

Ελάχιστο
14,8

60,2

62,5

44,3 58

Ελάχιστο

28,2
34,1

10,2

Μέγιστο
56,8 68,2 33,0

Μέγιστο

71,8
67,1

54,6

68,2
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Από την άλλη πλευρά, κατά το έτος 2005, μεγάλος αριθμός πλατφορμών
ενημέρωνε για την τιμή των ομολόγων (71,8 %). Το ποσοστό αυτό ήταν το μέγιστο
της κατηγορίας για το έτος 2005 και μάλιστα είναι σύμφωνο με το ποσοστό που υπολογίσαμε στην ενότητα 4.3.5 σχετικά με την παροχή από τις πλατφόρμες τουλάχιστον
μιας από τις διαθέσιμες μορφές τιμών (77 %). Το ποσοστό αυτό μειώθηκε λίγο το
έτος 2009 φτάνοντας στο 68,2 %, ωστόσο παρέμεινε το μέγιστο της κατηγορίας.
Όσον αφορά την απόκλιση μεταξύ του μέγιστου και ελάχιστου ποσοστού που
έχει επιτευχθεί σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, για το έτος
2009, η απόκλιση αυτή έφθανε στο 58 % (68,2 % – 10,2 %). Η απόκλιση αυτή είναι
μεν σημαντική, αλλά μικρότερη από την αντίστοιχη που σημειώθηκε το έτος 2009
στην κατηγορία Διαθεσιμότητα (79,55%), όπως υπολογίσαμε στην προηγούμενη
ενότητα (4.3.7).

Πίνακας 4.11 Διαθέσιμη Πληροφόρηση: Μέσος Όρος, Μέγιστα & Ελάχιστα

%
2005

Διαθέσιμη

Στο

Πληροφόρηση

Κλείσιμο

Με καθυστέρηση

Άμεσα

81,2 %

0%

9,41%

71,76%

Μέσος Όρος
78,4%

%
2009

Μέσος Όρος

45,29%
1,14%
51,99%

Ελαχ.

0%

5,68%
Ελαχ.

1,14%

Μεγ.

71,76%

93,18%
Μεγ.

93,18%

Τελειώνοντας, μπορούμε να δούμε στον Πίνακα 4.11 ότι το μέσο ποσοστό που
έχει συγκεντρώσει το κριτήριο Άμεσα Διαθέσιμη Πληροφόρηση έφτανε στο 81,2 %
το έτος 2005, ενώ το 2009 μειώθηκε στο 78,4%. Αυτό που χρήζει όμως προσοχής
στον πίνακα 4.11 είναι το γεγονός ότι το μέγιστο ποσοστό τόσο για το έτος 2005 όσο
και για το έτος 2009 το έχει σημειώσει το κριτήριο της παροχής διαθέσιμης
πληροφόρησης άμεσα (71,76% και 93,18% αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά τα
ελάχιστα ποσοστά τόσο για το έτος 2005 όσο και για το έτος 2009 έχουν σημειωθεί
από την παροχή διαθέσιμης πληροφόρησης μόνο κατά το κλείσιμο (0% και 1,14%
αντίστοιχα). Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά διότι μας οδηγούν στο
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συμπέρασμα ότι οι διαχειριστές των πλατφορμών έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τη
σημασία της παροχής στους επενδυτές άμεσης πληροφόρησης.

4.3.9 Ανάλυση της κατηγορίας "Τύπος Διαπραγματεύσιμων Ομολόγων"
Τα τελευταία αλλά εξίσου σημαντικά κριτήρια που μελετήσαμε ήταν τα 39 κριτήρια
της κατηγορίας Τύπος Διαπραγματεύσιμων Ομολόγων, δηλαδή όλες οι πιθανές
μορφές ομολόγων και ομολογιών αλλά και λοιπών τίτλων σταθερού εισοδήματος που
διαπραγματεύονται μέσω των προς μελέτη πλατφορμών.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για το έτος 2000 τα διαθέσιμα στοιχεία που
μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε αφορούσαν μόνο τους ακόλουθους 9 διαφορετικούς
τύπους ομολόγων: τα χρεόγραφα καλυπτόμενα από στοιχεία ενεργητικού (AssetBucked Security), τους τίτλους που εξασφαλίζονται από υποθήκες (Mortgage-Backed
Security), τις Αγορές Χρήματος (Other money markets), τα Ευρωομόλογα (Euro
Bonds), τα ομόλογα που εκδίδονται από κυβερνητικούς οργανισμούς των Η.Π.Α.
(Treasury securities), τα εταιρικά ομόλογα (Commercial paper), τα Δημοτικά ομόλογα (Municipal bonds), τα κυβερνητικά ομόλογα (Sovereign securities) και κάποιες
άλλες κατηγορίες ομολόγων, τις οποίες εντάξαμε στην κατηγορία Άλλα ομόλογα
(Other). Ο Πίνακας 4.12 παρουσιάζει για καθένα από τους παραπάνω τύπους ομολόγων το μέσο ποσοστό που είχαν επιτύχει οι προς μελέτη πλατφόρμες και το μέσο,
ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων αυτών των τύπων ομολόγων για το έτος 2000.

Πίνακας 4.12 Τύπος Διαπραγματεύσιμων Ομολόγων: Μέσος Όρος, Μέγιστα και
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15,07

47,95%
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Μπορούμε εύκολα να επισημάνουμε ότι, για το έτος 2000, το μέσο ποσοστό
των παραπάνω 9 επιμέρους κριτηρίων της κατηγορίας Τύπος Διαπραγματεύσιμων
Ομολόγων ήταν μόλις 28,16%, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Πέραν αυτού,
οι μισές περίπου πλατφόρμες (47,95%) διαχειρίζονταν κυβερνητικά ομόλογα, το
οποίο ήταν και το μέγιστο ποσοστό. Από την άλλη πλευρά, μόλις το 8,22 % των
πλατφορμών προσέφεραν συναλλαγές σε χρεόγραφα καλυπτόμενα από στοιχεία του
ενεργητικού, ποσοστό που ήταν και το ελάχιστο της κατηγορίας.
Όσον αφορά τώρα τα έτη 2005 και 2009, συλλέξαμε στοιχεία που αφορούσαν
39 διαφορετικά κριτήρια και μάλιστα για κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια ερευνήσαμε
αν ο τύπος αυτού του ομολόγου προσφέρεται στην Αμερική, Ευρώπη, Ασία ή σε
άλλη Ήπειρο. Έτσι, οι Πίνακες 4.13 και 4.14 παρουσιάζουν για τα έτη 2005 και 2009
αντίστοιχα, το μέσο ποσοστό που είχαν επιτύχει οι προς μελέτη πλατφόρμες για
καθένα από τα κριτήρια της κατηγορίας Τύπος Διαπραγματεύσιμων Ομολόγων και
για κάθε ήπειρο που προσφέρονται αυτά καθώς και το μέσο ποσοστό, στο οποίο δε
λαμβάνεται υπόψη η ήπειρος που προσφέρονται τα ομόλογα. Επιπλέον, στους δύο
ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται το μέσο, ελάχιστο και μέγιστο ποσοστό όλων
των κριτηρίων της κατηγορίας, τόσο λαμβάνοντας υπόψη την ήπειρο στην οποία
προσφέρονται όσο και μη λαμβάνοντάς την υπόψη.
Μπορούμε, λοιπόν να προσέξουμε πρώτα από όλα στον πίνακα 4.13 ότι, κατά
το έτος 2005, το μέσο ποσοστό που είχαν συγκεντρώσει οι προς μελέτη πλατφόρμες
στην κατηγορία κριτηρίων Τύπος Διαπραγματεύσιμων Ομολόγων ήταν 15,02.
Πρόκειται για ένα ικανοποιητικό ποσοστό, δεδομένου ότι αναφέρεται σε 39
διαφορετικούς τύπους ομολόγων. Ο τύπος Ομολόγων που συγκέντρωσε το μέσο
μέγιστο ποσοστό της κατηγορίας (60,0 %) ήταν τα κυβερνητικά ομόλογα των Η.Π.Α.
(Treasury securities), ενώ το ελάχιστο ποσοστό (1,2%) της κατηγορίας συγκέντρωσαν
οι εξής επτά διαφορετικοί τίτλοι σταθερού εισοδήματος: 1) τα Ευρωομόλογα (Euro
Bonds), 2) τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Ξένο Συνάλλαγμα (Fx
futures), 3) τα Γραµµάτια µεσοπρόθεσµης περιόδου (Medium-term notes), 4) τα
Τιτλοποιημένα παράγωγα (Securitized derivatives), 5) τα Δομημένα ή Σύνθετα
ομόλογα (Structured note), 6) τα Προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίων επί ομολόγων
(Us Treasury futures) και 7) τα Προθεσμιακά Συμβόλαια σε Ξένο Συνάλλαγμα
(Forward Contracts). Μάλιστα, για να είμαστε πιο ακριβείς θα πρέπει να αναφέρουμε
ότι το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 1/85 ≈ 1,18 %.
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Αν τώρα θέλουμε να αναφερθούμε στα ποσοστά που συγκέντρωσαν το έτος
2005 οι διαπραγματεύσιμοι τύποι ομολόγων ξεχωριστά σε κάθε ήπειρο, θα πρέπει να
προσέξουμε ότι 9,14% ήταν το μέσο ποσοστό των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων που προσφέρονταν στις Η.Π.Α., 9,74% στην Ευρώπη, 2,08% στην Ασία και μόλις 0,09 % οπουδήποτε αλλού. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα μέσα ποσοστά των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων που προσφέρονταν στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη
ήταν σχεδόν ίσα και αντιστοιχούσαν στο 1/10 περίπου των προς μελέτη πλατφορμών.
Όσον αφορά τα ελάχιστα ποσοστά των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων
που προσφέρονταν το έτος 2005 σε Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και οπουδήποτε αλλού,
βλέπουμε ότι όλα ισούνται με το 0 %, ποσοστό που προκύπτει από το γεγονός ότι σε
κάθε μια από αυτές τις ηπείρους υπήρχε έστω και μια πλατφόρμα που δεν προσέφερε
κανένα τύπο ομολόγου. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα
Ευρωομόλογα (Euro Bonds) και τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
(Exchange traded funds) δεν προσφέρονταν στις Η.Π.Α., οι Καναδικοί χρεωστικοί
τίτλοι (Canadian debt securities) και τα Ομόλογα που εκδίδει η Καναδεζική
Κυβέρνηση (Canadian government bond) δεν προσφέρονταν στην Ευρώπη, και τα
Χρηματιστηριακά ∆ικαιώµατα Προαίρεσης (Exchange-Traded Option) και τα
Δημοτικά Ομόλογα (Municipal bonds) δεν προσφέρονταν στην Ασία.
Από την άλλη πλευρά το μέγιστο ποσοστό των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων που προσφέρονταν το έτος 2005 στις Η.Π.Α. ήταν 41,2 % και το αντίστοιχο
ποσοστό για την Ευρώπη ήταν 32,9 %. Τα δύο αυτά ποσοστά αντιστοιχούσαν στα κυβερνητικά ομόλογα των Η.Π.Α. (Treasury securities).
Ενώ, το μέγιστο ποσοστό των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων που
προσφέρονταν το έτος 2005 στην Ασία έφτασε το 14,1% και αντιστοιχούσε στα
Κρατικά Ομόλογα (Sovereign securities). Τέλος, οι Καναδικοί χρεωστικοί τίτλοι
(Canadian debt securities) συγκέντρωσαν το μέγιστο ποσοστό (2,4%) στις υπόλοιπες
περιοχές. Μπορούμε, συνεπώς, να επισημάνουμε την προτίμηση των διαχειριστών
των πλατφορμών στο χειρισμό κρατικών /κυβερνητικών ομολόγων, ίσως λόγω της
σιγουριάς που προσφέρουν.
Όσον αφορά τώρα τα δεδομένα που φαίνονται στον πίνακα 4.14, μπορούμε να
πούμε ότι το έτος 2009, το μέσο ποσοστό που είχαν συγκεντρώσει οι προς μελέτη
πλατφόρμες στην κατηγορία κριτηρίων Τύπος Διαπραγματεύσιμων Ομολόγων
αυξήθηκε λίγο σε σχέση με το 2005, φτάνοντας στο 18,01%.
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7,1
1,2
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7,1
0,0
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0,0
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2,4
0,0
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0,0
0,0
0,0
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1,2
0,0
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22,4
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0,0
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0,0

0,0
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Other money markets

Municipal bonds
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%E
%A
%X
%

0,0
4,7
0,0
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2,4 24,7
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0,0 0,0
3,5 35,3
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14,1 23,5
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0,0
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ΗΠΑ
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0,0 4,7
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4,7
1,2
0,0
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Fx options
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0,0
0,0
0,0
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Securitized derivatives

Fx futures

%U

Agency mbs

Asset-Bucked Securities
%E
%A
%X
%

Non-agency mbs
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2,4
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Emerging markets

Exchange-Traded Option
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4,5
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Ο τύπος Ομολόγων που συγκέντρωσε το μέσο μέγιστο ποσοστό της κατηγορίας
(65,2 %) ήταν και πάλι τα κυβερνητικά ομόλογα των Η.Π.Α. (Treasury securities),
ενώ το ελάχιστο ποσοστό (0,01%) της κατηγορίας συγκέντρωσαν αυτήν τη χρονιά
μόνο τα Προθεσμιακά Συμβόλαια σε Ξένο Συνάλλαγμα (Forward Contracts).
Προχωρώντας στα ποσοστά που συγκέντρωσαν το έτος 2009 οι διαπραγματεύσιμοι τύποι ομολόγων ξεχωριστά σε κάθε ήπειρο, θα πρέπει να προσέξουμε ότι το
μέσο ποσοστό των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων που προσφέρονταν στις
Η.Π.Α. έφτανε το 10,95 %, στην Ευρώπη το 10,77 %, στην Ασία το 2,77 % και οπουδήποτε αλλού το ποσοστό παρέμεινε στο 0,09 %. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα μέσα
ποσοστά των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων που προσφέρονταν στις Η.Π.Α.
και στην Ευρώπη είχαν αυξηθεί και τα δύο λίγο σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2005,
κι έτσι ήταν πάλι σχεδόν ίσα, αντιστοιχώντας στο 1/10 των προς μελέτη πλατφορμών.
Όσον αφορά τα ελάχιστα ποσοστά των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων
που προσφέρονταν το έτος 2009 σε Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία και οπουδήποτε αλλού
βλέπουμε ότι όλα ισούταν και πάλι με το 0 %, διότι υπήρχαν πλατφόρμες που δεν
προσέφεραν κανένα τύπο ομολόγου σε κάθε μια από αυτές τις ηπείρους, όπως τα
Ευρωομόλογα (Euro Bonds) και τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια
(Exchange traded funds) που δεν προσφέρονταν στις Η.Π.Α., ή όπως επίσης οι
Καναδικοί χρεωστικοί τίτλοι (Canadian debt securities) και τα Ομόλογα που εκδίδει η
Καναδεζική Κυβέρνηση (Canadian government bond) που δεν προσφέρονταν στην
Ευρώπη, ή τα Χρηματιστηριακά ∆ικαιώµατα Προαίρεσης (Exchange-Traded Option)
και τα Δημοτικά Ομόλογα (Municipal bonds) που δεν προσφέρονταν στην Ασία.
Ωστόσο, το μέγιστο ποσοστό των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων που
προσφέρονταν το έτος 2009 στις Η.Π.Α. αυξήθηκε σε σχέση με το έτος 2005,
φτάνοντας στο 44,9% και το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη αυξήθηκε και αυτό
φτάνοντας στο 36,0%. Τα δύο αυτά ποσοστά αντιστοιχούσαν και πάλι στα
κυβερνητικά ομόλογα των Η.Π.Α. (Treasury securities). Εξάλλου, το μέγιστο
ποσοστό των διαπραγματεύσιμων τύπων ομολόγων που προσφέρονταν το έτος 2009
στην Ασία αυξήθηκε και αυτό φτάνοντας στο 18,0% και αντιστοιχούσε και πάλι στα
Κρατικά Ομόλογα (Sovereign securities). Παρατηρούμε, λοιπόν, μια αύξηση της
τάξης του 4% σε κάθε ένα από τα τρία παραπάνω μέγιστα ποσοστά. Τέλος, οι
Καναδικοί χρεωστικοί τίτλοι (Canadian debt securities) συγκέντρωσαν και πάλι το
μέγιστο ποσοστό (2,3%) στις υπόλοιπες περιοχές. Μπορούμε, συνεπώς, να
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προσέξουμε ότι δεν υπήρχε καμία μεταβολή στους τύπους ομολόγων που
προτιμούσαν οι περισσότεροι διαχειριστές των προς μελέτη πλατφορμών.

4.4 Πώς ο δείκτης παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών Ομολόγων

και

Ομολογιών μιας πλατφόρμας συναλλαγών συνδέεται με τη βιωσιμότητα
αλλά και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της

4.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Διάφορες τάσεις έχουν επικρατήσει στην ανάπτυξη που έχουν σημειώσει τα
τελευταία χρόνια οι πλατφόρμες που χειρίζονται τις συναλλαγές των τίτλων σταθερής
απόδοσης. Μεταξύ των τύπων συστημάτων που εφαρμόζονται στις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες, η σημαντικότερη ανάπτυξη έχει σημειωθεί στα συστήματα διασταυρούμενων συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει (The
Bond Market Association, 2000) ο αριθμός των συστημάτων που παρέχουν
διασταυρούμενες συναλλαγές έχει σχεδόν τριπλασιαστεί μεταξύ των ετών 1999 και
2000. Αυτά τα συστήματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα έχουν γίνει τα
πλέον ανταγωνιστικά στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών.
Η έρευνά μας, συνεπώς, δε θα ήταν ολοκληρωμένη εάν δεν προσπαθούσαμε να
βρούμε μια σχέση μεταξύ των τεσσάρων πρώτων κριτηρίων της έρευνάς μας και του
βαθμού παροχής διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών από κάθε
πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, όπως έχουμε αναφέρει στην ενότητα 4.2.2, τα πρώτα
δύο κριτήρια που επιλέξαμε ήταν αυτά που σχετίζονταν με το αν η πλατφόρμα
ξεκίνησε ή σταμάτησε τη λειτουργία της το έτος 2005 και τα δύο επόμενα αν
αντίστοιχα η πλατφόρμα ξεκίνησε ή σταμάτησε τη λειτουργία της το έτος 2009.
Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς αυτά τα τέσσερα κριτήρια σχετίζονται
με το βαθμό παροχής διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών πρέπει να
αφιερώσουμε την επόμενη ενότητα σε μια σύντομη αναφορά των πλατφορμών που
συγκέντρωσαν τα καλύτερα και τα χειρότερα ποσοστά στο Δείκτη IBTI. Κάτι τέτοιο
θα μας επιτρέψει στη συνέχεια να στηρίξουμε τα συμπεράσματά μας για το αν ο
δείκτης IBTI μιας πλατφόρμας συνδέεται με τη βιωσιμότητά της.
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Εξάλλου, στη συνέχεια της έρευνάς μας προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρουν στους επενδυτές
τους οι πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών που έχουν
συγκεντρώσει τους υψηλότερους και τους χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ.
Προκειμένου, μάλιστα, να ελέγξουμε την εγκυρότητα του Δείκτη ΙΒΤΙ,
αξιολογήσαμε τη σημαντικότητα των λειτουργικών χαρακτηριστικών και των
δυνατοτήτων που παρέχουν οι προς μελέτη πλατφόρμες και με βάση αυτήν
δημιουργήσαμε ένα νέο Σταθμισμένο Δείκτη Παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών
Ομολόγων και Ομολογιών. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, αυτόν το δείκτη αναζητήσαμε εκ
νέου τις πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών που έχουν
συγκεντρώσει τους υψηλότερους και τους χαμηλότερους βαθμούς.

4.4.2 Οι πλατφόρμες που έχουν πετύχει τους υψηλότερους και τους
χαμηλότερους βαθμούς στο Δείκτη IBTI
Πρώτα από όλα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος που σημείωσε το σύνολο
των πλατφορμών στο δείκτη ΙΒΤΙ έφθανε το 37,2. Είναι προφανές ότι αυτός ο μέσος
όρος είναι πάρα πολύ μικρός συγκρινόμενος με το μέγιστο βαθμό που θα μπορούσε
να συγκεντρώσει μια πλατφόρμα, ο οποίος όπως είδαμε στη σχέση 4.4 ισούται με
175.
Εξάλλου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε, στη συνέχεια, τις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους υψηλότερους και τους
χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη IBTI, δεν επιδιώξαμε να συγχαρούμε ή να
δυσφημήσουμε τις πλατφόρμες, αλλά με βάση αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθήσαμε
να οδηγηθούμε στα συμπεράσματα. Οι Πίνακες 4.15 και 4.16 παρουσιάζουν
αντίστοιχα όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών
που συγκέντρωσαν τους δέκα υψηλότερους και τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο
δείκτη IBTI, τον οποίο παρουσιάσαμε στη Σχέση 4.1.
Όσον αφορά στις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους υψηλότερους βαθμούς,
το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν όλες οι πλατφόρμες
που συγκέντρωσαν τους υψηλότερους βαθμούς ήταν πλατφόρμες που ξεκίνησαν τη
λειτουργία τους πριν το 2000. Μόνο δύο από αυτές ξεκίνησαν τη λειτουργία τους
κατά το χρονικό διάστημα 2000 – 2005 και καμία αργότερα. Επίσης, υπήρχαν και δύο
πλατφόρμες που προέκυψαν από συγχώνευση. Η μία από τις πλατφόρμες αυτές ήταν
152

Λειτουργίες και υπηρεσίες των δικτύων διαχείρισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ομολόγων
σε διεθνές επίπεδο

____________________________________________________________________
η ICAP, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση των Garban plc και Intercapital plc
και τη μετονομασία τους σε ICAP (2001) και στη συνέχεια τη συγχώνευση με
ενσωμάτωση σε αυτήν της BrokerTec Global (2003). Η δεύτερη πλατφόρμα ήταν η
eSpeed, Inc, η οποία συγχωνεύτηκε με την Βgc partners μετά το 2005. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η πλατφόρμα Market-Axess, η οποία βρίσκεται όπως βλέπουμε στον
Πίνακα 4.15 στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, προέβη το 2001 σε εξαγορά της
πλατφόρμας Trading Edge Inc και του συστήματός της BondLink.

Πίνακας 4.15 Πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους Δέκα
Υψηλότερους Βαθμούς στο Δείκτη IBTI

Πλατφόρμα

IBTI

1

Autobahn ElectronicTrading

73,0

2

MarketAxess Å Trading Edge Inc

73,0

3

Garban Intercapital + BrokerTec Global + ICAP

70,0

4

Reuters Trading for Fixed Income

69,0

5

J.P.Morgan eXpress

68,0

6

Merrill Lynch Capital Markets

66,0

7

Credit Suisse First Boston

64,0

8

eSpeed, Inc. + bgc partners

63,0

9

Goldman, Sachs & Co.

63,0

10 SWX Eurobonds

62,0

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη μας σχετικά με τις πλατφόρμες που
συγκέντρωσαν τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ, μας επιτρέπει να
αναφέρουμε ότι μεταξύ των πλατφορμών αυτών υπήρχαν δύο που εξαγοράστηκαν: η
Ragen MacKenzie Incorporated από την wells fargo πριν από το 2000, η οποία
συγκέντρωσε και το μικρότερο βαθμό από όλες τις πλατφόρμες, και η BondConnect
από την globallink, η οποία επίσης εξαγοράστηκε πριν από το 2000 και βρίσκεται
στην τέταρτη θέση στον Πίνακα 4.16. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μεταξύ
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αυτών των 10 πλατφορμών υπήρχε μια που ξεκίνησε τη λειτουργία της μετά το 2000
και υπήρχαν άλλες τρεις, σημαντικό ποσοστό, που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους
κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2009.

Πίνακας 4.16 Πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους Δέκα
Χαμηλότερους Βαθμούς στο Δείκτη IBTI

Πλατφόρμα

IBTI

1

Ragen MacKenzie Incorporated Æ wells fargo

5,0

2

BondsOnline

7,0

3

HanoverTrade, Inc.

7,0

4

BondConnect Æ globallink

8,0

5

Xetra

8,0

6

OpenBook

9,0

7

Banco Portugues de Investimento SA

10,0

8

Axon

11,5

9

DebtX

12,0

10

SunGard Transaction Network

12,0

Ας σημειώσουμε, εξάλλου, ότι ο μεγαλύτερος βαθμός στο δείκτη IΒΤI ήταν
73,0 και επιτεύχθηκε τόσο από την πλατφόρμα Autobahn ElectronicTrading, η οποία
είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Deutsche Bank, όσο και από την πλατφόρμα
MarketAxess. Πρέπει να αναφέρουμε, επίσης, ότι όταν επιλέγαμε τα κριτήρια για το
δείκτη IΒΤI, αλλά και αργότερα όταν δημιουργήσαμε τη σχέση 4.4, σύμφωνα με την
οποία ο μέγιστος βαθμός που θα μπορούσε να συγκεντρώσει μια πλατφόρμα είναι
175, υποθέσαμε ότι θα υπήρχε τουλάχιστον μία πλατφόρμα, που θα συγκέντρωνε
περισσότερους από 100 βαθμούς. Προφανώς, η υπόθεσή μας ήταν πολύ αισιόδοξη
και απαιτητική.
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4.4.3 Πώς συνδέεται ο δείκτης Παροχής Διαδικτυακών Συναλλαγών Ομολόγων
και Ομολογιών μιας πλατφόρμας με τη βιωσιμότητά της
Οι Πίνακες 4.15 και 4.16 μας οδήγησαν σε νέες σκέψεις. Όταν αρχίσαμε αυτήν την
έρευνα θεωρήσαμε ότι υπάρχει μια άμεση συσχέτιση μεταξύ του χρονικού
διαστήματος λειτουργίας της κάθε πλατφόρμας και του βαθμού παροχής
Διαδικτυακών Συναλλαγών Ομολόγων και Ομολογιών. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε
θεωρήσει ότι οι πλατφόρμες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πριν από το 2000 θα
είναι αυτές που θα συγκέντρωναν τους υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ, ενώ
όλες όσες ξεκίνησαν να λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, θα είχαν περιορισμένες
λειτουργίες και κατά συνέπεια θα συγκέντρωναν χαμηλούς βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ.
Ωστόσο, οι Πίνακες 4.15 και 4.16 έδειξαν ότι αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να
θεωρηθεί κανόνας, διότι υπήρχαν περιπτώσεις που δεν ήταν απολύτως σύμφωνες με
αυτή. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν πλατφόρμες που λειτουργούσαν πριν από το 2000
και ανήκουν στις πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους δέκα χαμηλότερους
βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ.

Πίνακας 4.17 Μέσος Όρος, Ελάχιστες και Μέγιστες Τιμές του Δείκτη IΒΤI
ανά χρονική περίοδο λειτουργίας

Έναρξη

Συγχώνευση

λειτουργίας

Αριθμός

Μέσος

Ελά-

Μέγι-

Πλατφορμών

Όρος

χιστο

στο

> 2000

-

34

37,9

7,0

73,0

< 2000 & >2005

-

29

38,9

12,0

69,0

< 2005 & >2009

-

7

28,3

7,0

46,0

> 2000 < 2000 & > 2005

6

31,5

5,0

58,0

> 2005

4

41,8

24,0

63,0

< 2005 & > 2009

Για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο καλύτερο συμπέρασμα, αποφασίσαμε
να ομαδοποιήσουμε τις πλατφόρμες σε σχέση με το χρονικό διάστημα λειτουργίας
τους και να προσπαθήσουμε στη συνέχεια να υπολογίσουμε το μέσο όρο του δείκτη
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IΒΤI σε κάθε περίπτωση. Ο Πίνακας 4.17 παρουσιάζει το μέσο όρο, τον ελάχιστο και
το μέγιστο βαθμό του δείκτη IΒΤI που είχαν επιτευχθεί από τις προς μελέτη
πλατφόρμες σε κάθε χρονική περίοδο λειτουργίας τους.
Μπορούμε να επισημάνουμε, λοιπόν, ότι ο μέσος όρος του δείκτη ΙΒΤΙ που
έχουν επιτύχει όλες οι πλατφόρμες που λειτουργούν πριν από το 2000 έως και
σήμερα είναι 37,9. Ενώ, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ΙΒΤΙ που έχουν
επιτευχθεί από πλατφόρμες που λειτουργούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
είναι 7,0 και 73,0 αντίστοιχα, δηλαδή η απόκλιση μεταξύ τους φτάνει τους 66
βαθμούς.
Τα ίδια περίπου αποτελέσματα ισχύουν και για τις πλατφόρμες που
λειτούργησαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 ως το 2005. Πιο συγκεκριμένα,
ο μέσος όρος του δείκτη ΙΒΤΙ που έχει επιτευχθεί από τις πλατφόρμες αυτές είναι
38,9. Ενώ, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ΙΒΤΙ που έχουν επιτευχθεί από
πλατφόρμες που λειτούργησαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν 12,0 και
69,0 αντίστοιχα, δηλαδή η απόκλιση μεταξύ τους έφθανε στους 55 βαθμούς.
Η κατάσταση όμως είναι σημαντικά διαφορετική για τις πλατφόρμες που έχουν
ξεκινήσει τη λειτουργία τους τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα
από το 2005 ως το 2009. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του δείκτη ΙΒΤΙ που
σημείωσαν όλες οι πλατφόρμες που έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους κατά το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν μόλις 28,3. Ενώ, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή
του δείκτη ΙΒΤΙ που έχουν επιτευχθεί από πλατφόρμες που ξεκίνησαν να λειτουργούν
κατά το χρονικό διάστημα από το 2005 ως το 2009 ήταν 7,0 και 46,0 αντίστοιχα,
δηλαδή η απόκλιση μεταξύ τους έφθανε στους 39 βαθμούς.
Άλλος ένας παράγοντας που κρίναμε ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για το
αν σχετίζεται με το δείκτη ΙΒΤΙ, ήταν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ των προς
μελέτη πλατφορμών. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσαμε να εντοπίσουμε αν οι
πλατφόρμες που οδηγήθηκαν σε συγχωνεύσεις – εξαγορές είχαν συγκεντρώσει
χαμηλούς βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ, αν δηλαδή προσέφεραν περιορισμένα
λειτουργικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.17,
λοιπόν, ο μέσος όρος που έχουν πετύχει στο δείκτη ΙΒΤΙ, οι πλατφόρμες που
οδηγήθηκαν σε συγχώνευση κατά το χρονικό διάστημα 2000 – 2005 είναι 31,5. Η
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ΙΒΤΙ που έχουν επιτευχθεί από πλατφόρμες
που οδηγήθηκαν σε συγχώνευση – εξαγορά κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
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ήταν 5,0 και 58,0 αντίστοιχα, δηλαδή η απόκλιση μεταξύ τους έφθανε στους 53
βαθμούς.
Εξάλλου, ο μέσος όρος που έχουν συγκεντρώσει στο δείκτη ΙΒΤΙ οι
πλατφόρμες που οδηγήθηκαν σε συγχώνευση κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2009
ήταν 41,8. Η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή του δείκτη ΙΒΤΙ που έχουν επιτευχθεί από
πλατφόρμες που οδηγήθηκαν σε συγχώνευση – εξαγορά στο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα ήταν 24,0 και 63,0 αντίστοιχα, δηλαδή η απόκλιση μεταξύ τους μειώθηκε
στους 39 βαθμούς.
Από τα παραπάνω προκύπτει τελικά το συμπέρασμα ότι όντως οι πλατφόρμες
που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί,
οπότε και οι βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει στο δείκτη ΙΒΤΙ ήταν σχετικά χαμηλοί.
Εξάλλου, οι πλατφόρμες που είχαν συγκεντρώσει σχετικά χαμηλούς βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ, φαίνεται ότι οδηγήθηκαν σε συγχώνευση – εξαγορά κατά το χρονικό
διάστημα 2000 – 2005. Ωστόσο, η δύσκολη οικονομική συγκυρία κατά το χρονικό
διάστημα 2005 – 2009 φαίνεται ότι ανάγκασε να οδηγηθούν σε συγχώνευση –
εξαγορά και πλατφόρμες που συγκέντρωσαν πολύ υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη
ΙΒΤΙ.

4.4.4 Τα χαρακτηριστικά των πλατφορμών που έχουν συγκεντρώσει τους
υψηλότερους και τους χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ ως πρότυπα για
τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών
Βλέποντας, λοιπόν, ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του δείκτη ΙΒΤΙ και του
χρονικού διαστήματος λειτουργίας της πλατφόρμας, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν, επίσης,
χρήσιμο να μελετήσουμε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των πλατφορμών που έχουν
συγκεντρώσει τους δέκα υψηλότερους και τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ. Η μελέτη αυτή θα μας επιτρέψει στο έκτο κεφάλαιο να προσδιορίσουμε
ευκολότερα τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας που θα δημιουργήσουμε για την
απαιτούμενη αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών
στην Ελλάδα.
Πρώτα από όλα, λοιπόν, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.18, οι κρατικοί
τίτλοι, τα υπερεθνικά ομόλογα, τα κρατικά ομόλογα και τα κυβερνητικά ομόλογα των
Η.Π.Α. ήταν οι τέσσερις τύποι ομολόγων, οι οποίοι διαπραγματεύονταν από το
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σύνολο των πλατφορμών που συγκέντρωσαν τους δέκα υψηλότερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ. Ενώ, ακολουθούν με ελάχιστη διαφορά, 9 στις 10 πλατφόρμες, τα
εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων και τα εταιρικά ομόλογα υψηλής
πιστοληπτικής ικανότητας.
Στον αντίποδα, τα εμπορικά χρεόγραφα και τα ενυπόθηκα δάνεια ήταν οι τύποι
ομολόγων οι οποίοι διαπραγματεύονταν στις περισσότερες από τις πλατφόρμες που
συγκέντρωσαν τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασμό με το ότι τα εμπορικά χρεόγραφα, σε αντίθεση με τα ενυπόθηκα
δάνεια, παρέχονταν από σημαντικό αριθμό των πλατφορμών που είχαν πετύχει τους
δέκα υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι μια
νέα πλατφόρμα καλό θα είναι να ξεκινήσει με συναλλαγές κρατικών τίτλων, λόγω της
σιγουριάς που προσφέρουν, μελλοντικά, όμως, θα ήταν εύστοχο η νέα αυτή πλατφόρμα να παρέχει συναλλαγές εμπορικών χρεογράφων, για τα οποία υπάρχει περιθώριο
ανάπτυξης και φαίνεται ότι θα υπάρξει και ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό.

Πίνακας 4.18 Διαπραγματεύσιμοι τύποι ομολόγων από τις πλατφόρμες που
συγκέντρωσαν τους 10 υψηλότερους και τους 10 χαμηλότερους ΙΒΤΙ

Τύπος
Διαπραγματεύσιμου
Ομολόγου

Πλατφόρμες με τους 10
μεγαλύτερους βαθμούς
στο δείκτη ΙΒΤΙ στις
οποίες προσφέρεται το
ομόλογο

Πλατφόρμες με τους 10
χαμηλότερους βαθμούς
στο δείκτη ΙΒΤΙ στις
οποίες προσφέρεται το
ομόλογο

Κρατικοί Τίτλοι

10

1

Υπερεθνικά ομόλογα

10

0

Κρατικά ομόλογα

10

0

Κυβερνητικά ομόλογα
των Η.Π.Α.

10

1

Εταιρικά ομόλογα
υψηλών αποδόσεων

9

0

Εταιρικά Υψηλής
Πιστοληπτικής
Ικανότητας

9

0

Εμπορικά χρεόγραφα
Ενυπόθηκα δάνεια

8

3

2

3

Ενυπόθηκα οµόλογα

8

1
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Πίνακας 4.19 Διαθέσιμοι τύποι πληροφόρησης από τις πλατφόρμες που έχουν
συγκεντρώσει τους 10 υψηλότερους και τους 10 χαμηλότερους ΙΒΤΙ

Τύπος Διαθέσιμης
Πληροφόρησης

Πλατφόρμες με τους 10
μεγαλύτερους βαθμούς
στο δείκτη ΙΒΤΙ στις
οποίες παρέχεται η
πληροφόρηση

Πλατφόρμες με τους 10
χαμηλότερους βαθμούς
στο δείκτη ΙΒΤΙ στις
οποίες παρέχεται η
πληροφόρηση

Προκαθορισμένο
Περιθώριο

7

0

Ιστορικά Δεδομένα
Συναλλαγών

8

1

Παρακολ. όγκου
Συναλλαγών

3

0

Msrb

0

0

Κουπόνι

10

0

Ωριμότητα

10

0

Αξιολόγηση
cusip / isin

7

0

9

0

Μέγεθος Έκδοσης

6

0

Όνομα Εκδότη

7

0

Τιμή

9

1

Spread

8

0

Όγκος Συναλλαγών

9

1

Απόδοση

7

0

Όσον αφορά τη διαθέσιμη πληροφόρηση που παρέχουν οι πλατφόρμες που
συγκέντρωσαν τους δέκα υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ, μπορούμε να
παρατηρήσουμε στον Πίνακα 4.19 ότι όπως ήταν αναμενόμενο όλες αυτές οι
πλατφόρμες ενημέρωναν τους επενδυτές τους για το κουπόνι και για την περίοδο
ωριμότητας του ομολόγου που παρείχαν προς διαπραγμάτευση. Ενώ, σχεδόν όλες
(90%) ενημέρωναν για την τιμή του ομολόγου, τον όγκο συναλλαγών αλλά και για
τον αριθμό cusip. Το στοιχείο αυτό μας τονίζει τη σημαντικότητα των αριθμών
cusip/isin και την αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν ως λειτουργικό χαρακτηριστικό
και στη νέα πλατφόρμα που θα δημιουργήσουμε. Αντιθέτως, δεν παρέχονταν σε
καμιά από αυτές τις πλατφόρμες αναφορά στο msrb, δηλαδή δεν παρέχονταν
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πληροφόρηση σχετικά με την τήρηση των Κανόνων της Επιτροπής Καθορισμού της
Λειτουργίας των Δημοτικών Ομολόγων. Συνεπώς, θεωρήσαμε σκόπιμο το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να μην παρέχεται ούτε στη νέα πλατφόρμα που θα
δημιουργήσουμε.
Θα πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ότι μόνο μια από τις πλατφόρμες που
συγκέντρωσαν τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ παρείχε κάποιας
μορφής διαθέσιμη πληροφόρηση προς τους επενδυτές. Πρόκειται για την Axon, η
οποία αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί τα
τελευταία χρόνια (2005 – 2009).
Εξάλλου, μπορούμε να παρατηρήσουμε στον Πίνακα 4.20 ότι όλες οι μορφές
των διαθέσιμων προσυνεδριακά τιμών παρέχονταν ισοκατανεμημένα από τις
πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους δέκα υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ.
Αντιθέτως, από τις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς
στο δείκτη ΙΒΤΙ και πάλι μόνο μία, η Axon, παρείχε προσυνεδριακά πληροφόρηση
σχετικά με τις εκτελέσιμες τιμές.

Πίνακας 4.20 Διαθέσιμες τιμές προσυνεδριακά από τις πλατφόρμες που έχουν
συγκεντρώσει τους 10 υψηλότερους και τους 10 χαμηλότερους βαθμούς ΙΒΤΙ

Διαθέσιμες τιμές
προσυνεδριακά

Πλατφόρμες με τους 10
μεγαλύτερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες
παρέχονται οι τιμές

Πλατφόρμες με τους 10
χαμηλότερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες
παρέχονται οι τιμές

Εκτελέσιμες

6

1

Ενδεικτικές

5

0

Τελευταία
διαπραγματεύσιμη
τιμή

6

0

Επιπλέον, στον Πίνακα 4.21 βλέπουμε ότι οι μισές από τις πλατφόρμες που
έχουν συγκεντρώσει τους δέκα υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ παρείχαν
συναλλαγές μεταξύ διαπραγματευτών αλλά και συναλλαγές ενός διαπραγματευτή.
Ενώ, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ούτε μια από αυτές δεν παρείχε συναλλαγές
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εκδότη προς διαπραγματευτή. Ας σημειωθεί ότι κάθε πλατφόρμα μπορεί να
εφαρμόζει περισσότερους από έναν τύπους συστημάτων. Κατά συνέπεια το άθροισμα
των πλατφορμών που εφαρμόζουν κάθε τύπο συναλλαγών μπορεί να είναι διάφορο
του συνόλου (δέκα).
Όσον αφορά τις πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους δέκα χαμηλότερους
βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ, παρατηρούμε στον Πίνακα 4.21 ότι το ένα τρίτο αυτών
παρείχε συναλλαγές πολλών διαπραγματευτών και το άλλο τρίτο παρείχε συναλλαγές
ενός διαπραγματευτή. Ενώ, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι άλλο ένα τρίτο αυτών
των πλατφορμών παρείχε συναλλαγές εκδότη προς διαπραγματευτή, οι οποίες, όπως
είδαμε παραπάνω, δεν παρέχονταν από καμία πλατφόρμα που συγκέντρωσε τους
δέκα υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ. Βλέπουμε, εξάλλου, ότι οι συναλλαγές
μεταξύ διαπραγματευτών οι οποίες είναι κυρίαρχες στις πλατφόρμες που έχουν
συγκεντρώσει τους δέκα υψηλότερους βαθμούς του δείκτη ΙΒΤΙ, παρέχονταν από μια
μόνο πλατφόρμα που ανήκε στις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους δέκα
χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ.

Πίνακας 4.21 Τύποι Συναλλαγών που εφαρμόζονται από τις πλατφόρμες που
έχουν συγκεντρώσει τους 10 υψηλότερους και τους 10 χαμηλότερους βαθμούς
στο δείκτη ΙΒΤΙ

Τύπος
Συναλλαγών

Πλατφόρμες με τους 10
μεγαλύτερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες
εφαρμόζεται ο τύπος
συναλλαγών

Πλατφόρμες με τους 10
χαμηλότερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες
εφαρμόζεται ο τύπος
συναλλαγών

Εκδότης προς
διαπραγματευτή

0

3

Ενός
Διαπραγματευτή

5

3

Μεταξύ
Διαπραγματευτών

5

1

Πολλαπλών
Διαπραγματευτών

4

3
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Εξάλλου, ο Πίνακας 4.22 μας δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
πλατφορμών που έχουν συγκεντρώσει τους δέκα υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη
ΙΒΤΙ παρείχαν συναλλαγές σε Θεσμικούς Επενδυτές (80%) και σε Διαπραγματευτές
ως πωλητές (70%). Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τις πλατφόρμες που έχουν πετύχει τους
δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ βλέπουμε ότι ήταν τέσσερα και δύο.
Ενώ, οι μισές μόνο από αυτές τις πλατφόρμες παρείχαν συναλλαγές σε μεμονωμένους
επενδυτές. Ο αντίστοιχος αριθμός για τις πλατφόρμες που έχουν πετύχει τους δέκα
χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ βλέπουμε ότι ήταν μόλις δύο.

Πίνακας 4.22 Συμμετέχοντες στις πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους 10
υψηλότερους και τους 10 χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ

Συμμετέχοντες

Πλατφόρμες με τους 10
μεγαλύτερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες οι
συμμετέχοντες μπορεί να
είναι

Πλατφόρμες με τους 10
χαμηλότερους βαθμούς του
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες οι
συμμετέχοντες μπορεί να
είναι

Διαπραγματευτές
ως αγοραστές

6

0

Θεσμικοί
Επενδυτές

8

4

Διαπραγματευτές
ως πωλητές

7

2

Μεμονωμένοι
Επενδυτές

5

2

Όπως, επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε στον Πίνακα 4.23 η ειδική
διαπραγμάτευση και η διαπραγμάτευση αποκλειστικά μέσω εντολών είναι οι δύο
τύποι διαπραγμάτευσης που εφαρμόζονταν από τη συντριπτική πλειοψηφία των
πλατφορμών (80%) που συγκέντρωσαν τους δέκα υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη
ΙΒΤΙ. Ωστόσο, οι δύο αυτοί τύποι διαπραγμάτευσης δεν εφαρμόζονταν από τις
πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ,
αφού υπήρχε μόνο μία πλατφόρμα, η Axon, που εφάρμοζε την ειδική
διαπραγμάτευση.
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Όσον αφορά τις δημοπρασίες, βλέπουμε ότι εφαρμόζονταν από το μικρότερο
αριθμό πλατφορμών που έχουν συγκεντρώσει τους υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη
ΙΒΤΙ (20%) και από το μεγαλύτερο αριθμό πλατφορμών που έχουν συγκεντρώσει
τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ (40%). Συνεπώς, θα πρέπει να
λάβουμε υπόψη μας ότι μια νέα πλατφόρμα θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσει τις
διαπραγματεύσεις της με δημοπρασίες και μελλοντικά να προσφέρει και
διαπραγμάτευση μέσω εντολών.

Πίνακας 4.23 Τύποι διαπραγμάτευσης που εφαρμόζονταν από τις πλατφόρμες
που συγκέντρωσαν τους 10 υψηλότερους και τους 10 χαμηλότερους ΙΒΤΙ

Τύπος διαπρα- Πλατφόρμες με τους 10
γμάτευσης
μεγαλύτερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες
εφαρμόζονταν ο τύπος
διαπραγμάτευσης

Πλατφόρμες με τους 10
χαμηλότερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες
εφαρμόζονταν ο τύπος
διαπραγμάτευσης

Δημοπρασία

2

4

Διαπραγμάτευση
αποκλειστικά
μέσω εντολών

8

0

Ειδική
διαπραγμάτευση

8

1

Παροχή
δηλώσεων
βούλησης

3

2

Επιπλέον, όπως παρουσιάζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον Πίνακα 4.24
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η παροχή των δεδομένων της τιμολόγησης, η
επιβεβαίωση της διάθεσης των ομολόγων και η γνωστοποίηση της ανάλυσης τιμών
εμφανίζονταν στις περισσότερες από τις πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους
υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ (70%, 70% και 60% αντίστοιχα). Εξάλλου, οι
δύο αυτές τελευταία αναφερθείσες υπηρεσίες παρέχονταν και από τις περισσότερες
πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ.
Από το γεγονός αυτό καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα τού να παρέχονται αυτές οι
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δύο υπηρεσίες και στη νέα πλατφόρμα που θα δημιουργήσουμε για την αναβάθμιση
των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα.

Πίνακας 4.24 Παρεχόμενες Υπηρεσίες από τις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν
τους 10 υψηλότερους και τους 10 χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ

Παρεχόμενες
Υπηρεσίες

Πλατφόρμες με τους 10
μεγαλύτερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες
παρέχονταν η υπηρεσία

Πλατφόρμες με τους 10
χαμηλότερους βαθμούς στο
δείκτη ΙΒΤΙ στις οποίες
παρέχονταν η υπηρεσία

Τήρηση Θεσμικών
Περιορισμών

2

3

Παράδοση
Ηλεκτρονικής
Έρευνας

5

2

Γνωστοποίηση
Ανάλυσης Τιμών

6

5

Επιβεβαίωση
Διάθεσης

7

2

Δεδομένα της
Τιμολόγησης

7

5

Σύστημα για ειδική
διαπραγμάτευση

3

2

Σύστημα για τη
διαχείριση Εντολών
Παρακολούθηση
Κινδύνων
Παράδοση Ερευνών

3

4

5

0

5

0

Σύστημα Διαχείρισης
στοιχείων

2

2

Τέλος, στον Πίνακα 4.25 μπορούμε να προσέξουμε τα κανάλια μέσω των
οποίων ήταν διαθέσιμη η κάθε πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε την
κυριαρχία του Διαδικτύου τόσο στις πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους δέκα
υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ όσο και στις πλατφόρμες που έχουν
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συγκεντρώσει τους δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ, κάτι που άλλωστε
ήταν αναμενόμενο.

Πίνακας 4.25 Διαθέσιμα Κανάλια που χρησιμοποιούνται από τις πλατφόρμες που
έχουν συγκεντρώσει τους 10 υψηλότερους και τους 10 χαμηλότερους ΙΒΤΙ

Διαθεσιμότητα

Πλατφόρμες με τους 10

Πλατφόρμες με τους 10

μεγαλύτερους βαθμούς στο

χαμηλότερους βαθμούς στο

δείκτη ΙΒΤΙ οι οποίες

δείκτη ΙΒΤΙ οι οποίες

χρησιμοποιούν το κανάλι

χρησιμοποιούν το κανάλι

Internet

10

8

Bloomberg

4

1

Ιδιωτικό Δίκτυο

3

0

Μισθωμένη

0

0

1

1

Γραμμή
MoneyLine
Telerate

4.4.5 Σταθμισμένος Δείκτης IBTI
Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούσαν το μέσο
όσο και τις πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους δέκα υψηλότερους και τους
δέκα χαμηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ βασίστηκαν στην υπόθεση ότι όλα τα
κριτήρια που έχουμε επιλέξει συμμετέχουν ισότιμα στον υπολογισμό του βαθμού
παροχής διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών.
Ωστόσο, προκειμένου ο υπολογισμός του δείκτη IΒΤI να είναι αντικειμενικός,
σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να ορίσουμε διαφορετικά βάρη στις ομάδες
κριτηρίων που έχουμε επιλέξει ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Η ανάθεση των
βαρών είναι μια πραγματικά υποκειμενική διαδικασία. Μετά από πολύ αναθεώρηση,
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προκειμένου να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί, αποφασίσαμε ότι η
καταλληλότερη ανάθεση των βαρών είναι αυτή που παρουσιάζεται στο Γράφημα 4.1.

Γράφημα 4.1 Τα βάρη κάθε μιας από τις οκτώ κατηγορίες κριτηρίων
Τύπος
Διαπραγματεύσιμων
Ομολόγων
20%

Βάρη
Συμμετέχοντες
20%

Πληροφόρηση
15%

Τύπος
διαπραγμάτευσης
10%
Τύπος Συστήματος
10%

Διαθεσιμότητα
5%

Παρεχόμενες
Υπηρεσίες
15%

Διαθέσιμες τιμές
προσυνεδριακά
5%

Έτσι, ο σταθμισμένος δείκτης IΒΤI υπολογίζεται πλέον ως εξής:
wIBTI =15%* SUM (Κατηγορίας Παρεχόμενες Υπηρεσίες )+
15% * [Άμεση Διαθέσιμη Πληροφόρηση *SUM (Κατηγορίας Πληροφόρηση) ]+
20%*SUM [(Κατηγορίας Συμμετέχοντες) +
20%*SUM (Κατηγορίας Τύπος Διαπραγματεύσιμων Ομολόγων)]+
10%* SUM [(Κατηγορίας Τύπος διαπραγμάτευσης) +

Σχέση 4.5

10%* SUM (Κατηγορίας Τύπος Συναλλαγών)]+
5%* SUM[(Κατηγορίας Διαθέσιμες τιμές προσυνεδριακά) +
5%* SUM (Κατηγορίας Διαθεσιμότητα)]
Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια πλατφόρμα θα μπορούσε να
σημειώσει ένα ελάχιστο σταθμισμένο ΙΒΤΙ:
Minimum wΙΒΤΙ= 0 βαθμούς

Σχέση 4.6

και ένα μέγιστο:
Maximum wΙΒΤΙ = 15%*10 + 15%*2*14+ 20%*4+39*3*20%+10%*4+
+ 10%*4 +5%*3+5%*5= 31,1 βαθμούς

Σχέση 4.7
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Έχοντας, λοιπόν, υπολογίσει το σταθμισμένο δείκτη wΙΒΤΙ κάθε πλατφόρμας
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος που έχει σημειώσει το σύνολο των
πλατφορμών στο δείκτη wΙΒΤΙ φτάνει το 5,9. Είναι προφανές ότι αυτός ο μέσος όρος
είναι πάρα πολύ μικρός συγκρινόμενος με το μέγιστο βαθμό που θα μπορούσε να
συγκεντρώσει μια πλατφόρμα, ο οποίος όπως είδαμε στην παραπάνω σχέση (Σχέση
4.7) ισούται με 31,1.
Ο Πίνακας 4.26 παρουσιάζει τις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους
υψηλότερους βαθμούς στο σταθμισμένο δείκτη wIBTI. Όπως, λοιπόν, μπορούμε να
παρατηρήσουμε όλες αυτές οι πλατφόρμες έχουν συγκεντρώσει το 1/3 περίπου του
μέγιστου βαθμού στο δείκτη wΙΒΤΙ (31,1). Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι το
εξής: όλες αυτές οι πλατφόρμες, εκτός της τελευταίας, είναι αυτές που συγκέντρωσαν
τους υψηλότερους βαθμούς και στο δείκτη ΙΒΤΙ, με μόνη διαφορά την μεταξύ τους
κατάταξη. Μάλιστα, η τελευταία πλατφόρμα έχει ελάχιστη διαφορά (0,10) με την
επόμενη, η οποία κατείχε την τελευταία θέση στον πίνακα με τις πλατφόρμες που
συγκέντρωσαν τους υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ.

Πίνακας 4.26 Πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τα Δέκα Μεγαλύτερα
ποσοστά στο Δείκτη wIBTI

Πλατφόρμα

wIBTI

1

Autobahn Electronic Trading -deutche bank

12,95

2

BrokerTec Global, LLC - ICAP Electronic Broking

12,25

3

MarketAxess

11,95

4

J.P.Morgan eXpress

11,90

5

Reuters Trading for Fixed Income

11,80

6

Merrill Lynch Capital Markets

10,90

7

eSpeed, Inc. Æbgc partners

10,70

8

SWX Eurobonds

10,70

9

Credit Suisse First Boston

10,65

10 GFI

10,20
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Όσον αφορά τώρα τις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους δέκα χαμηλότερους
βαθμούς στο δείκτη wΙΒΤΙ, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στον Πίνακα
4.27, πρόκειται για τις ίδιες ακριβώς δέκα πλατφόρμες που είχαν συγκεντρώσει τους
χαμηλότερους βαθμούς και στο δείκτη ΙΒΤΙ, με μόνη διαφορά ότι η μεταξύ τους
κατάταξη έχει ελάχιστα αλλάξει.

Πίνακας 4.27 Πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τα Δέκα Μικρότερα
ποσοστά στο Δείκτη wIBTI

Πλατφόρμα

wIBTI

1

Ragen MacKenzie Incorporated

0,70

2

HanoverTrade, Inc.

1,00

3

BondConnect Ægloballink

1,10

4

BondsOnline

1,10

5

OpenBook

1,15

6

Xetra

1,25

7

Banco Portugues de Investimento SA

1,60

8

Axon

1,63

9

DebtX

1,70

10

SunGard Transaction Network

1,85

4.5 Συγκριτική μελέτη των πλατφορμών Autobahn Electronic Trading, ICAP
Electronic Broking και MarketAxess

4.5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η παραπάνω μελέτη μας σχετικά με τις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους
υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ μας έδειξε ότι οι πλατφόρμες που
συγκέντρωσαν τους τρεις μεγαλύτερους βαθμούς ήταν με τη σειρά : η Autobahn
ElectronicTrading, η ICAP Electronic Broking και η MarketAxess. Ενώ οι βαθμοί
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που συγκέντρωσαν κυμαίνονται από 73 – 70, οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου στο
40% του μέγιστου δυνατού βαθμού (175).
Εξάλλου, η μελέτη μας σχετικά με τις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους
υψηλότερους βαθμούς στο σταθμισμένο δείκτη ΙΒΤΙ μας οδήγησε στο συμπέρασμα
ότι οι πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους τρεις υψηλότερους βαθμούς ήταν με τη
σειρά : η Autobahn ElectronicTrading, η MarketAxess και η ICAP. Ενώ οι βαθμοί
που συγκέντρωσαν κυμαίνονται από 12,95 – 11,95, οι οποίοι επίσης αντιστοιχούν
περίπου στο 40% του μέγιστου δυνατού βαθμού (31,1).
Αυτά τα συμπεράσματα μας ώθησαν σε νέες σκέψεις. Πιο συγκεκριμένα,
βλέποντας ότι οι τρεις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους υψηλότερους βαθμούς
στο δείκτη ΙΒΤΙ ταυτίζονται με τις τρεις πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους
υψηλότερους βαθμούς στο σταθμισμένο δείκτη ΙΒΤΙ, με μόνη διαφορά τη μεταξύ
τους κατάταξη, θεωρήσαμε σκόπιμο να μελετήσουμε περαιτέρω αυτές τις τρεις
πλατφόρμες. Έτσι, στις επόμενες τρεις ενότητες θα καταγράψουμε τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που παρέχουν στους επενδυτές οι πλατφόρμες
Autobahn, ICAP και MarketAxess αντίστοιχα. Ενώ, στην τελευταία ενότητα θα
κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση αυτών των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που
παρέχουν οι τρεις πλατφόρμες.

4.5.2 Ο τρόπος λειτουργίας και οι παρεχόμενες δυνατότητες της Autobahn
Electronic Trading πλατφόρμας
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Autobahn (Autobahn Electronic Trading) είναι η
πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank για ηλεκτρονικές
συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά. Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
πλατφόρμα Autobahn μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών Internet και Bloomberg. Ο
τύπος συναλλαγών που προσφέρει είναι ενός διαπραγματευτή προς ένα αγοραστή
χωρίς να υπάρχει περιορισμός ελαχίστου όγκου διαπραγμάτευσης. Ενώ, μέλη της
μπορεί να είναι μόνο θεσμικοί επενδυτές (SIFMA, 2005).
Εξάλλου, η πλατφόρμα Autobahn παρέχει τρεις μεθόδους συναλλαγών:
1. Διαπραγμάτευση

μέσω εντολών (Order driven), όπου οι συμμετέχοντες

υποβάλουν εντολές αγοράς / πώλησης, οι οποίες στη συνέχεια αντιστοιχούνται
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στην «άλλη πλευρά» με εντολές πώλησης / αγοράς. Εάν δεν υπάρχει καμία άλλη
εντολή στην «άλλη πλευρά», η εντολή παραμένει ανοικτή (Goodspeed I., 2004).
2. Διασταυρούμενες συναλλαγές (Market-making ή Cross-matching), κατά τις
οποίες παρεμβαίνει μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών ένας Ειδικός
Διαπραγ-ματευτής για να παρέχει συνεχώς εντολές αγοράς και πώλησης ώστε να
εξασφαλιστεί η ρευστότητα (Tarun Chordia, Asani Sarkar, Avanidhar
Subrahmanyam, 2003).
3. Συναλλαγές κατόπιν υποβολής αιτήματος παροχής τιμών (Request for quote),
κατά τις οποίες παρεμβαίνει μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών ένας
Ειδικός Διαπραγματευτής για να παρέχει εντολές αγοράς και πώλησης μόνο όταν
του ζητηθεί (Peter G. Dunne, 2007).
Όσον αφορά στην παρεχόμενη πληροφόρηση, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η
πλατφόρμα Autobahn ενημερώνει σε συνεχή χρόνο όλα τα συνδεδεμένα συστήματα
συναλλαγών σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται σε αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Autobahn ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με το κουπόνι που
παρέχει η προς διαπραγμάτευση έκδοση ομολόγων, τους αντίστοιχους αριθμούς
CUSIP / ISIN, το όνομα του εκδότη, την Ημερομηνία Λήξης των ομολόγων, την
Αποτίμησή τους και τη Διαφορά στην Απόδοσή τους έναντι των αντίστοιχων
Γερμανικών.
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία επιτρέπονται
συναλλαγές από όλες τις Ευρωπαϊκές και Ασιατικές χώρες. Μάλιστα, στην
πλατφόρμα

αυτή

προσφέρονται

προς

διαπραγμάτευση

τα

ακόλουθα

χρηματοοικονομικά προϊόντα:
9 Αμερικανικά, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά Υπερεθνικά ομόλογα, Συμβάσεις

ανταλλαγής επιτοκίων, Ομόλογα με κρατική εγγύηση, Πιστωτικά Παράγωγα,
Αναδυόμενων Αγορών και Άλλων Χρηματοοικονομικών Αγορών, Εταιρικά
Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής Ικανότητας και Εταιρικά Ομόλογα Υψηλής
Απόδοσης,
9 Ευρωπαϊκές και Ασιατικές Καλυμμένες ομολογίες και Τίτλοι που εκδίδονται

από επιμέρους κρατικούς οργανισμούς και
9 Εμπορικά Χρεόγραφα και Κυβερνητικά ομόλογα των Η.Π.Α.

Όσον αφορά την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα
Autobahn, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πλατφόρμα παρέχει άμεση πρόσβαση στις
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διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού μέσω των συστημάτων ETC,
Swapswire, OMGEO και ALERT. Η Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση των Συναλλαγών
(Electronic Trade Confirmation, ETC) είναι το σύστημα που επιβεβαιώνει
ηλεκτρονικά τις συναλλαγές μεταξύ των ομάδων που χρησιμοποιούν τους
διαδικτυακούς servers. Το SwapsWire σύστημα είναι μια πρωτοβουλία που
ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2000 από έξι μεγάλους διαπραγματευτές συμφωνιών
swaps4

προκειμένου

να

αυτοματοποιήσει

τη

διαδικασία

διαπραγμάτευσης

εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (OTC) παραγώγων (Bob Hills, 2000).
Εξάλλου, το Omgeo είναι το σύστημα που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες του
κύκλου συναλλαγών και την επικοινωνία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων σε μια
συναλλαγή. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την αρχική διάθεση των τίτλων, την
επιβεβαίωση ολοκλήρωσης των συναλλαγών, την επιβεβαίωση της εκκαθάρισης και
τη διαχείριση του συναλλακτικού κινδύνου (A. D. Grody, 2008). Ενώ, το ALERT
σύστημα είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή βάση σε διεθνές επίπεδο για τη φύλαξη
πάγιων οδηγιών που εκδίδει κάποιος επενδυτής σχετικά με τους ανταποκριτές του και
τα αποθετήρια χρεογράφων που χρησιμοποιεί, συνοδευόμενες από τους αριθμούς των
λογαριασμών τους οποίους πρέπει να πιστώνει ο αντισυμβαλλόμενος (standing
settlement and account instructions, SSI). Η πρακτική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία
στη σημερινή εποχή τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αυτοματοποίηση των
συναλλαγών, καθώς η βάση αυτή επιτρέπει σε μια ομάδα χρηματοοικονομικών
συμβούλων, διαπραγματευτών και τραπεζών που λειτουργούν ως θεματοφύλακες
(custodian)5 να μοιράζονται σε διεθνές επίπεδο και άμεσα τα SSIs των
αντισυμβαλλόμενων

προκειμένου

να

διευκολυνθεί

η

αυτοματοποίηση

των

διακανονισμών (S. Matthews, C. J. Walsh, 2008).
Ενώ, θα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι η πλατφόρμα συναλλαγών που
χρησιμοποιεί η Autobahn είναι συμβατή με την έκδοση 4.4 του πρωτοκόλλου FIX.
Το

πρωτόκολλο

Χρηματοοικονομικής

Ανταλλαγής

Πληροφοριών

(Financial

Information eXchange, FIX) είναι μια σειρά κανόνων επικοινωνίας για την
ηλεκτρονική ανταλλαγή των σχετικών με τις συναλλαγές μηνυμάτων. Το

4

Μορφή βραχυπρόθεσμης επένδυσης προθεσμιακού χαρακτήρα.
5 Οντότητα επιφορτισμένη με την κατοχή και τη διαχείριση κινητών αξιών και άλλων
χρηματοπιστωτικών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων, η οποία μπορεί επίσης να παρέχει
συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως εκκαθάριση και διακανονισμό, διαχείριση διαθεσίμων, ανταλλαγή
νομισμάτων και δανεισμό τίτλων. Η οντότητα στην οποία ο θεματοφύλακας εμπιστεύεται μέρος των
στοιχείων ενεργητικού που του έχουν ανατεθεί ονομάζεται υποθεματοφύλακας (sub-custodian).
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πρωτόκολλο

αυτό

έχει

αναπτυχθεί

μέσω

της

συνεργασίας

τραπεζών,

διαπραγματευτών, χρηματιστηρίων, βιομηχανικών οργανώσεων, θεσμικών επενδυτών
και παρόχων πληροφοριακής τεχνολογίας από όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, η
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω της πλατφόρμας FIX γίνεται με τη χρήση κειμένου και
αποτελείται από ζευγάρια ετικετών – τιμών χωρισμένα από έναν ειδικό χαρακτήρα.
Οι ετικέτες είναι σύντομες ακολουθίες ψηφίων και οι τύποι των τιμών περιλαμβάνουν
ακολουθίες κειμένου, ακεραίους, αριθμούς κινητής υποδιαστολής και τυχαία δυαδικά
δεδομένα. Το πρωτόκολλο FIX περιγράφει, σε φυσική γλώσσα, το σύνολο των
διαθέσιμων ετικετών, την αντίστοιχη σημασία τους και την απαιτούμενη δομή του
μηνύματος (Christopher Kohlhoff, Robert Steele, 2003).
Εξάλλου, η πλατφόρμα Autobahn παρέχει στους επενδυτές ένα σύνολο από
υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Autobahn ενημερώνει τους επενδυτές
σχετικά με την τρέχουσα τιμή των διαπραγματεύσιμων τίτλων, αλλά τους παρέχει
και ανάλυση των προσφερόμενων τιμών. Επίσης, η πλατφόρμα Autobahn επιτρέπει
στους επενδυτές να εκτελούν διαδικτυακές συναλλαγές, παρέχοντας τους και
επιβεβαίωση σχετικά με τη διάθεση των διαπραγματεύσιμων τίτλων. Επιπλέον, η
πλατφόρμα Autobahn διαθέτει ένα σύστημα για τη διαχείριση των εισαγόμενων
εντολών αγοράς / πώλησης καθώς και ένα σύστημα διαχείρισης των στοιχείων των
επενδυτών. Εξάλλου, η πλατφόρμα Autobahn διασφαλίζει την τήρηση των θεσμικών
περιορισμών και επιτρέπει την παρακολούθηση των κινδύνων. Τέλος, η πλατφόρμα
Autobahn

παρέχει

τη

δυνατότητα

παράδοσης

στους

επενδυτές

σχετικών

ηλεκτρονικών ερευνών.

4.5.3 Ο τρόπος λειτουργίας και οι παρεχόμενες δυνατότητες της ICAP plc
πλατφόρμας
Η ICAP plc έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Η εμφάνισή της προέκυψε από τη
συγχώνευση των εταιρειών Garban plc και Intercapital plc και τη δημιουργία της
Garban-Intercapital plc το 1999, η οποία μετονομάστηκε σε ICAP plc το 2001
(wikipedia). Ενώ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2003 η ICAP
plc συνέχισε την αύξηση του μεγέθους της, καθώς προέβη σε συγχώνευση με
ενσωμάτωση της πλατφόρμας BrokerTec Global LLC. Η BrokerTec Global LLC
είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος
μεταξύ διαπραγματευτών. Πρόκειται για μια κοινοπραξία μεταξύ της Goldman Sachs,
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της Morgan Stanley, της Salomon Brothers, της Lehman Brothers, της Credit Suisse
First Boston, της Merrill Lynch, της Deutsche Bank, της Dresdner Kleinwort
Wasserstein, της JP Morgan Chase, της Banco Santander, της Barclays Bank, UBS,
της ABN AMRO και της Greenwich Capital.
Οι επενδυτές μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα BrokerTec
Global, LLC μέσω ενός ιδιωτικού δικτύου που διέθετε η πλατφόρμα. Μετά την
ενσωμάτωση της BrokerTec Global LLC, η ICAP plc διαθέτει δύο επιμέρους
ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών τόσο την BrokerTec όσο και την ETC, η
οποία ήταν η προϋπάρχουσα ηλεκτρονική πλατφόρμα που εφάρμοζε η ICAP. Πιο
συγκεκριμένα, οι δύο αυτές ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των αγορών που εξυπηρετούν. Πλέον,
όμως, οι επενδυτές της πλατφόρμας ICAP χρησιμοποιούν το Internet για να έχουν
πρόσβαση σε αυτήν. Μάλιστα, στο μέλλον, αναμένεται ενοποίηση των δύο
πλατφορμών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό περιβάλλον συναλλαγών
(Financial Technology Partners, 2003).
Αν θα θέλαμε, λοιπόν, να αναφερθούμε γενικά στη λειτουργία της ICAP plc, θα
λέγαμε ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα που επιτρέπει τις συναλλαγές μεταξύ
διαπραγματευτών (Inter – Dealer) στη δευτερογενή αγορά, οι οποίοι μετέχουν στην
πλατφόρμα τόσο ως αγοραστές όσο και ως πωλητές. Εξάλλου, στην πλατφόρμα
ICAP δεν υπάρχουν ειδικοί διαπραγματευτές για ενίσχυση της ρευστότητας.
Αντιθέτως, η ICAP plc εφαρμόζει τη μέθοδο συναλλαγών διαπραγμάτευση μέσω
εντολών (Order driven). Θα πρέπει να αναφέρουμε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη
πλατφόρμα επιτρέπει συναλλαγές με ελάχιστο όγκο συναλλαγών ένα εκατομμύριο
δολάρια (SIFMA, 2005).
Όσον αφορά την πληροφόρηση που προσφέρει η συγκεκριμένη πλατφόρμα
αξίζει να σημειωθεί ότι η ICAP plc ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με τις
τρέχουσες εκτελέσιμες τιμές. Εξάλλου, η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει στους
επενδυτές άμεση ενημέρωση σχετικά με το κουπόνι των προς διαπραγμάτευση
τίτλων, τους αντίστοιχους αριθμούς CUSIP/ISIN, τις τιμές συναλλαγών, τη διαφορά
στην απόδοση των τίτλων έναντι των αντίστοιχων Γερμανικών, τα ιστορικά δεδομένα
των συναλλαγών, τον όγκο συναλλαγών, το όνομα του εκδότη, την ημερομηνία λήξης
των ομολόγων και την αποτίμησή τους.

173

Λειτουργίες και υπηρεσίες των δικτύων διαχείρισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ομολόγων
σε διεθνές επίπεδο

____________________________________________________________________
Επίσης, η ICAP plc ενημερώνει τους επενδυτές για το αν η συναλλαγή
ολοκληρώθηκε στην τιμή αγοράς ή στην τιμή πώλησης (bid / ask). Πιο συγκεκριμένα,
ο αγοραστής καθορίζει την τιμή που είναι διατεθειμένος να δώσει για να αγοράσει
τους τίτλους (bid price), ενώ ο πωλητής καθορίζει την τιμή που είναι διατεθειμένος
να πουλήσει τους τίτλους (ask price). Ο ρόλος των ειδικών διαπραγματευτών, όπως
θα δούμε αναλυτικότερα και στην ενότητα 5.3.2, είναι να παρεμβαίνουν, έναντι
αμοιβής, και να ταιριάζουν τις ανισορροπίες μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, όμως, στην πλατφόρμα ICAP δεν υπάρχουν ειδικοί
διαπραγματευτές. Για το λόγο αυτό η ίδια η πλατφόρμα καθορίζει το αν η συναλλαγή
θα ολοκληρωθεί στην τιμή αγοράς ή πώλησης και στη συνέχεια ενημερώνει σχετικά
τους επενδυτές.
Εξάλλου, η ICAP plc προσφέρει τίτλους προς διαπραγμάτευση κυρίως σε
Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στις
οποίες η πλατφόρμα ICAP προσφέρει τίτλους προς διαπραγμάτευση είναι η Αυστρία,
το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα , η Ιρλανδία, η
Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Πέραν όμως, των παραπάνω Ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής η πλατφόρμα ICAP προσφέρει τίτλους προς διαπραγμάτευση
στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία. Πιο συγκεκριμένα, στην πλατφόρμα αυτή
προσφέρονται προς διαπραγμάτευση τα ακόλουθα χρηματιστηριακά προϊόντα:
9 Αμερικανικά, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά Προθεσμιακά Συμβόλαια
9 Ευρωπαϊκά και Ασιατικά Κρατικά Ομόλογα
9 Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πιστωτικά Παράγωγα, Κρατικοί τίτλοι,

Υπερεθνικά ομόλογα
9 Αμερικανικά Ομόλογα με Κρατική Εγγύηση, Καναδικοί Τίτλοι, Κυβερνητικά

ομόλογα των ΗΠΑ
9 Ευρωπαϊκά Εταιρικά Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής Ικανότητας, Εταιρικά

Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης, Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και
Καλυμμένες ομολογίες,
Όσον αφορά την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την ICAP plc, θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι η ICAP παρέχει άμεση πρόσβαση στις διαδικασίες εκκαθάρισης
και διακανονισμού μέσω των συστημάτων LCH/Clearnet, Euroclear, FICC, MBSCC,
Crest, CCS και Clearstream. Ενώ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πλατφόρμα
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συναλλαγών που χρησιμοποιεί η ICAP δεν είναι συμβατή με την έκδοση 4.4 του
πρωτοκόλλου FIX, στο οποίο αναφερθήκαμε στην παραπάνω ενότητα (4.5.2).
Αν θέλουμε να αναφερθούμε λίγο αναλυτικότερα στα συστήματα που
χρησιμοποιεί η πλατφόρμα ICAP, θα λέγαμε πρώτα από όλα ότι το σύστημα
LCH.Clearnet είναι η σημαντικότερη ανεξάρτητη αρχή συμψηφισμού, η οποία
εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια και πλατφόρμες, καθώς επίσης και
αρκετές μη οργανωμένες αγορές (Over the Counter, OTC). Μέσω του LCH.Clearnet
γίνεται η εκκαθάριση μιας ευρείας γκάμας τίτλων μεταξύ των οποίων: ομόλογα,
χρηματιστηριακώς συναλλασσόμενα παράγωγα, ενέργεια, διατραπεζικές συμφωνίες
swaps για τον καθορισμό των επιτοκίων και ομόλογα και repos τιμαριθμημένα σε
euro και στερλίνες (A. Davidson, 2008).
Το

Euroclear

είναι

το

μεγαλύτερο

σε

διεθνές

επίπεδο

σύστημα

διαπραγμάτευσης ομολογιών που χρησιμοποιεί η Euroclear Bank SA6 (Steven L.
Schwarcz, 2002). Η σημαντικότητα αυτού του συστήματος μπορεί να διαπιστωθεί και
από τη συνεργασία που έχει αναπτύξει το Euroclear με το χρηματιστήριο Euronext,
το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση των χρηματιστηρίων του Παρισιού, της
Ολλανδίας και των Βρυξελλών (Αναργυρίδου Δ., Παπαδόπουλος Δ., 2006). Εξάλλου,
το Euroclear παρέχει διακανονισμό ομολόγων καθώς και αρχική διαπραγμάτευση των
τίτλων. Επιπρόσθετα, το Euroclear παρέχει τη δυνατότητα επιτήρησης, δανεισμού
ομολόγων και μεταφοράς χρημάτων. Οι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στο Euroclear
μπορεί να είναι σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, μετατρέψιμοι τίτλοι, τίτλοι με
δικαίωμα αγοράς μετοχών καθώς και ομολογίες. Αξίζει, μάλιστα, να αναφερθεί ότι οι
τίτλοι αυτοί που διαπραγματεύονται στο Euroclear μπορεί να είναι τόσο εγχώριοι
(Βελγικοί) όσο και διεθνείς, δηλαδή Ευρωπαϊκοί, Αμερικάνικοι, Ασιατικοί αλλά και
Αφρικανικοί (CPSS, 2003).
Το Clearstream είναι ένας από τους κύριους Ευρωπαϊκούς παρόχους των μετά
την εκτέλεση των εντολών (post-trading) υπηρεσιών, ο οποίος προέκυψε από τη
συγχώνευση της πλατφόρμας Cedel International και του συστήματος Εκκαθάρισης
της τράπεζας Deutsche Börse (Deutsche Börse Clearing), τον Ιούλιο του 2002. Το
Clearstream διασφαλίζει ότι τα μετρητά και οι τίτλοι παραδίδονται άμεσα και
αποτελεσματικά μεταξύ των συναλλασσομένων και διαχειρίζεται τους τίτλους που
διατηρεί εκπροσωπώντας τους πελάτες του. Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνουν
6

Βελγικός πιστωτικός οργανισμός με έδρα του στις Βρυξέλλες.
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περισσότερα από 300.000 εγχώρια (Γερμανικά) και διεθνή ομόλογα, μετοχές και
επενδυτικά κεφάλαια funds (CPSS, 2003).
Η Εταιρία Εκκαθάρισης Σταθερού Εισοδήματος (Fixed Income Clearing
Corporation (FICC)), δημιουργήθηκε το 2003 για να ελαττώσει τα κόστη και να
προσφέρει στους πελάτες της πλατφόρμας DTCC μια κοινή προσέγγιση για την
επεξεργασία των συναλλαγών σταθερού εισοδήματος, ενοποιώντας την Εταιρεία
Εκκαθάρισης Κρατικών Χρεογράφων (Government Securities Clearing Corporation)
και την Εταιρεία Εκκαθάρισης Ενυπόθηκων Ομολόγων (Mortgage-Backed Securities
Clearing Corporation) (International Monetary Fund, 2010).
Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Κρατικών Χρεογράφων είναι ο κορυφαίος πάροχος
συγκριτικών συναλλαγών και εκκαθάρισης Κρατικών Χρεογράφων. Η εταιρεία
ιδρύθηκε το 1986 για να παρέχει αυτοματοποιημένες συγκρίσεις και υπηρεσίες
εκκαθάρισης, δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου και λειτουργικές βελτιώσεις στην
Αγορά των Κρατικών Χρεογράφων.
H Εταιρεία Εκκαθάρισης Ενυπόθηκων Ομολόγων (MBSCC) ιδρύθηκε το 1979
και αποτελεί τον μοναδικό πάροχο υπηρεσιών εκκαθάρισης στις αγορές ενυπόθηκων
ομολόγων (Farlex Financial Dictionary, 2009). Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα
MBSCC παρέχει τις εξής αυτοματοποιημένες υπηρεσίες μετά την εκτέλεση των
συναλλαγών: σύγκριση, συμψηφισμό θετικής και αρνητικής θέσης, διαχείριση του
κινδύνου και ενημέρωση (Campbell R. Harvey, 2004). Το σύστημα αυτό διοικείται
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (Securities and
Exchange Commission, SEC) και το μεγαλύτερο ποσοστό του το κατέχουν τα μέλη
του (Dictionary of Finance and Investment Terms).
Η Κεντρική Υπηρεσία Εκκαθάρισης (Central Certificate Service, CCS)
ιδρύθηκε το 1968 από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προκειμένου να
αυτοματοποιηθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των τίτλων. Πιο συγκεκριμένα, το
σύστημα CCS μεταφέρει ηλεκτρονικά τίτλους, εξαλείφοντας τη χειρονακτική
εκκαθάρισή τους. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του 1970 το σύστημα CCS επεκτάθηκε
και στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο (David C. Donald, 2007).
Το CrestCo Ltd. είναι το κεντρικό αποθετήριο της Μεγάλης Βρετανίας για
συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος, το οποίο συγχωνεύτηκε το 2002 με την
τράπεζα Euroclear. Πιο συγκεκριμένα, το Crest αποτελεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα
εκκαθάρισης, το οποίο ιδρύθηκε το 1996 και χρησιμοποιείται για το διακανονισμό
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ενός μεγάλου αριθμού τίτλων σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένου των τίτλων που
διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια του Λονδίνου, της Ιρλανδίας καθώς και στο
virt-x. Μεταξύ των τίτλων που εκκαθαρίζονται από το σύστημα Crest θα πρέπει να
αναφέρουμε τις Βρετανικές εταιρικές και κρατικές ομολογίες, τους τίτλους
Αναδυόμενων Αγορών και Άλλων Χρηματοοικονομικών Αγορών, τα Δικαιώματα
Αγοράς Τίτλων και τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, ενώ σε διεθνές
επίπεδο το Crest εκκαθαρίζει Ευρωομόλογα και κρατικά ομόλογα. Το σύστημα,
επίσης, παρέχει τη δυνατότητα διαφύλαξης των τίτλων για λογαριασμό των
επενδυτών, τη δυνατότητα μεταβίβασης των τίτλων έναντι πληρωμής, την
ηλεκτρονική μεταβίβαση των τίτλων και την υποστήριξη πολλαπλών ισοτιμιών
(Investopedia).
Εξάλλου, η πλατφόρμα ICAP παρέχει στους επενδυτές της κάποιες υπηρεσίες
πέραν της ενημέρωσης σχετικά με την τρέχουσα τιμή των διαπραγματεύσιμων
τίτλων. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ICAP παρέχει στους επενδυτές της
επιβεβαίωση σχετικά με τη διάθεση των διαπραγματεύσιμων τίτλων. Επιπλέον, η
πλατφόρμα ICAP διαθέτει ένα Σύστημα για τη διαχείριση των εισαγόμενων Εντολών
Αγοράς / Πώλησης και ένα Σύστημα Διαχείρισης των στοιχείων των επενδυτών. Ενώ,
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πλατφόρμα ICAP διασφαλίζει την Τήρηση των
Θεσμικών Περιορισμών και επιτρέπει την Παρακολούθηση των Κινδύνων.

4.5.4 Ο τρόπος λειτουργίας και οι παρεχόμενες δυνατότητες της MarketAxess
πλατφόρμας
Η πλατφόρμα MarketAxess προέκυψε το 2000 από τη συνεργασία τριών από τους
μεγαλύτερους διαπραγματευτές της αγοράς τίτλων σταθερού εισοδήματος: της Bear
Stearns & Co, της Chase Manhattan Corp και της J. P. Morgan & Co.. Στόχος της
συνεργασίας αυτής ήταν η δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας για την παροχή
συναλλαγών μεταξύ των θεσμικών επενδυτών (αγοραστές) και των διαπραγματευτών
(πωλητές).
Θα πρέπει, εξάλλου, να αναφέρουμε ότι η πλατφόρμα MarketAxess προέβη το
2001 σε εξαγορά της πλατφόρμας Trading Edge Inc και του συστήματός της
BondLink, το οποίο αποτελούσε την πρώτη τεχνολογία παροχής ανώνυμων
συναλλαγών για τίτλους σταθερού εισοδήματος. Μέσω αυτής της εξαγοράς η
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πλατφόρμα MarketAxess μπόρεσε να προσφέρει στους επενδυτές της ανωνυμία και
αύξηση της ρευστότητας των συναλλαγών.
Η πλατφόρμα MarketAxess χρησιμοποιείται για ηλεκτρονικές συναλλαγές
τίτλων στη Δευτερογενή Αγορά χωρίς να υπάρχει περιορισμός ελαχίστου όγκου
διαπραγμάτευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα MarketAxess παρέχει και τη
δυνατότητα αρχικής διάθεσης στην Πρωτογενή Αγορά Ομολόγων με Κυμαινόμενο
Κουπόνι. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που προσφέρει συναλλαγές πολλών
διαπραγματευτών προς έναν (αγοραστή) πελάτη. Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε
ότι οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα MarketAxess μέσω
των ηλεκτρονικών καναλιών Internet και MoneyLine (SIFMA, 2006).
Εξάλλου, στην πλατφόρμα MarketAxess υπάρχουν ειδικοί διαπραγματευτές για
ενίσχυση της ρευστότητας. Ενώ, οι μέθοδοι συναλλαγών που εφαρμόζει η πλατφόρμα
MarketAxess είναι:
9 Συναλλαγές κατόπιν υποβολής αιτήματος παροχής τιμών (Request for quote),

με μέγιστο αριθμό 19 αιτημάτων που μπορεί να υποβάλει ένας πελάτης για
μια συναλλαγή και χωρίς να υπάρχει περιορισμός ελαχίστου αριθμού
αιτημάτων. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο περιορισμός του μεγίστου
αριθμού αιτημάτων ανά συναλλαγή δεν υπήρχε ως το 2005 (SIFMA, 2005).
9 Διασταυρούμενες συναλλαγές (Market-making ή Cross-matching).

Όσον αφορά στην παρεχόμενη πληροφόρηση, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η
πλατφόρμα MarketAxess ενημερώνει σε συνεχή χρόνο όλα τα συνδεδεμένα
συστήματα συναλλαγών σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται σε αυτήν. Πιο
συγκεκριμένα, η πλατφόρμα MarketAxess ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με το
κουπόνι που παρέχει η προς διαπραγμάτευση έκδοση ομολόγων, τους αντίστοιχους
αριθμούς CUSIP/ISIN, τις τιμές συναλλαγών, το όνομα του εκδότη, το μέγεθος της
έκδοσης, τον όγκο συναλλαγών, την ημερομηνία λήξης των ομολόγων, την
αποτίμησή τους, τα ιστορικά δεδομένα των συναλλαγών και τη διαφορά στην
απόδοσή τους έναντι των αντίστοιχων Γερμανικών.
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία επιτρέπονται
συναλλαγές από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, στην πλατφόρμα αυτή
προσφέρονται προς διαπραγμάτευση τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά προϊόντα:
9 Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Πιστωτικά Παράγωγα, Τίτλοι Αναδυόμενων

Αγορών, Υπερεθνικά ομόλογα, Ομόλογα με Κυμαινόμενο Κουπόνι, Εταιρικά
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Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής Ικανότητας, Εταιρικά Ομόλογα Υψηλής
Απόδοσης και
9 Κρατικοί Τίτλοι των ΗΠΑ.

Όσον αφορά την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα
MarketAxess, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πλατφόρμα παρέχει άμεση πρόσβαση
στις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού μέσω του συστήματος DTCC. Το
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη
και είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παροχής των μετά την εκτέλεση των εντολών
(post-trading) υπηρεσιών. Εξάλλου, διαμέσου των θυγατρικών εταιριών του, το
DTCC παρέχει εκκαθάριση, διακανονισμό, θεματοφυλακή7 των τίτλων και
πληροφόρηση σχετικά με ομολογίες, εταιρικά και δημοτικά ομόλογα, κρατικά και
ενυπόθηκα

ομόλογα,

ρευστοποιήσιµους

τίτλους

της

χρηµαταγοράς

και

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Επιπλέον, το DTCC είναι ένας σημαντικός
επεξεργαστής αμοιβαίων κεφαλαίων και ασφαλιστικών συναλλαγών, καθώς συνδέει
τα κεφάλαια και τα ασφάλιστρα με τα δίκτυα διανομής τους (David C. Donald, 2007).
Ενώ, θα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι η πλατφόρμα συναλλαγών που
χρησιμοποιεί η MarketAxess είναι συμβατή με την έκδοση 4.4 του πρωτοκόλλου
FIX, αλλά υποστηρίζει και την έκδοση 4.2 του πρωτοκόλλου FIX καθώς και την
XML επέκτασή του, γνωστή ως FIXML. Η XML είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται
για να προσθέσει δομή και περιεχόμενο σε μη δομημένα δεδομένα και πληροφορίες,
καθιστώντας έτσι ευκολότερη την κατηγοριοποίηση, την ταξινόμηση και την παροχή
πιο συγκεκριμένων αναζητήσεων (Anargiridou D., Papadopoulos D., 2005). Το
FIXML κατ’ επέκταση επιτρέπει την αυτοματοποιημένη επικύρωση και τη μείωση
των έμφυτων ασαφειών της βασισμένης στα ζευγάρια ετικετών – τιμών προσέγγισης,
την οποία όπως είδαμε στην ενότητα 4.5.2 εφαρμόζει το απλό πρωτοκόλλου FIX.
Εξάλλου, η XML επιτρέπει στο πρότυπο FIX να εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει νέες
λειτουργίες, χωρίς να προκαλείται περαιτέρω διαχωρισμός των εκδόσεων
(Christopher Kohlhoff, Robert Steele, 2003).
Εξάλλου, η πλατφόρμα MarketAxess παρέχει στους επενδυτές ένα σύνολο από
υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα MarketAxess ενημερώνει τους επενδυτές
σχετικά με την τρέχουσα τιμή των διαπραγματεύσιμων τίτλων, αλλά τους παρέχει και
ανάλυση των προσφερόμενων τιμών. Επίσης, η πλατφόρμα MarketAxess επιτρέπει
7

Φύλαξη και διαχείριση τίτλων για λογαριασμό τρίτων
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στους επενδυτές να εκτελούν διαδικτυακές συναλλαγές, παρέχοντας τους και
επιβεβαίωση σχετικά με τη διάθεση των διαπραγματεύσιμων τίτλων. Επιπλέον, η
πλατφόρμα MarketAxess διαθέτει ένα Σύστημα για τη διαχείριση των εισαγόμενων
εντολών αγοράς / πώλησης. Τέλος, η πλατφόρμα MarketAxess παρέχει τη
δυνατότητα παράδοσης στους επενδυτές σχετικών Ηλεκτρονικών Ερευνών.

4.5.5 Συγκριτική μελέτη των λειτουργίας και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι
πλατφόρμες MarketAxess, Autobahn Electronic Trading, ICAP Electronic
Broking
Πρώτα από όλα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και οι τρεις πλατφόρμες που
μελετήσαμε διοικούνται από έναν ή περισσότερους ισχυρούς χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα η πλατφόρμα Autobahn, όπως είδαμε παραπάνω
στην ενότητα 4.5.2, είναι η πλατφόρμα που διοικείται από την ισχυρή γερμανική
τράπεζα Deutsche Bank. Η ICAP plc προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών
Garban plc και Intercapital plc και από τη συγχώνευση με ενσωμάτωση της
πλατφόρμας BrokerTec Global LLC. Η BrokerTec Global LLC, όπως είδαμε
παραπάνω στην ενότητα 4.5.3, αποτελεί μια κοινοπραξία μεταξύ της Goldman Sachs,
της Morgan Stanley, της Salomon Brothers, της Lehman Brothers, της Credit Suisse
First Boston, της Merrill Lynch, της Deutsche Bank, της Dresdner Kleinwort
Wasserstein, της JP Morgan Chase, της Banco Santander, της Barclays Bank, UBS,
της ABN AMRO και της Greenwich Capital. Ενώ, η πλατφόρμα MarketAxess, όπως
είδαμε παραπάνω στην ενότητα 4.5.4, προέκυψε από τη συνεργασία τριών από τους
μεγαλύτερους διαπραγματευτές της αγοράς τίτλων σταθερού εισοδήματος: της Bear
Stearns & Co, της Chase Manhattan Corp και της J. P. Morgan & Co. και από την
εξαγορά της πλατφόρμας Trading Edge Inc και του συστήματός της BondLink.
Θα πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι και οι τρεις πλατφόρμες που
μελετήσαμε παρέχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά. Επιπλέον, η
πλατφόρμα MarketAxess παρέχει και τη δυνατότητα αρχικής διάθεσης Ομολόγων με
Κυμαινόμενο Κουπόνι στην Πρωτογενή Αγορά. Εξάλλου, το βασικό ηλεκτρονικό
κανάλι που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να έχουν πρόσβαση σε κάθε μια από τις
τρεις αυτές πλατφόρμες είναι το διαδίκτυο.
Όσον αφορά, όμως, τον τύπο συναλλαγών που προσφέρουν, οι συγκεκριμένες
πλατφόρμες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, η
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πλατφόρμα Autobahn προσφέρει συναλλαγές ενός διαπραγματευτή προς έναν
αγοραστή χωρίς να υπάρχει περιορισμός ελαχίστου όγκου διαπραγμάτευσης. Η ICAP
plc επιτρέπει τις συναλλαγές μεταξύ διαπραγματευτών, οι οποίοι μετέχουν στην
πλατφόρμα τόσο ως αγοραστές όσο και ως πωλητές. Ενώ, η MarketAxess προσφέρει
συναλλαγές πολλών διαπραγματευτών προς έναν (αγοραστή) πελάτη. Επιπλέον, η
πλατφόρμα Autobahn και η πλατφόρμα MarketAxess δεν θέτουν περιορισμό
ελαχίστου όγκου διαπραγμάτευσης ενώ η πλατφόρμα ICAP επιτρέπει συναλλαγές με
ελάχιστο όγκο συναλλαγών ένα εκατομμύριο δολάρια.
Εξάλλου, διαφορές μεταξύ των τριών πλατφορμών που μελετήσαμε υπάρχουν
και στις κατηγορίες επενδυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές. Έτσι, στην
πλατφόρμα Autobahn μπορούν να συμμετέχουν μόνο θεσμικοί επενδυτές. Επιπλέον,
οι θεσμικοί επενδυτές ως αγοραστές αλλά και οι διαπραγματευτές ως πωλητές μπορεί
να είναι μέλη στην πλατφόρμα MarketAxess. Ενώ στην πλατφόρμα ICAP οι
διαπραγματευτές μετέχουν τόσο ως αγοραστές όσο και ως πωλητές. Θα πρέπει,
επίσης, να σημειώσουμε ότι στην πλατφόρμα ICAP δεν υπάρχουν ειδικοί
διαπραγματευτές για ενίσχυση της ρευστότητας. Ενώ στις άλλες δύο πλατφόρμες
συμμετέχουν ειδικοί διαπραγματευτές. Παρατηρούμε, ότι σε καμιά από τις τρεις
πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει τους υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ
και στο σταθμισμένο δείκτη ΙΒΤΙ δεν παρέχονται συναλλαγές προς μεμονωμένους
επενδυτές.
Αν θα θέλαμε να αναφερθούμε στις μεθόδους συναλλαγών που εφαρμόζουν οι
τρεις προς μελέτη πλατφόρμες θα πρέπει πρώτα από όλα να προσέξουμε ότι η
πλατφόρμα Autobahn παρέχει τρεις μεθόδους συναλλαγών: Διασταυρούμενες
συναλλαγές, Συναλλαγές κατόπιν υποβολής αιτήματος παροχής τιμών και
Διαπραγμάτευση μέσω εντολών. Εξάλλου, η πλατφόρμα MarketAxess εφαρμόζει τις
δύο πρώτες από τις παραπάνω μεθόδους συναλλαγών, δηλαδή τις Συναλλαγές
κατόπιν υποβολής αιτήματος παροχής τιμών (με μέγιστο όμως αριθμό αιτημάτων ανά
συναλλαγή) και τις Διασταυρούμενες συναλλαγές. Ενώ, η ICAP plc εφαρμόζει την
τρίτη μέθοδο συναλλαγών της πλατφόρμας Autobahn, δηλαδή τη μέθοδο
συναλλαγών διαπραγμάτευση μέσω εντολών.
Όσον αφορά στην παρεχόμενη πληροφόρηση, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και
οι τρεις πλατφόρμες ενημερώνουν σε συνεχή χρόνο όλα τα συνδεδεμένα συστήματα
συναλλαγών σχετικά με τις συναλλαγές που διενεργούνται σε αυτές. Ωστόσο, η
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πλατφόρμα Autobahn παρέχει τη λιγότερη πληροφόρηση, αφού παρέχει στους
επενδυτές ενημέρωση σχετικά με μόνο 6 χαρακτηριστικά των προς διαπραγμάτευση
τίτλων. Ακολουθεί η πλατφόρμα ICAP, η οποία παρέχει ενημέρωση για 10
χαρακτηριστικά των προς διαπραγμάτευση τίτλων. Ενώ, την περισσότερη
πληροφόρηση παρέχει η πλατφόρμα MarketAxess, αφού παρέχει στους επενδυτές
ενημέρωση για 12 χαρακτηριστικά των προς διαπραγμάτευση τίτλων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα πέντε από τα έξι χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Autobahn
παρέχονται και από τις άλλες δύο πλατφόρμες και είναι τα εξής: το κουπόνι που
παρέχει η προς διαπραγμάτευση έκδοση ομολόγων, οι αντίστοιχοι αριθμοί CUSIP /
ISIN, το όνομα του εκδότη, η ημερομηνία λήξης των ομολόγων και η διαφορά στην
απόδοσή τους έναντι των αντίστοιχων Γερμανικών. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι τα πλέον σημαντικά και απαραίτητα για την περιγραφή
μιας έκδοσης τίτλων.
Θα πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι οι τρεις αυτές πλατφόρμες προσφέρουν
προς

διαπραγμάτευση

μεγάλη

γκάμα

χρηματοοικονομικών

προϊόντων.

Πιο

συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Autobahn διαπραγματεύεται δεκατρείς διαφορετικούς
χρηματοοικονομικούς τίτλους, η πλατφόρμα ICAP διαπραγματεύεται δώδεκα
διαφορετικούς

τίτλους,

ενώ

η

πλατφόρμα

MarketAxess

παρέχει

προς

διαπραγμάτευση εφτά διαφορετικούς τίτλους. Από τους εφτά τίτλους που παρέχει
προς διαπραγμάτευση η πλατφόρμα MarketAxess, οι πέντε παρέχονται και από τις
άλλες δύο πλατφόρμες. Οι τίτλοι αυτοί είναι οι εξής: Πιστωτικά Παράγωγα,
Υπερεθνικά ομόλογα, Εταιρικά Ομόλογα Υψηλής Πιστοληπτικής Ικανότητας και
Εταιρικά Ομόλογα Υψηλής Απόδοσης και Κρατικοί Τίτλοι των Η.Π.Α.
Όσον αφορά τις χώρες στις οποίες οι τρεις προς μελέτη ηλεκτρονικές
πλατφόρμες επιτρέπουν τις συναλλαγές, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η πλατφόρμα
Autobahn προσφέρει τίτλους προς διαπραγμάτευση σε όλες τις Ευρωπαϊκές και
Ασιατικές χώρες. Εξάλλου, η ICAP plc προσφέρει τίτλους προς διαπραγμάτευση
κυρίως σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ενώ, στην πλατφόρμα
MarketAxess επιτρέπονται συναλλαγές από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Εξάλλου, οι τρεις προς μελέτη πλατφόρμες δε χρησιμοποιούν κανένα κοινό
σύστημα για την πρόσβασή τους στις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού.
Έτσι, η πλατφόρμα Autobahn χρησιμοποιεί τα συστήματα ETC, Swapswire, OMGEO
και ALERT, η πλατφόρμα MarketAxess χρησιμοποιεί το σύστημα DTCC και η
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πλατφόρμα ICAP παρέχει άμεση πρόσβαση στις διαδικασίες εκκαθάρισης και
διακανονισμού μέσω των συστημάτων LCH/Clearnet, Euroclear, FICC, MBSCC,
Crest, CCS και Clearstream. Επιπλέον, γεγονός είναι ότι οι δύο από τις τρεις
πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τους υψηλότερους βαθμούς στο δείκτη ΙΒΤΙ και στο
σταθμισμένο δείκτη ΙΒΤΙ είναι συμβατές με την έκδοση 4.4 του πρωτοκόλλου FIX
και αυτές είναι η Autobahn και η MarketAxess, η οποία μάλιστα είναι συμβατή και
με την XML επέκταση αυτού (FIXML).
Τέλος, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν στους επενδυτές τους οι τρεις
αυτές πλατφόρμες, όπως καταγράψαμε παραπάνω στις ενότητες 4.5.2 – 4.5.4, η
πλατφόρμα ICAP παρέχει τις λιγότερες υπηρεσίες (έξι), ακολουθεί η πλατφόρμα
MarketAxess (επτά) ενώ τις περισσότερες υπηρεσίες παρέχει η πλατφόρμα Autobahn
(εννιά). Πάντως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κοινές υπηρεσίες που προσφέρουν
στους επενδυτές τους και οι τρεις αυτές πλατφόρμες είναι οι εξής τέσσερις :
Ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με την τρέχουσα τιμή των διαπραγματεύσιμων
τίτλων, εκτέλεση και επιβεβαίωση των διαδικτυακών συναλλαγών, σύστημα για τη
διαχείριση των εισαγόμενων εντολών αγοράς / πώλησης και διασφάλιση της τήρησης
των θεσμικών περιορισμών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η μεγάλη οικονομική κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει
φέρει τις κεφαλαιαγορές σε διεθνές επίπεδο γενικότερα, αλλά και στην Ευρώπη
ειδικότερα, αντιμέτωπες με τη μείωση της ροής κεφαλαίων τους. Η ελληνική κεφαλαιαγορά δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική κεφαλαιαγορά
από το 2000 και μετά βασίζονταν σε μεγάλο ποσοστό στην εισροή ξένων
επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία είχε θετική επίδραση στην πορεία του δείκτη,
καθώς προσέλκυε στην αγορά και Έλληνες επενδυτές (Αλεξάκης Παναγιώτης, 2000).
Το ξένο επενδυτικό κεφάλαιο, όμως, άρχισε πλέον να απομακρύνεται από την
ελληνική κεφαλαιαγορά, οξύνοντας το πρόβλημα ρευστότητας, που αντιμετωπίζει η
χώρα μας.
Οι οικονομικοί παράγοντες της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς εκτιμούν
ότι μοναδική λύση για την τόνωση της ρευστότητας στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι η
επανάκτηση της διαφάνειας και της σχέσης εμπιστοσύνης με τους ξένους επενδυτές.
Για να μπορέσουν, όμως, οι κεφαλαιαγορές να προσελκύσουν πάλι τους ξένους
επενδυτές απαραίτητη προϋπόθεση φαίνεται να είναι η βελτίωση των υποδομών τους
και η εναρμόνιση των νομοθεσιών τους (Προβόπουλος Γεώργιος, 2009).
Η ελληνική κεφαλαιαγορά είναι ίσως η μοναδική στην ΕΕ, η οποία δεν αποτελεί
μια ενιαία αγορά για το χειρισμό των συναλλαγών μετοχών, παραγώγων (options και
futures) και μακροχρόνιων τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολόγων και ομολογιών)
(Ιωαννίδου Λ., 2004). Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι η
πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδας για τη διαπραγμάτευση στη
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Δευτερογενή Αγορά Κρατικών Ομολόγων και Ομολογιών αλλά και Ομολόγων που
εκδίδονται από εταιρίες (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, 2009). Ενώ, η ΟΑΣΗΣ είναι η
πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για το χειρισμό των συναλλαγών μετοχών,
παραγώγων και για τη λιανική διαπραγμάτευση εταιρικών και κρατικών ομολόγων
(Χρηματιστήριο Αθηνών, 2003).
Το τμήμα αυτό της εργασίας θα δώσει όλους τους απαραίτητους ορισμούς
σχετικά με τις πλατφόρμες ΗΔΑΤ και ΟΑΣΗΣ και θα αναπτύξει το πώς ακριβώς
χειρίζονται οι πλατφόρμες ΗΔΑΤ και ΟΑΣΗΣ τις συναλλαγές ομόλογων και
ομολογιών. Στη συνέχεια, θα εξετασθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλατφορμών
αλλά και οι ομοιότητες που τις συνδέουν στον τρόπο που χειρίζονται τις συναλλαγές
ομολόγων και ομολογιών. Η κριτική αυτή εξέταση των δύο πλατφορμών θα μας
επιτρέψει να εξετάσουμε, στο τέλος αυτού του τμήματος, τα οφέλη που μπορούν να
προκύψουν για την ελληνική οικονομία σε περίπτωση που αποφασιστεί η ενοποίηση
στις πλατφόρμες συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών.

5.2 Ορισμοί σχετικά με τις συναλλαγές στις πλατφόρμες ΗΔΑΤ και ΟΑΣHΣ
Η

Πρωτογενής

Αγορά

(Primary

Market)

είναι

η

αγορά

στην

οποία

πραγματοποιείται από τις επενδυτικές τράπεζες προς το επενδυτικό κοινό η αρχική
διάθεση (Initial Public Offering) νέων εκδόσεων τίτλων (ομολόγων, μετοχών κλπ),
(Brealey, Myers, Marcus, 2003), αλλά και η επανέκδοση τίτλων που ήδη έχουν
εκδοθεί (Seasoned New Issues) (I. Goodspeed, 2004). Υπάρχουν δύο διαφορετικοί
τύποι διάθεσης των τίτλων στην Πρωτογενή Αγορά:
1. Η Δημόσια Προσφορά (Public Offering), σύμφωνα με την οποία γίνεται
διάθεση μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό για κάλυψη με δημόσια εγγραφή και
αφορά έκδοση μεγάλου μεγέθους (T. Jenkinson, A. Ljungqvist, 2001). Η δημόσια
εγγραφή περιλαμβάνει την κατάρτιση επιμέρους συμβάσεων μεταξύ της
εκδότριας εταιρίας και των επενδυτών, με βάση τις οποίες οι επενδυτές
υποχρεούνται να καταβάλλουν στην εταιρία το ποσό που αντιστοιχεί στους
τίτλους που θα αποκτήσουν και η εταιρία υποχρεούται να διαθέσει τους τίτλους
στους επενδυτές. Οι τίτλοι αυτοί διαπραγματεύονται κατόπιν στη δευτερογενή
αγορά.
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2. Η Ιδιωτική Τοποθέτηση (Private Placement), σύμφωνα με την οποία γίνεται η
διάθεση των τίτλων στην Πρωτογενή Αγορά σε περιορισμένο κύκλο θεσμικών
επενδυτών, οι οποίοι είναι γνωστοί ως Βασικοί Διαπραγματευτές (Primary
Dealers). Οι ιδιώτες επενδυτές δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν. Οι τίτλοι
που αποκτώνται μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης συνήθως δε διακρατούνται μέχρι
τη λήξη τους, δεν έχουν μεγάλη ρευστότητα και εμπορευσιμότητα, αλλά έχουν
μεγαλύτερη απόδοση και υπόκεινται σε υψηλότερο ρίσκο. Πρόκειται, μάλιστα,
για εκδόσεις μικρού μεγέθους (G.W. Fenn, 2000). Η έννοια της «ιδιωτικής
τοποθέτησης» δεν σχετίζεται με την έλλειψη δημοσιότητας αλλά με την έλλειψη
υποχρέωσης έκδοσης ενημερωτικού δελτίου.
Στη συνέχεια, η Δευτερογενής Αγορά φιλοξενεί τη διαπραγμάτευση των
ομολόγων και των ομολογιών που έχουν αγοραστεί στην Πρωτογενή Αγορά (Κιόχος
Π. A., Παπανικολάου Γ. Δ., Κιόχος A. Π., 2001). Η Δευτερογενής Αγορά
περιλαμβάνει την Αγορά Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αξιών και το Σύστημα
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και σε αυτήν καταγράφεται η συνολική αξία συναλλαγών
(αγοραπωλησίες και repos) σε όλες τις αγορές τίτλων (εξωχρηματιστηριακή αγορά,
ΗΔΑΤ και διευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα EuroMTS) αλλά και την ΗΔΑΤ
χονδρικής, που τελεί υπό τη διαχείριση και εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος
(Νούλας Αθανάσιος, 2006).
Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι η πλατφόρμα που
χρησιμοποιείται για τη διαπραγμάτευση στη Δευτερογενή Αγορά τίτλων που έχουν
εκδοθεί από το ελληνικό δημόσιο με Λογιστική Μορφή (Άυλων Τίτλων), κατά τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2198/1994, για τη διαπραγμάτευση Ομολόγων
σταθερού / κυμαινόμενου επιτοκίου, Ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου, Ομολογιών
και γενικά χρεωστικών τίτλων σταθερού εισοδήματος που έχουν εκδοθεί από άλλα
κράτη, ΝΠΔΔ, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και διεθνείς οργανισμούς
δημόσιου χαρακτήρα και για τη διαπραγμάτευση Ομολόγων, Ομολογιών και γενικά
χρεωστικών τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από εταιρίες ή και άλλους
εκδότες (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, Άρθρο 5, 2009).
Μέλη της ΗΔΑΤ είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και μέσω αυτής το Υπουργείο
Οικονομικών, οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Primary Dealers) και οι
Διαπραγματευτές Αγοράς (Dealers). Όσον αφορά τους Διαπραγματευτές, αυτοί
μπορούν να είναι χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα ή επενδυτικοί οίκοι της
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Ελλάδος ή των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου8.

Επιπλέον, στην

ΗΔΑΤ μπορούν να πάρουν μέρος εξουσιοδοτημένα μέλη από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή από άλλη αρμόδια εποπτική αρχή (Κανονισμός Λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, Άρθρο 1, 2009). Εξάλλου, πρόσβαση στην
ΗΔΑΤ, χωρίς όμως δικαίωμα διαπραγμάτευσης, μπορεί να έχουν τα Διεθνή Δίκτυα
Μετάδοσης Πληροφοριών και οι Παρατηρητές. Μάλιστα, τα Διεθνή Δίκτυα
Μετάδοσης Πληροφοριών (Information Providers) Reuters και Bloomberg
συνδέονται απευθείας (on line, real-time) με την πλατφόρμα ΗΔΑΤ και μεταδίδουν
πληροφορίες στο εξωτερικό περιβάλλον της ΗΔΑΤ για τη δραστηριότητα της αγοράς.
Οι Παρατηρητές (Viewers) έχουν πρόσβαση μόνο σε στατιστικές πληροφορίες για
την αγορά. Ως παρατηρητές χαρακτηρίζονται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και οι θεματοφύλακες των Μελών που δεν έχουν
έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά τους
(Κανονισμός της ΗΔΑΤ, Άρθρο 21, 2009). Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς έχει διετή θητεία, συγκροτείται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελείται από 10 μέλη: τρεις εκπροσώπους της
Τράπεζας της Ελλάδος, τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τρεις εκπροσώπους των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και έναν εκπρόσωπο των Διαπραγματευτών Αγοράς (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, Άρθρο 59, 2009).
Όσον αφορά το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) του ΧΑ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι χρησιμοποιείται για τη
διαπραγμάτευση μετοχών, παραγώγων, εταιρικών ομολογιών αλλά και για τη λιανική
διαπραγμάτευση κρατικών ομολόγων (Αναργυρίδου, Παπαδόπουλος, 2006). Γεγονός
είναι βέβαια ότι οι συναλλαγές ομολόγων έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτές των μετοχών αλλά και των παραγώγων. Επιπλέον, το κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τις συναλλαγές ομολόγων, διαφοροποιεί τον τρόπο διαπραγμάτευσής τους από
τις μετοχές και τα δικαιώματα. Οι δύο παραπάνω παράγοντες ήταν καθοριστικοί στο
να ωθήσουν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών να ιδρύσει στις 17/10/2001 την Αγορά

8

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από όλες τις χώρες της Ε.Ε. (Αυστρία,
Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία,
Πορτογαλία,
Σλοβακία,
Σλοβενία,
Ισπανία,
Σουηδία,
Ηνωμένο
Βασίλειο)
συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, του Λίχτενσταϊν και της Νορβηγίας.
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Ομολόγων (Bonds Market) για τη λιανική διαπραγμάτευση κρατικών ομολόγων
(Χρηματιστήριο Αθηνών, 2003). Αξίζει να επισημάνουμε ότι στην Αγορά Ομολόγων,
η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ είναι αυτή που εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα για το
χειρισμό των συναλλαγών.
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δύο μεγέθη χαρακτηρίζουν τη
σημαντικότητα ενός κρατικού ομολόγου, είτε η διαπραγμάτευσή του γίνεται μέσω
της πλατφόρμας ΗΔΑΤ είτε μέσω της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ. Το πρώτο από αυτά τα
δύο μεγέθη είναι η διαφορά αποδόσεως (bund spread) του ομολόγου έναντι των
αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων, τα οποία είναι αυτά που στην Ευρώπη συνήθως
θεωρούνται ως βάση αναφοράς. H διαφορά στην απόδοση μετριέται σε μονάδες
βάσης (bps). Το δεύτερο μέγεθος που χαρακτηρίζει τη σημαντικότητα ενός κρατικού
ομολόγου είναι η διαφορά των τιμών που οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να
αγοράσουν και να πουλήσουν (bid-offer spread). Όσον αφορά το bid-offer spread,
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πιστοληπτική βαθμολογία εκφράζει τον κίνδυνο που
φέρουν τα ομόλογα και συνεπώς επηρεάζει το συγκριτικό κόστος δανεισμού, δηλαδή
το bid-offer spread (L. Becchetti, A. Carpentieri, I. Hasan, 2006).

5.3 Ο τρόπος λειτουργίας των πλατφορμών ΗΔΑΤ και ΟΑΣΗΣ

5.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η αρχική διάθεση και διαπραγμάτευση των τίτλων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο
λαμβάνουν χώρα στην Πρωτογενή Αγορά (όπως έχουμε αναφέρει στην ενότητα 5.2).
Πιο συγκεκριμένα, η διαπραγμάτευση των τίτλων στην Πρωτογενή Αγορά βασίζεται
στις δημοπρασίες ανταγωνιστικών προσφορών (competitive auction ή multiple
price auction), οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνολική ονομαστική αξία των τίτλων και
την τιμή ανά τίτλο που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι επενδυτές. Οι προσφορές
αυτές υποβάλλονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι της ημέρας που διεξάγεται η
δημοπρασία και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ως τις 12:45 της ίδιας μέρας.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία μόνο οι Βασικοί Διαπραγμα-τευτές μπορούν
να υποβάλουν ανταγωνιστικές προσφορές, οι οποίες μπορεί να είναι μέχρι πέντε για
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το ίδιο χαρτοφυλάκιο και το ελάχιστο ποσό της καθεμίας δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από 5.000.000 ευρώ (Νούλας Αθανάσιος, 2006).
Επιπλέον, οι Βασικοί Διαπραγματευτές μπορούν να υποβάλουν στην
Πρωτογενή Αγορά μη ανταγωνιστικές προσφορές, των οποίων τα ποσά είναι
περιορισμένα. Πιο συγκεκριμένα, η ποσότητα που διατίθεται με τη διαδικασία αυτή
στους Βασικούς Διαπραγματευτές εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη από το 20% του συνολικού δημοπρατούμενου ποσού. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή που έχει διαμορφωθεί
από όλες τις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές (Νούλας Αθανάσιος, 2006).
Αφού αναφερθήκαμε στο πώς ακριβώς γίνεται η διάθεση των ομολογιακών
τίτλων στην Πρωτογενή Αγορά, στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα μπορέσουμε να
καταγράψουμε λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας ΗΔΑΤ. Αξίζει να
αναφερθεί ότι οι οργανωμένες αγορές (πλατφόρμες) στις οποίες διαπραγματεύονται
οι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου είναι η ΗΔΑΤ σε εθνικό επίπεδο και η EuroMTS
σε διευρωπαϊκό επίπεδο, για την οποία επίσης θα γίνει αναφορά στην επόμενη
ενότητα. Τέλος, στην ενότητα 5.3.3 θα μελετήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της
πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ για τη λιανική διαπραγμάτευση των ομολόγων.

5.3.2 Η λειτουργία της πλατφόρμας ΗΔΑΤ και των συνεργαζόμενών της
πλατφορμών.
Η Δευτερογενής Αγορά (Δ.Α.) Κρατικών Ομολόγων αποτελεί κατά τα διεθνή
πρότυπα μία αγορά μέσα στην οποία διαπραγματεύονται ελεύθερα και χωρίς
περιορισμούς οι τίτλοι των δανείων του Δημοσίου, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να
προσδιορίζονται σε κάθε ημερήσια συνεδρίαση αποκλειστικά από τις δυνάμεις της
προσφοράς και της ζήτησης. Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ)
είναι η πλατφόρμα της Δευτερογενούς Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι
τίτλοι του Δημοσίου και άλλων φορέων, σε λογιστική μορφή. Πρόκειται για ένα
υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικό σύστημα που ανταποκρίνεται με επιτυχία στα
διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του συστήματος αυτού, το
οποίο διαχειρίζεται όπως έχουμε αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι η μέσω
τηλεματικών κυκλωμάτων διαπραγμάτευση ήδη εκδοθέντων τίτλων του δημοσίου,
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από συμμετέχοντες σε αυτό φορείς, που ενεργούν είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για
λογαριασμό των πελατών τους (Μιχαλόπουλος Μιχαήλ, 2007).
Ο δανειζόμενος και εκδότης των ομολογιακών τίτλων (το Κράτος) δεν μπορεί
να υποβάλλει εντολές αγοράς / πώλησης στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, καθώς έχει
ήδη διαθέσει και πουλήσει τους τίτλους του με τη διαδικασία των δημοπρασιών (στην
Πρωτογενή Αγορά) στους ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές (Primary
Dealers). Στη συνέχεια, οι Βασικοί Διαπραγματευτές, στη Δευτερογενή Αγορά,
μπορούν μέσω της πλατφόρμας ΗΔΑΤ, να προβούν σε διαπραγμάτευση των τίτλων
που έχουν αποκτήσει στην Πρωτογενή αγορά. Τους δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα να
πουλήσουν ή και να επαναγοράσουν τίτλους ανάλογα με τους επενδυτικούς τους
στόχους, σε όποια χρονική στιγμή αυτοί θελήσουν (Γεωργιάδης Ηρ. Νικόλαος, 1997).
Οι Βασικοί Διαπραγματευτές επιλέγονται κάθε χρόνο με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια: να έχουν ελάχιστα ίδια κεφάλαια ύψους 375 εκατ. Ευρώ και να έχουν
οργανωμένη υπηρεσιακή μονάδα (Dealing Room και Back Office) για τη διενέργεια
πράξεων στην αγορά τίτλων. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος κάθε έτους, δημοσιεύονται
(με δελτίο Τύπου) τα ονόματα των μελών που θα έχουν την ιδιότητα του Βασικού
Διαπραγματευτή Αγοράς για το επόμενο έτος.
Εξάλλου, οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν περισσότερα προνόμια
αλλά και υποχρεώσεις όσον αφορά στις εκδόσεις των τίτλων του ελληνικού
Δημοσίου, έναντι των Διαπραγματευτών Αγοράς. Έτσι, οι Βασικοί Διαπραγματευτές
Αγοράς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας στη
δευτερογενή αγορά εντόκων γραμματίων και ομολόγων. Για το σκοπό αυτό οφείλουν
να παρέχουν συνεχώς στην ΗΔΑΤ και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας
της, δεσμευτικές προσφορές για αγορά και πώληση (bid / offer) τίτλων ονομαστικής
αξίας τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ κατά συναλλαγή. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι για κάθε προσφορά καθορίζεται από το Συμβούλιο, ύστερα από
πρόταση της Επιτροπής, ελάχιστη επιτρεπόμενη ποσότητα, η οποία εκφράζεται σε
lots9. Κάθε προσφορά μεγαλύτερη της ελάχιστης θα πρέπει να είναι ακέραιο
πολλαπλάσιο του ένα lot (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, Άρθρο 1, 2009). Όταν οι τιμές
προσφοράς αφορούν σε τίτλους που διαπραγματεύονται και σε άλλες επίσημες
αγορές πέραν της ΗΔΑΤ, οι τιμές αυτές πρέπει να είναι ίδιες σε όλες τις αγορές.

9

1 lot = 1.000.000 ευρώ

191

Συγκριτική Ανάλυση της Πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων με την
αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τη διαχείριση των ομολόγων

____________________________________________________________________
Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε ότι η διαφορά των τιμών αγοράς και
πώλησης στην ποσότητα τίτλων αξίας πέντε εκατομμυρίων ευρώ = πέντε lots, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 0,07 επί τοις εκατό (επτά price basis points) προκειμένου για
τίτλους σταθερού επιτοκίου με εναπομένουσα διάρκεια μέχρι πέντε έτη και για
έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, το 0,10 επί τοις εκατό (δέκα price basis
points) προκειμένου για τίτλους σταθερού επιτοκίου με εναπομένουσα διάρκεια
μεταξύ πέντε και έντεκα ετών και για τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου ανεξαρτήτως
διάρκειας, και το 0,20 επί τοις εκατό (είκοσι price basis points) προκειμένου για
τίτλους σταθερού επιτοκίου με εναπομένουσα διάρκεια πέραν των έντεκα ετών. Η
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς δύναται να
αναπροσαρμόζει τα περιθώρια αυτά περιοδικά. Μάλιστα, το τελευταίο ποσοστό που
αφορά τους τίτλους σταθερού επιτοκίου με εναπομένουσα διάρκεια πέραν των έντεκα
ετών, είχε οριστεί στο 0,15 επί τοις εκατό (15 price basis points) κατά τη διάρκεια
ισχύως του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς του
2004 και στο νέο Κανονισμό (2009) έγινε η αναπροσαρμογή του στο 0,20 price basis
points, που αναφέρουμε παραπάνω. Κατ' εξαίρεση, τα παραπάνω περιθώρια δεν είναι
υποχρεωτικά στις χρονικές περιόδους, όπου κατά γενική παραδοχή υπάρχει κρίση
στην αγορά. Κατά τις χρονικές αυτές περιόδους, η Επιτροπή συνέρχεται αμέσως
προκειμένου να καθορίσει νέα περιθώρια (Κανονισμός Λειτουργίας Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς, Άρθρο 4, 2009).
Άλλη μια από τις υποχρεώσεις των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς είναι το
γεγονός ότι οφείλουν να προωθούν τις συναλλαγές τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Επίσης, οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και στην Τράπεζα της
Ελλάδος πληροφορίες και εκτιμήσεις για τις συνθήκες της αγοράς καθώς και στοιχεία
που άπτονται της ιδιότητας τους ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Κανονισμός
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, Άρθρο 4, 2009).
Εκτός όμως από υποχρεώσεις, οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν και
κάποια πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε Βασικός Διαπραγματευτής Αγοράς
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Διαπραγματευτών Αγοράς, Άρθρο 15, 2009). Επιπλέον, οι Βασικοί Διαπραγματευτές
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Αγοράς μπορούν να υποβάλλουν πριν τη δημοπρασία και μία προσφορά χωρίς
προσδιορισμό τιμής (μη ανταγωνιστική προσφορά). Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (2009), η ποσότητα που θα
διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει το 30% του δημοπρατούμενου ποσού κατά κατηγορία. Ενώ, ο
αντίστοιχος Κανονισμός του 2004 επέτρεπε οι ποσότητες που διατίθενται μέσω μη
ανταγωνιστικών προσφορών να φτάνουν ως το 20% του δημοπρατούμενου ποσού
κατά κατηγορία. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους γίνεται ανάλογα με τη
συμμετοχή τους στις μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές
προσφορές παλαιότερα ικανοποιούνταν στη μέση σταθμική τιμή όλων των επιτυχών
ανταγωνιστικών προσφορών. Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (2009), οι μη ανταγωνιστικές προσφορές
ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη
δημοπρασία (cut off τιμή).
Επιπλέον, οι Βασικοί Διαπραγματευτές, μετά το πέρας της δημοπρασίας και
εντός δύο εργάσιμων ημερών για τα Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και
εντός τριών εργάσιμων ημερών για τα ομόλογα, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές
για την απόκτηση επί πλέον τίτλων, μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το
30% του δημοπρατούμενου ποσού και στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που
γίνεται δεκτή στη δημοπρασία. Στην περίπτωση που η συνολική ονομαστική αξία των
νέων προσφορών υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων, σε κάθε
ένα Βασικό Διαπραγματευτή Αγοράς, θα γίνεται με την αναλογία που προκύπτει από
το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής, καθενός από αυτούς τους Βασικούς
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προηγουμένων από τη δεδομένη τριών δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο
αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς
Διαπραγματευτές Αγοράς (Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών
Αγοράς, Άρθρο 16, παράγραφοι 1-2, 2009).
Εξάλλου, οι Βασικοί Διαπραγματευτές μπορούν να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στους εποπτεύοντες φορείς που είναι αρμόδιοι για την εύρυθμη λειτουργία
των αγορών τίτλων, την αξιολόγηση του βαθμού οργάνωσης των αγορών αυτών
καθώς και της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Επίσης, οι
Βασικοί Διαπραγματευτές μπορούν να έχουν άμεση, συνεχή και κατά προτεραιότητα
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πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με τις δανειακές ανάγκες του Ελληνικού
Δημοσίου και τον προγραμματισμό των εκδόσεων, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
και τους κανόνες που τα διέπουν, τους τίτλους σε κυκλοφορία, τον όγκο συναλλαγών
και τα αποτελέσματα των δημοπρασιών. Άλλο ένα από τα πλεονεκτήματα που
παρέχονται στους Βασικούς Διαπραγματευτές είναι η πρόσβαση τους, κατ'
αποκλειστικότητα, σε μηχανισμούς βραχυπρόθεσμου δανεισμού τίτλων που είναι
δυνατό να δημιουργηθούν στο μέλλον (πέραν του αυτόματου δανεισμού τίτλων που
παρέχεται σήμερα από το σύστημα Άυλων Τίτλων) και θα αποσκοπούν στην κάλυψη
ανοικτών θέσεων (short selling). Ενώ, ακόμη, μπορούν να έχουν κατά προτεραιότητα
δικαίωμα συμμετοχής στις κοινοπραξίες του Δημοσίου καθώς και σε πράξεις
διαχείρισης του χρέους (Κανονισμός Λειτουργίας Βασικών Διαπραγματευτών
Αγοράς, Άρθρο 5, 2009).
Ωστόσο, μέλη της ΗΔΑΤ είναι και οι Διαπραγματευτές Αγοράς (Dealers), οι
οποίοι είναι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος
στην πρωτογενή Αγορά και τώρα μπορούν να συμμετέχουν στην ΗΔΑΤ ως
αγοραστές. Οι Διαπραγματευτές Αγοράς μπορούν να εισάγουν προσφορές για
όποιους τίτλους επιθυμούν. Επίσης, μπορούν να εισάγουν εντολές για σύναψη
συναλλαγών επί προσφορών άλλων μελών (Μιχαλόπουλος Π. Μιχαήλ, 2007).
Θα πρέπει, ακόμη, να αναφέρουμε ότι η μέθοδος συναλλαγών που εφαρμόζει η
ΗΔΑΤ είναι οι δημοπρασίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market-making) με
Διασταυρούμενες Εντολές Αγοράς – Πώλησης (cross-matching) (The Bond Market
Association, 2005). Πιο συγκεκριμένα, ο Ειδικός Διαπραγματευτής έχει υποχρέωση
να εισάγει ταυτόχρονα εντολές αγοράς και πώλησης, με προκαθορισμένο ελάχιστο
όγκο (5 lots) και προκαθορισμένο περιθώριο (bid-ask spread). Ο κύριος κανόνας ο
οποίος καθορίζει τις ενέργειες των ειδικών είναι η υποχρεωτική κατάφαση, δηλαδή η
υποχρέωση του να δίνει τιμές και εντολές όταν οι υπάρχουσες εντολές δεν μπορούν
να παρέχουν αρκετή ρευστότητα ή όταν δεν ταιριάζουν. Ο ειδικός πρέπει να αγοράσει
όταν υπάρχει μια ανισορροπία από την πλευρά των αγοραστών και πρέπει να
πουλήσει όταν η ανισορροπία υπάρχει από την πλευρά αυτών που πουλούν. Το εύρος
που ο ειδικός χρεώνει μπορεί να θεωρηθεί η πληρωμή για αυτές τις υπηρεσίες. Τα
οφέλη από την παρουσία του Ειδικού Διαπραγματευτή, πέραν της αύξησης της ρευστότητας, είναι η αύξηση της εμπορευσιμότητας του ομολόγου, ο περιορισμός στις
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έντονες διακυμάνσεις της τιμής, η μείωση των συναλλαγματικών κινδύνων, η αύξηση
της αξιοπιστίας του και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του από την αγορά.
Οι ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας ΗΔΑΤ είναι από τις 10:15 έως τις 17:00
(Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, Άρθρο 4, 2009).
Εξάλλου, στην πλατφόρμα ΗΔΑΤ είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος σε όλους τους
συμμετέχοντες ένας σημαντικός όγκος πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές. Πιο
συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που παρέχονται είναι: το κουπόνι (Coupon), οι αριθμοί
CUSIP/ISIN, κάποια ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές, το μέγεθος της
έκδοσης, το όνομα του εκδότη, η διάρκεια και η τιμή (The Bond Market Association,
2005).
Όσον αφορά τους αριθμούς CUSIP/ISIN, για τους οποίους δεν μας δόθηκε ως
τώρα η ευκαιρία αναφοράς, θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι πρόκειται για διεθνείς αλφαριθμητικούς κωδικούς που αποδίδονται σε κάθε νέα έκδοση χρεογράφων.
Ο Διεθνής Κωδικός Αξίας (International Securities Identification Number, ISIN)
αποτελείται από δώδεκα χαρακτήρες και είναι ο κωδικός που ταυτοποιεί μία ειδική
έκδοση χρεογράφων. O οργανισμός που παραχωρεί τον κωδικό σε κάθε χώρα είναι ο
Εθνικός Οργανισμός Αρίθμησης (National Numbering Agency, NNA). Ενώ, τις εθνικές αρχές συντονίζει η Ένωση των Εθνικών Οργανισμών Αρίθμησης (Association of
National Numbering Agencies scrl, ANNA) με έδρα τις Βρυξέλλες (Investopedia). Ο
CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) είναι ένας
παρόμοιος αριθμός που απονέμεται σε μετοχές εταιριών των ΗΠΑ και του Καναδά
και σε ομόλογα της κυβέρνησης και των δήμων των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η
επιτροπή που είναι αρμόδια για τις διαδικασίες ταυτοποίησης των χρεογράφων
παρέχει για κάθε ομάδα χρεογράφων που διαπραγματεύεται στις ΗΠΑ έναν ενιαίο
αριθμό με εννέα χαρακτήρες, ο οποίος χρησιμοποιείται στο συμψηφισμό και το
διακανονισμό τους. Το σύστημα CUSIP αποτελεί ιδιοκτησία της Ένωσης Αμερικανικών Τραπεζών (American Bankers Association), η οποία όμως έχει αναθέσει τη
λειτουργία του στην Standard & Poor’s (Farlex Financial Dictionary, 2009).
Εξάλλου, οι εντολές που εισάγονται στην πλατφόρμα ΗΔΑΤ ταξινομούνται και
αντιστοιχούνται με βάση τριών κριτηρίων: την τιμή τους, την ποσότητα και τέλος τη
χρονική σειρά εισαγωγής τους (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, Άρθρο 42, 2009). Πιο
συγκεκριμένα, εάν υπάρχουν δύο εντολές αγοράς στην ίδια τιμή, τότε το σύστημα
δίνει προτεραιότητα σε αυτόν ο όποιος ζητά μεγαλύτερο όγκο ομολόγων. Εξάλλου,
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εάν υπάρχουν δύο εντολές αγοράς ίδιου αριθμού ομολόγων στην ίδια τιμή, τότε οι
εντολές ταξινομούνται με βάση τη χρονική σειρά εισαγωγής τους.
Επιπλέον, μια εντολή αγοράς (πώλησης) που εισάγεται για να εκτελεστεί στην
πλατφόρμα ΗΔΑΤ, αν η τιμή της είναι μικρότερη (μεγαλύτερη) από την τιμή της
βέλτιστης υπάρχουσας ενεργής προσφοράς ως προς το σκέλος της πώλησης (αγοράς),
η εντολή απορρίπτεται αυτόματα και αποσύρεται από το Σύστημα. Αν η τιμή εντολής
αγοράς (πώλησης) είναι ίση ή υψηλότερη (χαμηλότερη) από την τιμή της βέλτιστης
υπάρχουσας ενεργής προσφοράς, όσον αφορά το σκέλος της πώλησης (αγοράς),
καταρτίζεται η συναλλαγή στην τιμή της βέλτιστης προσφοράς και για την ποσότητα
για την οποία δίνεται η εντολή, εφόσον η ποσότητα αυτή είναι ίση ή μικρότερη από
την ποσότητα της προσφοράς. Αν με τη συναλλαγή καλύπτεται πλήρως η εντολή ως
προς τη ζητούμενη ή προσφερόμενη ποσότητα, η εντολή αποσύρεται από το
Σύστημα, διαφορετικά συνεχίζει να ισχύει για την αρχική τιμή και για την ποσότητα
που απομένει μετά τη συναλλαγή. Για τη μειωμένη αυτή ποσότητα επαναλαμβάνεται
η παραπάνω διαδικασία όσες φορές απαιτείται μέχρι να καλυφθεί πλήρως, ή να μην
υπάρχει πλέον προσφορά σε τιμή που να επιτρέπει την κατάρτιση συναλλαγής. Στην
περίπτωση αυτή η εντολή αποσύρεται από το Σύστημα (Κανονισμός της ΗΔΑΤ,
Άρθρο 44, 2009).
Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι αμέσως μετά την πραγματοποίηση της
συναλλαγής,
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αντισυμβαλλόμενοι, οι αρμόδιοι Θεματοφύλακες – αν πρόκειται για Μέλη εξ
αποστάσεως – καθώς και το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος,
μέσω του οποίου διενεργείται η εκκαθάριση κι ο διακανονισμός των συναλλαγών.
Επιπλέον, τα Μέλη ή και οι Θεματοφύλακες μπορούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας
του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος να ενημερώνονται σε
πραγματικό χρόνο για την πορεία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των
συναλλαγών τους (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, Άρθρο 44, 2009).
Όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό στον οποίο βασίζεται η πλατφόρμα
ΗΔΑΤ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από το 1997 και μετά η ΗΔΑΤ χρησιμοποιεί
ένα NonStop Himalaya K2006 σύστημα με 6 επεξεργαστές. Συγχρόνως, ένα ακόμη
Tandem NonStop Himalaya K2002 σύστημα (με 2 CPUs) είχε εγκατασταθεί,
προκειμένου να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και τη δοκιμή (testing) νέων
εφαρμογών. Ένα εξίσου σημαντικό σύστημα για τη λειτουργία της πλατφόρμας
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ΗΔΑΤ, είναι το απομακρυσμένο K2006 σύστημα, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τη
διάρκεια του 1998 και έχει τοποθετηθεί στο Χολαργό, με σκοπό να λειτουργήσει ως
disaster – recovery server, ικανό να αναλάβει το χειρισμό των συναλλαγών σε
περίπτωση που συμβεί κάποια καταστροφή στο κεντρικό σύστημα. Όλες οι αλλαγές
στα δεδομένα της εφαρμογής ΗΔΑΤ που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της
ημέρας, προωθούνται αυτόματα και στο εφεδρικό σύστημα NonStop Himalaya, έτσι
ώστε τα δεδομένα που τηρούνται το εφεδρικό σύστημα να είναι πάντα συγχρονισμένα
με τα δεδομένα του κεντρικού συστήματος. Η υλοποίηση του disaster-recovery
συστήματος βασίζεται στην εγκατάσταση του λογισμικού NonStop “Remote
Database Facility (RDF)”, το οποίο εξασφαλίζει την αντιγραφή (replication) των
δεδομένων της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής από το κεντρικό στο εφεδρικό
σύστημα (Διηνεκής Πληροφορική, 1997 – 1998).
Εξάλλου, για να βελτιστοποιηθεί ακόμη περισσότερο η λειτουργία της
πλατφόρμας ΗΔΑΤ αποφασίστηκε η εκ νέου μηχανογράφηση του "Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή" (Άυλων Τίτλων)
από την εταιρία «Διηνεκής Πληροφορική». Έτσι, κατά τη διάρκεια του 1999,
αναπτύχθηκε μια νέα εφαρμογή βασισμένη στην client-server αρχιτεκτονική. Πιο
συγκεκριμένα, μια κεντρική βάση δεδομένων (RDBMS) NonStop SQL της εταιρίας
Tandem, εγκαταστάθηκε «πάνω» στον υπάρχον server NonStop Himalaya K2006 για
να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και την αξιοπιστία της πλατφόρμας
ΗΔΑΤ (Διηνεκής Πληροφορική, 1999).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο περαιτέρω στην client-server
αρχιτεκτονική, προκειμένου να καταλάβουμε τη σημαντικότητα της στη λειτουργία
της πλατφόρμας ΗΔΑΤ. Έτσι, στην client-server αρχιτεκτονική, ο πελάτης (client)
θέτει μια αίτηση και ο εξυπηρετητής (server) επιστρέφει μια ανταπόκριση ή κάνει μια
σειρά από ενέργειες. Ο client εξαρτάται από τον server για να παραλάβει τις
πληροφορίες. Ο server μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα για την αίτηση αυτή (π.χ. να
υπολογίζει έναν αριθμό και να τον επιστρέφει αμέσως στον client) ή να προσθέτει την
αίτηση σε μια ουρά, ώστε να τεθεί σε αναμονή για να εξυπηρετηθεί με βάση την
σειρά προτεραιότητας της (π.χ. τοποθέτηση σε μια ουρά εκτυπώσεων) (MT Özsu, P
Valduriez, 1991). Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι η client-server αρχιτεκτονική
είναι η αρχιτεκτονική του Διαδικτύου, η οποία εφαρμόζεται από τους πλοηγητές
(browser) για το «κατέβασμα» των ιστοσελίδων. Ο client στην περίπτωση αυτή είναι
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ουσιαστικά ο browser του προσωπικού υπολογιστή μας και ο server είναι ο host
υπολογιστής που βρίσκεται κάπου στο Internet. Όταν ο browser στέλνει στον server
μία αίτηση για μια καθορισμένη Web σελίδα, ο server επεξεργάζεται την αίτηση και
στέλνει τη Web σελίδα.
Τα πλεονεκτήματα της client-server αρχιτεκτονικής είναι πολύ σημαντικά. Πιο
συγκεκριμένα, η client-server αρχιτεκτονική προσφέρει αποτελεσματική χρήση της
υπολογιστικής ισχύος, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια εφαρμογή και τα αρχεία που βρίσκονται
αποθηκευμένα στο server. Επιπλέον, η client-server αρχιτεκτονική επιτυγχάνει
μείωση του κόστους συντήρησης και του κόστους αναβάθμισης, αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς προσφέρεται στους χρήστες άμεση πρόσβαση στις αναγκαίες
πληροφορίες μέσω σταθερών και εύκολων στη χρήση διασυνδέσεων, και τέλος
αύξηση της ευελιξίας και της δυνατότητας δημιουργίας συστημάτων που
υποστηρίζουν πολλά περιβάλλοντα.
Εξάλλου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2000 οι
συμφωνίες επαναγοράς (repos) εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην ΗΔΑΤ
(Θωμόπουλος Α. Παναγιώτης, 2000). Επιπλέον, στο σύστημα των άυλων τίτλων
εκκαθαρίζονται πλέον οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών παραγώγων (futures και
options) που αναφέρονται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, δόθηκε
η δυνατότητα εισαγωγής και παρακολούθησης των πιστωτικών ορίων, τα οποία
περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου (counterparty risk).
Εισήχθη, επίσης, ένα υποσύστημα πραγματοποίησης μικροσυναλλαγών, ώστε η
λιανική αγορά να γίνει διαφανής, ευέλικτη κι αποτελεσματική. Επιπρόσθετα, κατά τη
διάρκεια του 2001, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί η
διαδικασία παρακολούθησης των θεσμικών επενδυτών και της πρωτογενούς Αγοράς.
Ενώ, οι επεκτάσεις του λογισμικού της ΗΔΑΤ επέτρεψαν την παροχή των υπηρεσιών
της ΗΔΑΤ σε τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό (Κασκαρέλης
Γεώργιος, 2009).
Παράλληλα, η ανάγκη για μια ενιαία νομισματική πολιτική στην Ευρώπη,
ώθησε στη δημιουργία του Euro MTS, ενός αυτόνομου υποσυστήματος, το οποίο
αυτοματοποίησε τις δημοπρασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Με το
σύστημα αυτό συνδέονται τα διεθνή δίκτυα μετάδοσης πληροφοριών. Πιο
συγκεκριμένα, το Euro MTS σύστημα ανήκει σε μια ομάδα τραπεζών και
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χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ο κύριος μέτοχος είναι το MTS Group και οι
άλλοι μέτοχοι είναι η J.P. Morgan Chase, η BNP Paribas, η Goldman Sachs, η UBS
A.G., η Deutsche Bank A.G., η Lehman Brothers, η Morgan Stanley, η ABN-Amro
Bank, η Credit Suisse First Boston και η Citigroup INC. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
του 2003, επιτεύχθηκε η επέκταση αυτής της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας
ηλεκτρονικών συναλλαγών ομολόγων, προκειμένου να καλύπτει και τις εκδόσεις
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι,
το MTS Group, το οποίο πλέον περιλαμβάνει την Euro MTS Limited, το MTS
Amsterdam, το MTS Associated Markets, το MTS Austria, το MTS Deutschland, το
MTS France, το MTS Greek Market, το MTS Ireland, το MTS Portugal, το SMGR, το
SA, το MTS S.p.A. και το MTS Spain, έχει επιτρέψει σε μη εγχώριους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς να μπορούν να συμμετέχουν στην ΗΔΑΤ ως Βασικοί
Διαπραγματευτές Αγοράς (SIFMA, 2005). Πιο συγκεκριμένα, οι διαχειριστές
αξιογράφων (treasurers) από τις οθόνες τους, κυρίως στο Λονδίνο, μπορούν να έχουν
απομακρυσμένη πρόσβαση στα ελληνικά ομόλογα μέσω της πλατφόρμας ΗΔΑΤ.
Επιπλέον, το MTS σύστημα επιτρέπει στα μέλη της ΗΔΑΤ να πραγματοποιούν
συναλλαγές άμεσα σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι το MTS Greek Market, μέσω του
EuroMTS, συμπλήρωσε τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης των ελληνικών ομολόγων,
αφού ως τώρα το EuroMTS περιορίζονταν σε συναλλαγές ελληνικών εκδόσεων
ύψους άνω των 5 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Εξάλλου, με την προσθήκη του MTS
Greek Market στο Euro MTS, η ονομαστική αξία των ελληνικών ομολόγων μπορεί
εύκολα να συγκρίνεται με αυτή άλλων τίτλων που εκδίδονται από την ΕΚΤ, στα
πλαίσια της άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής (Gianluca Garbi, 2004). Στο
Γράφημα 5.1 μπορούμε να παρατηρήσουμε τα ποσοστά συμμετοχής, στις 31/3/2011,
κάθε εκδότη κρατικών ομολόγων, που συμμετέχει στη διαμόρφωση του δείκτη
EuroMTS.
Πέραν τούτου, κατά τα μέσα του 2005, η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε πλήρη
λειτουργία τη νέα πλατφόρμα του Συστήματος Διακανονισμού Τίτλων (ΣΔΤ) του
Ελληνικού Δημοσίου (Σύστημα Παρακολούθησης Τίτλων με Λογιστική Μορφή ή
Σύστημα Άυλων Τίτλων-ΣΑΤ, Securities Settlement System – SSS). Η νέα αυτή
πλατφόρμα περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές και τεχνικές ρυθμίσεις που απαιτούνται
για το διακανονισμό συναλλαγών επί τίτλων και για την ασφαλή φύλαξη αυτών. Πιο
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συγκεκριμένα, το SSS μπορεί να λειτουργήσει ως σύστημα οριστικού διακανονισμού
σε συνεχή χρόνο (Real Time Gross Settlement) ή μη συνεχή χρόνο, στο οποίο
προβλέπεται εκκαθάριση των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων, ή σαν σύστημα
συμψηφισμού. Τα προς εκκαθάριση ποσά υποβάλλονται σε επεξεργασία αυτόματα
και η εκκαθάριση πραγματοποιείται άμεσα χωρίς καμία συμμετοχή των
διαμεσολαβούντων (Bank of Greece, 2002). Ακόμη, το σύστημα αυτό παρέχει άμεση
σύνδεση των συμμετεχόντων φορέων σε συνεχή χρόνο, πληροφόρηση επί των
συναλλαγών τους, αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης υψηλού όγκου συναλλαγών
και αντίστοιχα περιορισμένους λειτουργικούς κινδύνους ανεξαρτήτως συνθηκών
αγοράς. Επιπλέον, το SSS σύστημα επιτρέπει τη διακράτηση και μεταβίβαση τίτλων,
είτε χωρίς πληρωμή είτε έναντι πληρωμής (delivery versus payment, Model 1,
σύμφωνα με τους ορισμούς της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών) είτε έναντι
παράδοσης άλλου περιουσιακού στοιχείου (delivery versus delivery) (European
Central Bank, 2004).

Γράφημα 5.1 Ποσοστά κάθε εκδότη κρατικών ομολόγων στη διαμόρφωση του
δείκτη EuroMTS
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Πηγή: EuroMTS 31/3/2011

Εξάλλου, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το νέο αυτό σύστημα λειτουργεί στην
ίδια πλατφόρμα με την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων, επιτυγχάνοντας
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έτσι σε συνεχή χρόνο, τη διασύνδεση των δύο συστημάτων καθώς και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πελατών, κυρίως των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς του εξωτερικού. Η διαχείριση των κινδύνων διακανονισμού (settlement risk)
πραγματοποιείται εφαρμόζοντας το μοντέλο διακανονισμού «μία προς μία» (gross
settlement) και δεν έχει καμία επίδραση στη διαχείριση της ενδοημερήσιας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων (liquidity risks) (Κασκαρέλης Γεώργιος, 2009).
Άλλη μια πρόκληση για την αγορά ομολόγων είναι η πιθανή επέκταση σε αυτήν
της Οδηγίας MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Η MiFID είναι η
Οδηγία 2004/39/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και η οποία ήδη εφαρμόζεται
στην αγορά μετοχών από τις 1/11/2007. Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία MiFID θεσπίζει
υποχρεώσεις για διαφάνεια στις συναλλαγές πριν και μετά τη διαπραγμάτευση,
κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των οργανωμένων αγορών, καθώς και κανόνες
δεοντολογίας στη συναλλακτική συμπεριφορά των αντισυμβαλλομένων (Υπουργείο
Οικονομίας & Οικονομικών, 2008). Επίσης, θέτει ίσους όρους ανταγωνισμού και
προστατεύει καλύτερα τους επενδυτές και τις αγορές. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα,
οι ρυθμίσεις της Mifid εναρμονίζουν τον κώδικα δεοντολογίας των Επιχειρήσεων
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ώστε να ισχύουν πανευρωπαϊκά οι ίδιοι κανόνες,
που είναι μεν απλούστεροι, αλλά ταυτόχρονα και πιο αποτελεσματικοί σε θέματα
προστασίας των επενδυτών, ενώ θα υπάρξουν και ρυθμίσεις για την κατηγοριοποίηση
των πελατών (κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο) (Αν. Ντόκας,
2007). Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Επιτροπών
Κεφαλαιαγοράς (CESR), έχει εκδώσει κατευθύνσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή
της Mifid από τις εθνικές επιτροπές κεφαλαιαγοράς.
Υπό αυτήν την προοπτική της επέκτασης της οδηγίας MiFID στην αγορά
ομολόγων, η τράπεζα της Ελλάδας εφαρμόζει ήδη ποσοτικές αξιολογήσεις της
συμπεριφοράς των τιμών των κρατικών ομολόγων, των οποίων η διαπραγμάτευση
πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ΗΔΑΤ. Μάλιστα, η τράπεζα της Ελλάδας
επιχειρεί να βάλει σε εφαρμογή μεθόδους ελέγχου του κινδύνου της, βάση των
ερευνών και των αναλύσεων της αγοράς (market-oriented), και όχι βάση της
ονομαστικής αξίας των ομολόγων (face values). Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα
πιστωτικής διαχείρισης, επιτρέπει στους συμμετέχοντες στην πλατφόρμα ΗΔΑΤ να
ελέγχουν την έκθεσή τους στους κινδύνους (Θωμόπουλος Α. Παναγιώτης, 2000).
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5.3.3 Η λειτουργία της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ για το χειρισμό των ομολόγων και
των ομολογιών
Κατά τη διάρκεια του 1997 θεσπίστηκε ο Ν. 2533/1997, σχετικά με τη συγκρότηση
της Αγοράς Αξιών Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην οποία
διαπραγματεύονται ομόλογα. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση των
αξιών στην ηλεκτρονική αυτή δευτερογενή αγορά ομολόγων του ΧΑ βασίζεται στο
σύστημα συναλλαγών, που εγκατέστησε το ΧΑ σε άμεση συνεργασία με το
Χρηματιστήριο της Μαδρίτης (Ξανθάκης Μ., 2010).
Ωστόσο, παρά τη συγκρότηση της Αγοράς Αξιών Σταθερού Εισοδήματος
(1997) και την ίδρυση της Αγοράς Ομολόγων (το 2001, όπως είδαμε στην ενότητα
5.2), στην πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, πέραν των
μετοχών, δικαιωμάτων και παραγώγων διαπραγματεύονταν μόνο εταιρικά ομόλογα.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τις λιανικές συναλλαγές των ελληνικών
κρατικών ομολόγων στις 29/05/03. Πλέον, λοιπόν, το ΧΑ προσφέρει προς
διαπραγμάτευση τους ακόλουθους τίτλους σταθερού εισοδήματος (Χρηματιστήριο
Αθηνών, 29/5/2003):
•

Εγχώρια (Domestic)
¾ Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων (Corporate Bonds)
¾ Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικού Δημοσίου (Bonds of the Hellenic Republic)
¾ Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Government Bonds)

•

Διεθνή (Foreign)
¾

Ομόλογα Διεθνών Οργανισμών (Bonds of International Organizations)
Στην Αγορά Ομολόγων ο κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί, μέσω των

χρηματιστηριακών εταιρειών - μελών του ΧΑ, να δίνει εντολές αγοράς και πώλησης
κρατικών ομολόγων, όπως ισχύει και στην αγορά μετοχών (Χρηματιστήριο Αθηνών,
2003). Πιο συγκεκριμένα, η Αγορά Ομολόγων δίνει τη δυνατότητα στους μεμονωμένους επενδυτές, οι οποίοι όπως έχουμε αναφέρει δεν μπορούσαν να έχουν καμία
συμμετοχή στη διαδικασία των δημοπρασιών ομολόγων στην πρωτογενή αγορά, να
αγοράσουν, μέσω των αντιπροσώπων τους, τίτλους συγκεκριμένων αποδόσεων και
συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Έτσι, η Αγορά Ομολόγων αρχίζει να διευρύνεται
σημαντικά και να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ρευστότητα, με τους αρχικούς

202

Συγκριτική Ανάλυση της Πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων με την
αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τη διαχείριση των ομολόγων

____________________________________________________________________
αγοραστές να γίνονται πωλητές, ή με τους νέους αγοραστές (περιλαμβανομένου και
των μεμονωμένων επενδυτών που συμμετέχουν μέσω των αντιπροσώπων τους) να
εισέρχονται στην αγορά και να έχουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε μελλοντική
χρονική στιγμή να πουλήσουν τους αγορασθέντες τίτλους τους.
Εξάλλου, η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ είναι μια πλήρως ρυθμιζόμενη, «ώριμη» και
ανοικτής αρχιτεκτονικής πλατφόρμα συναλλαγών. Πέραν τούτου, προσφέρει μεγάλη
ευελιξία καθώς επιτρέπει αλλαγές στη λογική, στα φίλτρα, στους κανόνες, χωρίς την
ανάγκη επανασχεδιασμού του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. Επιπλέον, η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ παρέχει τη δυνατότητα κλιμάκωσης του κώδικα (scalability), δηλαδή επιτρέπει την προοδευτική ανάπτυξη των λειτουργιών της. Εξάλλου, μπορεί να υποστηρίξει συναλλαγές σε πολλαπλά νομίσματα (Ξανθάκης Μ., 2010). Εξίσου σημαντικό
χαρακτηριστικό της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ είναι η ασφάλεια την οποία μπορεί να εγγυηθεί αλλά και η τυποποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται στις συναλλαγές.
Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα
ΟΑΣΗΣ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι βασίζεται στην Client – Server αρχιτεκτονική.
Πιο

συγκεκριμένα,

η

πλατφόρμα

ΟΑΣΗΣ

διαθέτει

δύο

Servers

υψηλής

διαθεσιμότητας, στους οποίους είναι εγκαταστημένη η Τεχνολογική πλατφόρμα ΗΡ
OpenVMS. Στους servers αυτούς η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με την
τεχνική disk shadowing. Πρόκειται για την τεχνική ταυτόχρονης αποθήκευσης των
δεδομένων σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς αποθηκευτικούς δίσκους (Bitton
D., Gray J., 1988). Επιπλέον, η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ διαθέτει άλλους δύο ΗΡ Tru64
Unix Servers σε συστοιχία (τεχνολογία clustering), οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους,
προκειμένου να διαχειριστούν το μεταβαλλόμενο φόρτο εργασίας ή για τη
διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας στην περίπτωση αποτυχίας ενός εκ των
συστημάτων. Ενώ, υπάρχουν και Communication servers για την υποστήριξη
εφαρμογών ΑΡΙ.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι η ανάπτυξη του συστήματος έχει γίνει
στις γλώσσες C και C++. Οι Clients που συνδέονται στην πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ θα
πρέπει να διαθέτουν συστήματα που χρησιμοποιούν την Τεχνολογική πλατφόρμα
Microsoft Windows XP ή νεότερη και με ελάχιστες απαιτήσεις: επεξεργαστή Intel
Pentium 4, Οθόνη και κάρτα γραφικών ανάλυσης 1024x768/72Ηz, 512 MB RAM, 1
FD Drive και 1 CD ROM, 60 GB HD, NTFS format, Θύρες Ι/Ο: 1 Παράλληλη, 2
σειριακές, 1 USB και Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 Mbps. Η Client εφαρμογή έχει
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αναπτυχθεί με τη βοήθεια του προγραμματιστικού πακέτου MS Visual C 6.0, SDK.
Το λειτουργικό σύστημα του Client μπορεί να είναι single-threaded, δηλαδή να
μπορεί να εκτελεί μόνο μια διεργασία την φορά (Ελληνικά Χρηματιστήρια, 2005).
Αλλά ας δούμε λίγο καλύτερα το πώς ακριβώς υποστηρίζει η πλατφόρμα
ΟΑΣΗΣ τη διαπραγμάτευση ομολόγων. Πρώτα από όλα, ένα από τα χαρακτηριστικά
του μοντέλου ΟΑΣΗΣ είναι το ότι οι τιμές των ομολόγων στις εντολές αγοράς και
πώλησης (quotation) παρέχονται υπό τη μορφή ποσοστού της ονομαστικής αξίας
(face value) του ομολόγου, η οποία εκφράζεται σε χιλιοστά (π.χ. η τιμή 213345
ισοδυναμεί με την τιμή 213,345%). Το ποσοστό αυτό πολλαπλασιαζόμενο με την
ονομαστική αξία του αντίστοιχου τίτλου εξάγει την τιμή του (Χρηματιστήριο
Αθηνών, 2005).
Εξάλλου, οι εντολές κατατάσσονται και αντιστοιχούνται με τον ίδιο τρόπο που
συμβαίνει και με τις εντολές για τη διαπραγμάτευση των μετοχών. Πιο συγκεκριμένα,
πρώτο κριτήριο προτεραιότητας είναι η τιμή και στη συνέχεια ο χρόνος εισαγωγής
τους, έτσι καλύτερος αγοραστής είναι ο ακριβότερος αγοραστής και καλύτερος πωλητής είναι ο φθηνότερος πωλητής. Επιπλέον, οι συναλλαγές εκτελούνται τελικά στην
τιμή της εντολής που προϋπάρχει στο σύστημα (Ελληνικά Χρηματιστήρια, 2005).
Επιπλέον, οι διαπραγματεύσεις διέπονται από τον κανόνα της ανωνυμίας του
αντισυμβαλλόμενου και πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω εντολών (order
driven market), δηλαδή δεν υπάρχουν ειδικοί διαπραγματευτές (Angelidis Timotheos,
Benos Alexandros, 2006). Ενώ, η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των κρατικών
ομολόγων γίνεται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της εταιρείας
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. (ΚΑΑ) την επομένη εργάσιμη μέρα της
συναλλαγής (Τ+1) (Καθημερινή, 2003)
Θα πρέπει, επίσης να αναφέρουμε ότι οι Ομολογίες εισάγονται προς
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. με απόφασή του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των
άρθρων 6 έως 8 του ν. 3371/2005 και έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί ενημερωτικό
δελτίο, όπου αυτό απαιτείται, κατά τις κείμενες διατάξεις (Χρηματιστήριο Αθηνών,
2011). Όσον αφορά τις ώρες διαπραγμάτευσης στην Αγορά Ομολόγων, αυτές έχουν
καθοριστεί από τις 16/3/2009 να είναι από τις 10:15 έως τις 17:00.
Η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ υποστηρίζει τις εξής Μεθόδους Διαπραγμάτευσης για τις
συναλλαγές ομολόγων (Χρηματιστήριο Αθηνών, 2011):
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1. Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών, κατά τη διάρκεια της οποίας
γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το Σύστημα όλες οι εντολές που είναι
καταχωρημένες στο Βιβλίο Εντολών.
2. Μέθοδος Προσυμφωνημένων Συναλλαγών (Πακέτα - Pre-Agreed Price Trading).
3. Επιλεκτική κατάρτιση εντολών (Hit & Take).
Εξάλλου, η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ χρησιμοποιεί τρεις Πίνακες Διαπραγμάτευσης
(Boards) για τις συναλλαγές των ομολόγων, έναν για κάθε μια από αυτές τις τρεις
μεθόδους ομολογιακών συναλλαγών:
1. Ο Βασικός Πίνακας (Main board) εφαρμόζεται στη μέθοδο της «Αυτόματης
και Συνεχούς Κατάρτισης Συναλλαγών».
2. Ο Πίνακας Ειδικών Όρων (g), ο οποίος εφαρμόζεται στη μέθοδο της
«Επιλεκτικής κατάρτισης εντολών».
3. Ο Πίνακας Προσυμφωνημένων και Συμψηφιστικών Συναλλαγών (Pre Agreed
Board), ο οποίος προφανώς εφαρμόζεται στη Μέθοδο Προσυμφωνημένων
Συναλλαγών.
Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα τις τρεις Μεθόδους Διαπραγμάτευσης της
πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ για το χειρισμό των ομολόγων. Η Μέθοδος Αυτόματης και
Συνεχής Κατάρτισης Συναλλαγών είναι η κυριότερη και πιο γνωστή μέθοδος
διαπραγμάτευσης ομολόγων. Διέπεται από την ανωνυμία των συναλλασσομένων και
εφαρμόζεται χωρίς τις φάσεις της Προσυνεδρίασης και του Κλεισίματος (pre opening
και closing sessions). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους επενδυτές - μέλη να έχουν τη
δυνατότητα συνεχούς διαβίβασης εντολών στο σύστημα συναλλαγών. Ενώ, ο
Βασικός Πίνακας παρουσιάζει στους επενδυτές την καλύτερη βάσει τιμής εντολή.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε νέο-εισαγόμενη εντολή αποκτά σήμανση χρόνου (time
stamp) που αντιστοιχεί στην ώρα εισαγωγής της στο κεντρικό σύστημα. Στο σύστημα
συναλλαγών

διαμορφώνεται

ένα

κεντρικό

βιβλίο

ενεργών

εντολών

όπου

εμφανίζονται σε κάθε χρονική στιγμή οι ανεκτέλεστες ενεργές εντολές. Μάλιστα, οι
ανεκτέλεστες εντολές αγοράς κατατάσσονται σε ξεχωριστή σειρά από τις αντίστοιχες
εντολές πωλήσεων βάσει προτεραιότητας τιμής / χρόνου εισαγωγής (Χρηματιστήριο
Αθηνών, Άρθρο 2.3.3.4, 2011). Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται αυτόματα από το
σύστημα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο ταύτισης
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αντίθετων εντολών (αγοράς – πώλησης), εφόσον δηλαδή ισχύουν τα ακόλουθα
(Χρηματιστήριο Αθηνών, Άρθρο 2.3.3.3, 2011):
9 Η τιμή σε μια εντολή πώλησης να είναι μικρότερη ή ίση από την υψηλότερη τιμή

εκ των υφισταμένων εντολών αγοράς.
9 Η τιμή σε μια εντολή αγοράς να είναι μεγαλύτερη ή ίση από τη χαμηλότερη τιμή

εκ των υφισταμένων εντολών πώλησης.
9 Οι εισαγόμενες στο Βασικό Πίνακα εντολές αγοράς (πώλησης) με τιμή ικανο-

ποιούν σε κάθε περίπτωση το κριτήριο ταύτισης εφόσον κατά την εισαγωγή τους
είναι καταχωρημένες στο βιβλίο εντολών ενεργές εντολές πώλησης (αγοράς).
9 Δεν μπορεί να γίνει ταύτιση και κατ’ επέκταση συναλλαγή με υπάρχουσα εντολή

που βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση στην κατάταξη, αν προηγουμένως δεν
ικανοποιηθούν όλες οι εντολές που βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις κατάταξης.
Κάθε φορά που μια νεο - εισαγόμενη εντολή δεν καλύπτει το κριτήριο ταύτισης,
καταχωρείται στο βιβλίο εντολών σε θέση που της αντιστοιχεί σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης. Σε περίπτωση, όμως, κάλυψης του κριτηρίου ταύτισης με αντίθετη
υφιστάμενη εντολή, πραγματοποιείται αυτόματα η συναλλαγή και ταυτόχρονα ο
εκτελεσμένος όγκος των εντολών απομακρύνεται από το βιβλίο εντολών. Η τιμή
συναλλαγής προσδιορίζεται πάντα από την τιμή της υφιστάμενης εντολής. Σε
περίπτωση που τα κριτήρια ταύτισης της νέας εντολής ικανοποιούνται από
περισσότερες από μία υφιστάμενες εντολές, οι υφιστάμενες εντολές ικανοποιούνται
με βάση τη σειρά κατάταξής τους. Εφόσον, η τελευταία από τις υφιστάμενες εντολές
που ικανοποιούν το κριτήριο ταύτισης δεν εκτελεστεί πλήρως, παραμένει στη θέση
της στο βιβλίο εντολών, με μειωμένο όγκο, κατά την ποσότητα που ταυτίσθηκε με τη
νέα εντολή (Χρηματιστήριο Αθηνών, 2011)
Η δεύτερη Μέθοδος Διαπραγμάτευσης, η Μέθοδος των Προσυμφωνημένων
Συναλλαγών (Pre-Agreed Price Trading), εφαρμόζεται για τη διαπραγμάτευση των
πακέτων συναλλαγών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ενημέρωση,
ο έλεγχος κι η αξιοπιστία της αγοράς, αλλά και για στατιστικούς λόγους, αυτή η
Μέθοδος Διαπραγμάτευσης αρχικά λαμβάνει χώρα εκτός του συστήματος και στη
συνέχεια τα στοιχεία εισάγονται στο σύστημα. Όσον αφορά την προτεραιότητα των
Προσυμφωνημένων Συναλλαγών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όλες οι προσυμφωνημένες συναλλαγές φέρουν ως χρονική σήμανση τη στιγμή που εισήγαγε την εντολή
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ο Διαπραγματευτής. Εξάλλου, τα απλά πακέτα τίτλων σταθερού εισοδήματος
διενεργούνται ελεύθερα χωρίς κανένα περιορισμό ως προς την αξία τους. Επιπλέον,
αξίζει να αναφερθεί ότι η τιμή των προσυμφωνημένων συναλλαγών δεν επηρεάζει τις
εμφανιζόμενες στο Σύστημα πληροφορίες για την ελάχιστη - μέγιστη τιμή και την
τιμή τελευταίας πράξης (Χρηματιστήριο Αθηνών, Αρθρο 2.3.8., 2011)
Η διαδικασία που ακολουθείται στις Προσυμφωνημένες Συναλλαγές ξεκινά
όταν ο Διαπραγματευτής εισάγει τα στοιχεία της πράξης συμπεριλαμβανόμενου και
του κωδικού χρήστη του αγοραστή. Στη συνέχεια, ο αγοραστής λαμβάνει κάποια
ειδοποίηση (alert) και αποδέχεται ή απορρίπτει τη συναλλαγή. Εάν ο αγοραστής
αποδεχτεί τη συναλλαγή, ο χειριστής των πακέτων δέχεται ειδοποίηση και αποδέχεται
ή απορρίπτει το πακέτο. Η συναλλαγή εκτελείται μόνο μετά την έγκριση του Χ.Α.
Ανάλογα με την αξία του πακέτου, ορίζεται το ποσοστό επιτρεπτής διακύμανσης της
τιμής της εντολής από την τρέχουσα τιμή τη στιγμή εισαγωγής της εντολής
(Χρηματιστήριο Αθηνών, 2006).
Η τρίτη Μέθοδος Διαπραγμάτευσης ομολόγων που εφαρμόζεται στην
πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ είναι η Επιλεκτική κατάρτιση εντολών. Κατά τη διάρκεια της
μεθόδου αυτής, γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το Σύστημα όλες οι εντολές του
Πίνακα Ειδικών Όρων. Ο Πίνακας Ειδικών Όρων και η διαδικασία ταύτισης των
εντολών σύμφωνα με τη Μέθοδο αυρή διαμορφώνονται με κατάταξη των σχετικών
εντολών ανά αγορές ή πωλήσεις, ανεξάρτητα από τη συνθήκη διαπραγμάτευσής τους,
σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης (βάση τιμής / χρόνου εισαγωγής), οι
συναλλασσόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν μια εντολή με βάση την
προτεραιότητά της. Πιο συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε Διαπραγματευτής μπορεί να δει
όλες τις εντολές και μόλις βρει αυτήν που τον ενδιαφέρει στον Πίνακα Ειδικών
Όρων, την επιλέγει και τότε η συναλλαγή ολοκληρώνεται. Θα πρέπει να
σημειώσουμε,

ωστόσο,

ότι

ο

Διαπραγματευτής

δε

γνωρίζει

από

ποιο

αντισυμβαλλόμενο μέλος προέρχεται η επιλεχθείσα εντολή κι έτσι διασφαλίζεται η
ανωνυμία των συναλλασσομένων (Ξανθάκης Μ., 2010). Πέραν τούτου, όλες οι
εντολές είναι ευδιάκριτες και ακόμα κι αν αγοράζουν ή πωλούν στην ίδια τιμή, οι
όγκοι τους δεν προστίθενται.
Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε ότι στον Πίνακα Ειδικών Όρων οι εντολές
εισάγονται υπό κάποιες συνθήκες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες (Κανονισμός του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, Άρθρο 2.2.4, 2011):
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9 Η συνθήκη «Όλα ή Τίποτα» (All Or None – AON) καθορίζει ότι η εντολή

παραμένει ενεργή μέχρι να εκτελεστεί στο σύνολο της από μια αντίθετη
εντολή. Η εντολή ΑΟΝ δεν επιδέχεται μερική εκτέλεση.
9 Η συνθήκη «Με Ελάχιστο Μέγεθος» (Minimum Fill – MF) προσδιορίζει ότι η

εντολή παραμένει ενεργή και εκτελείται με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί
ένας ελάχιστος συγκεκριμένος αριθμός τεμαχίων, όπως καθορίζεται με τη
σχετική εντολή και ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερος από τον
συνολικό αριθμό τεμαχίων της εντολής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των
υπολειπόμενων τεμαχίων είναι μικρότερος του ελάχιστου μεγέθους τότε το
ελάχιστο μέγεθος της αρχικής εντολής αλλάζει αυτόματα ώστε να ισούται με
τον υπολειπόμενο αριθμό τεμαχίων.
9 Η συνθήκη «Σε Πολλαπλάσιο» (Multiples Of – MO) προσδιορίζει ότι η εντολή

παραμένει ενεργή και εκτελείται με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί σε
πολλαπλάσια συγκεκριμένου αριθμού τεμαχίων, ο οποίος δηλώνεται και
πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερος του συνόλου των τεμαχίων ως προς
τα οποία ο συμμετέχων έχει θέσει εντολή αγοράς ή πώλησης και ακέραιος
διαιρέτης του συνόλου των τεμαχίων.
9 Τέλος, οι Εντολές με συνθήκη «εκτέλεση και καταχώρηση» (Fill and Store -

FAS), είναι οι εντολές, οι οποίες εάν δεν εκτελεστούν, έστω και μερικώς,
καταχωρούνται στο Σύστημα κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους. Εκτός εάν
δηλωθεί άλλη συνθήκη, οι εντολές ενσωματώνουν εξ ορισμού τη συνθήκη
«εκτέλεση και καταχώρηση».

5.4 Διαφορές και Ομοιότητες των πλατφορμών ΟΑΣΗΣ και ΗΔΑΤ ως προς το
χειρισμό των συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών

5.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η ως τώρα αναφορά μας στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μοντέλων
διαπραγμάτευσης των ομολόγων στα συστήματα ΟΑΣΗΣ και ΗΔΑΤ θα ήταν ανεπαρκής αν δεν επιχειρούσαμε να συγκρίνουμε αυτά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Έτσι, στην αμέσως επόμενη ενότητα θα καταγράψουμε τις σημαντικότερες λειτουρ-
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γικές διαφορές που εμφανίζονται στον τρόπο χειρισμού των συναλλαγών ομολόγων
και ομολογιών από τις πλατφόρμες ΟΑΣΗΣ και ΗΔΑΤ και στο τέλος θα
αναφερθούμε στα κοινά χαρακτηριστικά που έχουμε εντοπίσει στον τρόπο χειρισμού
των ομολόγων και ομολογιών από τις δύο πλατφόρμες.

5.4.2 Οι διαφορές στη λειτουργία της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ σε σχέση με την
πλατφόρμα ΗΔΑΤ
Η σημαντικότερη λειτουργική διαφορά μεταξύ των πλατφορμών ΗΔΑΤ και ΟΑΣΗΣ
είναι το γεγονός ότι η ΗΔΑΤ είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η τράπεζα της
Ελλάδας για τη διαπραγμάτευση στη Δευτερογενή Αγορά κρατικών ομολόγων και
ομολογιών αλλά και ομολόγων που εκδίδονται από εταιρίες και στην πλατφόρμα
αυτή μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές
Αγορές και οι Διαπραγματευτές Αγοράς (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, 2009). Ενώ, η
πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ είναι το ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιεί το
Χρηματιστήριο Αθηνών για το χειρισμό των συναλλαγών μετοχών, παραγώγων και
για τις λιανικές συναλλαγές εταιρικών και κρατικών ομολόγων και ομολογιών και
στις συναλλαγές αυτές μπορούν να πάρουν μέρος οι επενδυτές μέσω κάποιας
χρηματιστηριακής εταιρίας – μέλους του ΧΑ. Μάλιστα, αν και η νέα έκδοση της
πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ έχει αναπτυχθεί για να μπορεί να χειρίζεται τις συναλλαγές
κάθε τύπου ομολόγων και ομολογιών, η τράπεζα της Ελλάδας έχει ακόμα τον έλεγχο
των κρατικών ομολόγων και ομολογιών στη Δευτερογενή Αγορά.
Εξάλλου, διαφορά μεταξύ των δύο πλατφορμών μπορούμε να εντοπίσουμε και
στη μέθοδο συναλλαγών που χρησιμοποιούν. Έτσι, η πλατφόρμα ΗΔΑΤ διενεργεί
Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market-making) δημοπρασίες με Διασταυρούμενες Εντολές Αγοράς – Πώλησης (cross-matching) (The Bond Market Association, 2005).
Όσον αφορά στη μέθοδο συναλλαγών που εφαρμόζει η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ,
μπορούμε να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μια Order Driven πλατφόρμα, δηλαδή η
διαπραγμάτευση των ομολόγων σε αυτήν πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω
εντολών και δεν υπάρχουν ειδικοί διαπραγματευτές (Angelidis Timotheos, Benos
Alexandros, 2006). Πιο συγκεκριμένα, στις Order Driven αγορές, ο επενδυτής
υποβάλει κάποια εντολή αγοράς / πώλησης στο σύστημα, η οποία στη συνέχεια
μπορεί να αντιστοιχηθεί με κάποια από τις διαθέσιμες εντολές πώλησης / αγοράς, που
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έχουν εισαγάγει κάποιοι άλλοι επενδυτές. Εάν δεν υπάρχει καμία άλλη εντολή που να
μπορεί να γίνει η «αντιστοίχηση», η εντολή του επενδυτή θα παραμείνει ανοικτή
(Goodspeed I, 2004).
Άλλη μία διαφορά μεταξύ των δύο πλατφορμών μπορούμε να εντοπίσουμε εύκολα στις μεθόδους διαπραγμάτευσης που υποστηρίζονται από τις δύο πλατφόρμες.
Όπως έχουμε αναφέρει, η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ υποστηρίζει τρεις μεθόδους διαπραγμάτευσης για τις συναλλαγές ομολόγων: την Αυτόματη και Συνεχή Κατάρτιση
Συναλλαγών, τη Μέθοδο Προσυμφωνημένων Συναλλαγών και την Επιλεκτική
κατάρτιση εντολών (Χρηματιστήριο Αθηνών, 2011). Από την άλλη πλευρά η
πλατφόρμα ΗΔΑΤ υποστηρίζει μόνο την κατάθεση ανταγωνιστικών προσφορών κατά
τη διάρκεια των δημοπρασιών και την κατάθεση μιας (ανά Διαπραγματευτή) μη
ανταγωνιστικής προσφοράς πριν τη δημοπρασία και άλλης μιας (Διαπραγματευτή) μη
ανταγωνιστικής προσφοράς μετά τη δημοπρασία. Πέραν τούτου, η πλατφόρμα
ΟΑΣΗΣ χρησιμοποιεί τρεις πίνακες διαπραγμάτευσης για τις συναλλαγές ομολόγων
και ομολογιών, έναν πίνακα για καθεμία από τις τρεις μεθόδους διαπραγμάτευσης
ομολόγων που υποστηρίζει, ενώ η πλατφόρμα ΗΔΑΤ χρησιμοποιεί μόνο έναν πίνακα
συναλλαγών.
Εξάλλου, οι εντολές που εισάγονται στην πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ κατατάσσονται
και αντιστοιχούνται με βάση πρώτα την τιμή και μετά με βάση τη χρονική
προτεραιότητα τους (Ελληνικά Χρηματιστήρια, 2005). Από την άλλη πλευρά, η
πλατφόρμα HΔΑΤ λαμβάνει υπόψη της έναν ακόμη παράγοντα για την κατάταξη των
εντολών. Πιο συγκεκριμένα, οι εντολές που εισάγονται στην πλατφόρμα HΔΑΤ
κατατάσσονται και αντιστοιχούνται με βάση την τιμή, την ποσότητα και τέλος με
βάση τη χρονική τους προτεραιότητα (Κανονισμός της ΗΔΑΤ, Άρθρο 42, 2009).
Μια άλλη σημαντική λειτουργική διαφορά των δύο πλατφορμών είναι οι ώρες
λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, οι ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας ΗΔΑΤ
είναι από τις 10:15 έως τις 17:00 (Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς, Άρθρο 4, 2009), ενώ οι ώρες διαπραγμάτευσης ομολόγων
στην πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ είναι από τις 11:00 έως τις 16:00 (Angelidis Timotheos,
Benos Alexandros, 2006).
Επιπλέον, οι δύο πλατφόρμες χρησιμοποιούν διαφορετικό αλγόριθμο για τον
προσδιορισμό της τιμής των ομολόγων. Στην Αγορά Ομολόγων, η πλατφόρμα
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ΟΑΣΗΣ υπολογίζει το σταθμισμένο μέσο όρο των τελευταίων πράξεων, στις οποίες
πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ακυρωμένες συναλλαγές δεν συμμετέχουν.
Πιο συγκεκριμένα, για το σύνολο των j συναλλαγών που θα καθορίσουν τελικά
την τιμή κλεισίματος, ο σταθμισμένος μέσος όρος των συναλλαγών, οι οποίες
διενεργήθηκαν κατά τη συνεδρίαση μέσω του Βιβλίου Εντολών, όπως φαίνεται και
στη Σχέση 5.1, προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της τιμής επί τον
αντίστοιχο όγκο για κάθε j συναλλαγή, διαιρούμενο με το συνολικό όγκο. Όπου j
συναλλαγή είναι κάθε συναλλαγή ξεκινώντας από την τελυταία και μέχρι να
συμπληρωθεί ο απόλυτος αριθμός πράξεων που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αριθμό
των συναλλαγών της συνεδρίασης και αντίστοιχα Τιµή είναι η τιμή που έχει δωθεί
και Ογκος το σύνολο των τεμμαχίων που έχουν ζητηθεί στη j συναλλαγή.
Αν το

∑

είναι μηδέν, τότε η j συναλλαγή είναι κάθε συναλλαγή που

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια όλης της μέρες. Τέλος, αν το ∑

είναι και σε

αυτήν την περίπτωση μηδέν, τότε η τιμή των ομολόγων δε θα δίνεται από τη Σχέση
5.1, αλλά θα ισούται με την τιμή εκκίνησης ή την καλύτερη τιμή αγοράς που
βρίσκεται καταχωρημένη στο Βιβλίο Εντολών κατά το χρόνο υπολογισμού της τιμής
κλεισίματος. Στην τελευταία περίπτωση, εάν δεν υπάρχει καλύτερη τιμή αγοράς, ως
τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή εκκίνησης (Χρηματιστήριο Αθηνών, Άρθρο
2.1.9, 2011):

ή

ί

∑

ή
∑ Ο

Ο

Σχέση 5.1

Όσον αφορά την πλατφόρμα ΗΔΑΤ, η τράπεζα της Ελλάδας εκδίδει κάθε ημέρα
έναν πίνακα τιμών για την τιμολόγηση των ομολόγων. Οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αυτό δεν είναι οι τιμές στο κλείσιμο της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από τις 13:00 ως τις 13:30, η πλατφόρμα ΗΔΑΤ επιλέγει σε τυχαίες χρονικές στιγμές τη χαμηλότερη εντολή αγοράς για
κάθε ομόλογο και ο πίνακας τιμών διαμορφώνεται με βάση αυτές τις τιμές
(Μιχαλόπουλος Μιχαήλ, 2007).
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5.4.3 Οι ομοιότητες στη λειτουργία της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ σε σχέση με την
πλατφόρμα ΗΔΑΤ
Η κύρια ομοιότητα μεταξύ των αγορών HΔΑΤ και ΟΑΣΗΣ είναι το γεγονός ότι και
οι δύο πλατφόρμες είναι ανώτερης τεχνολογίας, αξιόπιστες και προσφέρουν υψηλού
επιπέδου αδιάλειπτες υπηρεσίες στους επενδυτές τους. Προσφέρουν, επίσης,
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, κι οι δύο πλατφόρμες μπορούν να
εγγυηθούν ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούν είναι ασφαλείς. Η πλατφόρμα
ΟΑΣΗΣ έχει χρησιμοποιηθεί για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την
πλατφόρμα HΔΑΤ, αλλά καμία από τις δύο πλατφόρμες δεν έχει παραβιαστεί από
hackers ή crackers (Αναργυρίδου Δ., Παπαδόπουλος Δ., 2006).
Μια άλλη σημαντική λειτουργική ομοιότητα των δύο πλατφορμών είναι το
γεγονός ότι και οι δύο δέχονται round lot εντολές για τη διαπραγμάτευση ομολόγων
και ομολογιών, δηλαδή εντολές με όγκο πολλαπλάσιο με τη μικρότερη αποδεκτή
μονάδα διαπραγμάτευσης για μια συγκεκριμένη έκδοση ή ένα ορισμένο είδος
χρεογράφων ((Κανονιστική Απόφαση ΧΑ ΑΡΙΘΜ. 18), (Κανονισμός Λειτουργίας
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, Άρθρο 4, 2009)).
Πέραν τούτου, και οι δύο πλατφόρμες δέχονται εντολές ημερήσιας διάρκειας.
Πιο συγκεκριμένα, μια εντολή αγοράς ή πώλησης ομολόγων που εισάγεται είτε στην
πλατφόρμα ΗΔΑΤ είτε στην πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ, αυτομάτως παύει να ισχύει,
εφόσον δεν έχει εκτελεστεί την ημέρα που έχει εισαχθεί ((Κανονισμός του
Χρηματιστηρίου

Αθηνών,

2011),

(Κανονισμός

Λειτουργίας

των

Βασικών

Διαπραγματευτών Αγοράς, 2009)).
Όσον αφορά, τέλος, στην υλικοτεχνική υποδομή που εξυπηρετεί τη λειτουργία
των δύο πλατφορμών μπορούμε να εντοπίσουμε σημαντικές ομοιότητες. Η πρώτη
ομοιότητα είναι η κοινή αρχιτεκτονική που χρησιμοποιούν οι δύο πλατφόρμες, η
οποία όπως έχουμε δει είναι η Client server αρχιτεκτονική.
Επιπλέον, η αποθήκευση των δεδομένων και στις δύο πλατφόρμες γίνεται με
παρόμοιες τεχνικές. Έτσι, η πλατφόρμα ΗΔΑΤ χρησιμοποιεί την τεχνική disasterrecovery, ενώ η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ χρησιμοποιεί την τεχνική του disk shadowing
((Ελληνικά Χρηματιστήρια, 2005), (Διακύρηξη Αρ. 1/2011 της Τράπεζας της
Ελλάδος)).
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5.5 Τα οφέλη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από την ενοποίηση στις πλατφόρμες
συναλλαγών
Η ένταξη της Ελλάδας στη Zώνη του Eυρώ και η δημιουργία του ενιαίου
χρηματοπιστωτικού

χώρου

δημιούργησαν

νέες

ανταγωνιστικές

συνθήκες

συναλλαγών. Η ελληνική κεφαλαιαγορά, η οποία όπως έχουμε αναφέρει και
παραπάνω, δεν αποτελεί μια ενιαία αγορά για τις συναλλαγές μετοχών, παραγώγων,
και ομολόγων, βρίσκεται σ’ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τη μελλοντική πορεία της,
καθώς η ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Μάλιστα οι έντονες διεργασίες που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη
συνένωση των μεγαλύτερων χρηματιστηριακών αγορών της γηραιάς ηπείρου
αγγίζουν άμεσα και το ελληνικό χρηματιστήριο, που έχει δηλώσει από καιρό τη
βούληση να ενταχθεί κάτω από αυτήν τη μεγάλη χρηματιστηριακή «ομπρέλα» των
ώριμων αγορών (Αναργυρίδου, Παπαδόπουλος, 2006).
Επιπλέον, η δεινή οικονομική κατάσταση που έχουν βρεθεί τον τελευταίο χρόνο
οι

Έλληνες,

όπως

τουλάχιστον

προκύπτει

από

τα

αποτελέσματα

του

Ευρωβαρόμετρου για τον κοινωνικό αντίκτυπο της κρίσης στις χώρες – μέλη της ΕΕ,
που δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη του Ιουνίου του 2010 (Χριστόπουλος Σπύρος,
2010), η επιτήρηση της Ελλάδας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το σχετικά
μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, το μικρό μέγεθος της εγχώριας θεσμικής
ζήτησης, η έλλειψη ρευστότητας που συνοδεύει τις μικρές εκδόσεις μετοχών και
ομολόγων, το γεγονός ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραμένει πολύ μικρή
σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά και τέλος ο αυξανόμενος ρόλος των
ξένων επενδυτών στον ημερήσιο τζίρο αποτελούν σημαντικές απειλές για την
επιβίωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ως ανεξάρτητης και αναπτυσσόμενης
τοπικής αγοράς (Kαραμούζης Nικόλαος, 2003). Υπό αυτό το πρίσμα, διαπιστώνουμε
ότι έχει κρίσιμη σημασία για τη χώρα μας, τώρα όσο ποτέ άλλοτε, να εντοπιστούν
τρόποι ενίσχυσης της ελληνικής αγοράς.
Ένας σημαντικός τρόπος ενίσχυσης της ελληνικής αγοράς είναι η ενοποίηση
των δύο πλατφορμών διαχείρισης των ομολογιακών συναλλαγών. Η ύπαρξη δύο
διαφορετικών πλατφορμών (ΟΑΣΗΣ και ΗΔΑΤ) για τις συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη ρευστότητα της αγοράς τίτλων
σταθερού εισοδήματος, η οποία βασίζεται κυρίως στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στη λιανική αγορά ομολόγων και είναι πιο ευαίσθητη στις βραχυπρόθεσμες
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διακυμάνσεις των τιμών, σε αντίθεση με άλλες αναπτυγμένες αγορές που βασίζονται
στις συναλλαγές των θεσμικών επενδυτών (Ιωαννίδου Λ., 2004). Η έλλειψη
ρευστότητας στην αγορά προκαλεί και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών (Tarun Chordia, Richard Roll,
Avanidhar Subrahmanyam, 2001). Ο χειρισμός του συνόλου των ομολογιακών
συναλλαγών από την ίδια πλατφόρμα θα προσφέρει οφέλη στους επενδυτές, στους
Διαπραγματευτές Αγοράς, αλλά κυρίως στους Βασικούς Διαπραγματευτές και θα
μειώσει τα κόστη συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχει μόνο μια πλατφόρμα
για τις άμεσες συναλλαγές μεταξύ χρηματοδοτικών οργανισμών και μεταξύ των
τελευταίων και των μεμονωμένων ή των θεσμικών επενδυτών.
Όσον αφορά τις συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας ΗΔΑΤ, η επιτυχής
λειτουργία της πλατφόρμας ΗΔΑΤ και των συστημάτων εκκαθάρισης συναλλαγών,
έχουν πράγματι συμβάλλει στην αυξανόμενη ρευστότητα της ελληνικής αγοράς
μακροχρόνιων τίτλων σταθερού εισοδήματος (fixed-income market). Εξάλλου,
σύμφωνα με το άρθρο των Michael A. Goldstein, Edith S. Hotchkiss και Erik R. Sirri,
η αύξηση της διαφάνειας στις συναλλαγές ομολόγων έχει είτε μια ουδέτερη είτε μια
θετική επίδραση στη ρευστότητα των αγορών (Michael A. Goldstein, Edith S.
Hotchkiss, Erik R. Sirri, 2007). Ωστόσο, η αυξανόμενη διαφάνεια δεν συνδέεται με
την αύξηση του όγκου συναλλαγών. Σύμφωνα, όμως, με το πόρισμα αυτού του
άρθρου, η περαιτέρω αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία της πλατφόρμας ΗΔΑΤ,
δε θα συνδέεται και με αύξηση του όγκου συναλλαγών. Μάλιστα, αξίζει να
αναφέρουμε ότι ο όγκος συναλλαγών στην ΗΔΑΤ αμέσως μετά την είσοδο της
Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση έδειχνε μια αυξητική πορεία,
αφού από τα 64 δισεκατομμύρια Ευρώ που ήταν το 2000 έφτασε στα 314
δισεκατομμύρια Ευρώ την αμέσως επόμενη χρονιά, ενώ, το 2002, ο καθημερινός
κύκλος εργασιών από τη διαπραγμάτευση των κρατικών ομολόγων, κατά μέσο όρο
έφτανε τα 2,3 δισεκατομμύρια Ευρώ (Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 2003).
Ωστόσο, από το 2005 και μετά ακολουθεί μια αρνητική πορεία, όπως δείχνει και το
Γράφημα 5.2. Η μεγάλη αυτή μείωση που φαίνεται στον όγκο συναλλαγών που
σημειώθηκε το 2008, οφείλεται στις δυσμενείς επιπτώσεις στο ομολογιακό κλίμα
από την αυστηρή νομισματική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
αλλά και στις συνέπειες της κρίσης ρευστότητας στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά
(Alpha Bank, 2008).
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Γράφημα 5.2 Όγκος συναλλαγών στην πλατφόρμα ΗΔΑΤ ανά έτος, 1/1/2005 –
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Πηγή : ΟΔΔΗΧ, Τράπεζα της Ελλάδας, ALPHA BANK – Τμήμα Αναλύσεως Διεθνών Αγορών

Άξιο επισήμανσης είναι και το γεγονός ότι οι όγκοι συναλλαγών που
σημειώθηκαν σε κάθε μήνα του 2008 είναι όλοι τους σημαντικά μικρότεροι από τους
αντίστοιχους των τριών προηγούμενων ετών, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο
Γράφημα 5.3. Ειδικότερα τους τρεις τελευταίους μήνες του 2008 οι όγκοι
συναλλαγών έχουν συρρικνωθεί σε σχέση με τους αντίστοιχους των προηγούμενων
ετών, με ποσοστά μείωσης που αγγίζουν ακόμη και το 11 % (Alpha Bank, 2008).
Όσον αφορά τη μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ, θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2005 υποχώρησε στα 2,9 δισεκατομμύρια
Ευρώ, ενώ το 2004 ήταν 3,8 δισεκατομμύρια Ευρώ. Το 2006, η μέση ημερήσια αξία
των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ υποχώρησε κατά 13,79% σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος και ανήλθε δηλαδή στα 2,5 δισεκατομμύρια Ευρώ. Εξάλλου, κατά
τη διάρκεια του 2006 οι συναλλαγές στα δεκαετή ομόλογα απορρόφησαν το 73% της
συνολικής αξίας των συναλλαγών έναντι 59% το 2005. Το 2005, αυξήθηκε η
απόδοση (yield) των τίτλων με διάρκεια μέχρι και πέντε έτη και μειώθηκε η απόδοση
των τίτλων με διάρκεια μεγαλύτερη των επτά ετών και ιδιαίτερα αυτών με διάρκεια
είκοσι και τριάντα δύο ετών. Το 2006, οι συναλλαγές σε ομόλογα με λήξη άνω των
δώδεκα ετών συγκέντρωσαν το 15% της συνολικής αξίας των συναλλαγών, έναντι
25% το 2005. Το 2007 το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε σε ομολογια-
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κούς τίτλους με εναπομένουσα διάρκεια επτά έως δέκα έτη, οι οποίοι και απορρόφησαν το 58% της συνολικής αξίας των συναλλαγών (Κασκαρέλης Γεώργιος, 2009).

Γράφημα 5.3 Όγκος συναλλαγών στην πλατφόρμα ΗΔΑΤ ανά μήνα / έτος,
1/1/2005 – 31/12/2008
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Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά της κρισιμότητας της κατάστασης στην
αγορά ομολόγων και επισημαίνουν τη μεγάλη ανάγκη για ρευστότητα. Ωστόσο, η
καθημερινή δημοσιοποίηση των επίσημων τιμών όλων των υπό διαπραγμάτευση
τίτλων στην πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για την ενίσχυση της
ρευστότητας της αγοράς. Θα πρέπει, λοιπόν, να επισημάνουμε ότι τώρα όσο ποτέ
άλλοτε, είναι αναγκαίος ο χειρισμός των συναλλαγών όλων των τύπων ομολόγων και
ομολογιών να μεταφερθεί στην πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ. Ωστόσο, υπάρχουν και
αντικρουόμενες απόψεις. Πιο συγκεκριμένα, οι υποστηρικτές της πλατφόρμας ΗΔΑΤ
πιστεύουν ότι η ρευστότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς θα αυξάνονταν εάν η
διαπραγμάτευση του συνόλου των ομολόγων τελούνταν μόνο στην πλατφόρμα
ΗΔΑΤ (Πολυχρονιάδης Μ. 2002).
Πράγματι, η πλατφόρμα ΗΔΑΤ συνετέλεσε στην αύξηση της διαφάνειας, της
λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της λιανικής αγοράς ομολόγων
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(Θωμόπουλος Α. Παναγιώτης, 2000). Από την άλλη πλευρά, η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ
αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής
κεφαλαιαγοράς και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό των
συναλλαγών ομολόγων όλων των τύπων (Χρηματιστήριο Αθηνών, 2010). Μάλιστα, η
περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς εταιρικών ομολόγων είναι στους άμεσους στόχους
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να αποτελέσει μια εναλλακτική
οικονομική πηγή για τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων κι επίσης μια
εναλλακτική ελκυστική επένδυση με υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση σε σχέση με
τους κρατικούς τίτλους δανεισμού και με χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τις
μετοχές (Θωμόπουλος Α. Παναγιώτης, 2000). Μακροπρόθεσμα, το Χρηματιστήριο
Αθηνών στοχεύει να αναπτύξει την πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ προκειμένου να μπορεί να
υποστηρίζει όλους τους τύπους ομόλογων.
Θα πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι το ΟΑΣΗΣ είναι ένα σύστημα που έχει
χρησιμοποιηθεί έντονα πολλά χρόνια πριν από την υιοθέτηση της πλατφόρμας
ΗΔΑΤ, και δεδομένου ότι δεν έχει παρατηρηθεί κάποια περίπτωση παραβίασης της
ασφάλειας του, το ΟΑΣΗΣ καθίσταται ως η πλέον σταθερή και ασφαλής πλατφόρμα
(Χρηματιστήριο Αθηνών, 2010). Πέραν τούτου, η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ προσφέρει
στους επενδυτές υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα είναι συγχρόνως και
εύκολες στη χρήση. Η μεταλαμπάδευση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί κατά
το χειρισμό των συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ, στο χειρισμό του
συνόλου των συναλλαγών ομολόγων, θα αυτοματοποιήσει τον κύκλο συναλλαγών
και θα εγγυηθεί ακόμη περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
Αυτή η αύξηση της ρευστότητας στις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών της
πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ θα μπορέσει να οδηγήσει περαιτέρω και σε μείωση της
διαφοράς μεταξύ της ζητούμενης τιμής για πώληση και της προσφερόμενης τιμής για
αγορά των ομολόγων (Galariotis E. C., E. Giouvris, 2007). Υπό κανονικές συνθήκες
η διαφορά της ζητούμενης τιμής για πώληση και της προσφερόμενης τιμής για αγορά
(bid/offer spread) των ομολόγων είναι δύο με τρεις μονάδες βάσης. Επιπλέον, οι
τράπεζες που λειτουργούν ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς στις οργανωμένες
δευτερογενείς αγορές είναι υποχρεωμένες να απορροφούν όσους τίτλους διατεθούν
στο σύστημα προς πώληση με ένα spread έως πέντε μονάδες βάσης, ακόμη κι αν
αφορά μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ. Ωστόσο, λόγω της κρίσιμης
οικονομικής κατάστασης, έχει αρθεί αυτός ο περιορισμός για τους Βασικούς
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Διαπραγματευτές Αγοράς και μπορεί κανείς να βρει τιμές με bid-offer spread είκοσι
πέντε ή και πενήντα μονάδες βάσης και μόνο για εξαιρετικά μικρά ποσά, δύο μέχρι
πέντε εκατομμύρια Ευρώ (Παπαδημητρίου K., 2008).
Αξίζει να επισημάνουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2000, είχαμε μια μείωση της
διαφοράς αποδόσεων (interest rate spread) μεταξύ των ελληνικών και των
γερμανικών ομολόγων (bund), η οποία από μεγαλύτερη των 300 μονάδων βάσης
(basis points) μειώθηκε στις 90 μονάδες βάσης. Επιπλέον, το όφελος που προέκυψε
από τις πληρωμές μικρότερων τοκομεριδίων εκτιμάται ότι έφτασε τουλάχιστον τα
250 εκατομμύρια Ευρώ το χρόνο (Θωμόπουλος Α. Παναγιώτης, 2000).
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα,
στις αρχές του 2009 η επιτοκιακή διαφορά των ελληνικών κρατικών ομολόγων έναντι
των γερμανικών εκτινάχθηκε στις 314 μονάδες βάσης ή 3,14%. Ωστόσο, το 2010 η
κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς η επιτοκιακή διαφορά των
ελληνικών κρατικών δεκαετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών, στις
24 Ιουνίου του 2010, εκτινάχθηκε στις 802 μονάδες βάσης ή 8,02%. Ακόμη
χειρότερη είναι η κατάσταση το 2011. Η αβεβαιότητα για το κατά πόσον η Ελλάδα θα
λάβει τη ζωτικής σημασίας πέμπτη δόση του δανείου από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης
των 10ετών ελληνικών κρατικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών στις
1.387 μονάδες βάσης, στις 30 Μαΐου του 2011. Τα υψηλά αυτά επίπεδα επιτοκίων
αντικατοπτρίζουν το υψηλό ρίσκο της ελληνικής οικονομίας (M. G. Attinasi II, C.
Checherita, C. Nickel, 2009).
Το παραπάνω στοιχείο αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ανάγκης ενοποίησης
των δύο πλατφορμών που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών, καθώς ο χειρισμός όλων των τύπων ομολόγων και ομολογιών από μια
πλατφόρμα θα περιορίσει τα κόστη διαχείρισης και θα επιφέρει ένα οικονομικό
όφελος για την ελληνική οικονομία σε αυτήν την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται.
Θα πρέπει να επισημάνουμε, εξάλλου, ότι η νομισματική πολιτική της χώρας
μας δεν ασκείται πλέον από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η ΕΚΤ, λοιπόν, χρησιμοποιεί κάθε φορά κατάλληλο
σύνολο εργαλείων νομισματικής πολιτικής, ώστε να κατευθύνει τα βραχυπρόθεσμα
επιτόκια της αγοράς χρήματος με τη διαχείριση της ρευστότητας στην αγορά

218

Συγκριτική Ανάλυση της Πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων με την
αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τη διαχείριση των ομολόγων

____________________________________________________________________
χρήματος, να σηματοδοτεί τις προθέσεις νομισματικής πολιτικής της μέσω του
καθορισμού

των

βασικών

επιτοκίων

της,

να

προωθεί

τη

λειτουργική

αποδοτικότητα και να βοηθά τα πιστωτικά ιδρύματα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
ρευστότητάς τους κατά τρόπο ομαλό.
Ωστόσο, οι Βασικοί Διαπραγματευτές προβαίνουν συχνά σε μαζικές πωλήσεις ή
αγορές ομολόγων για να αυξήσουν ή να μειώσουν τη ρευστότητά τους (ανάλογα με
τις επιταγές του κεντρικού ιδρύματος), προκαλώντας έτσι μεταβολές στις τιμές των
ομολόγων (Γεωργιάδης Ηρ. Νικόλαος, 1997). Σε μια εποχή, όμως, με τεράστια
οικονομική κρίση, όπως αυτή που διανύουμε, κάθε τέτοια παρέμβαση είναι μη
αποδεκτή. Αν όμως το σύνολο των ομολογιακών συναλλαγών πραγματοποιούνταν
μέσω της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ, ο μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερόμενων επενδυτών,
θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του κυρίαρχου ρόλου των Βασικών
Διαπραγματευτών.
Εξάλλου, όπως αποδεικνύεται από την πορεία των διεθνών αγορών, όποιο
μακροοικονομικό νέο είναι καλό για την αγορά των μετοχών, είναι επίσης καλό και
για τη δευτερογενή αγορά ομολόγων (Γεωργιάδης Ηρ. Νικόλαος, 1997). Θα λέγαμε,
λοιπόν, ότι η πορεία των δύο αυτών αγορών δείχνει να εξελίσσεται με έναν κοινό
τρόπο, μέσα στο χρόνο, και όταν οι μακροοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τις
εξελίξεις, η άνοδος στις τιμές της μιας αγοράς υποβοηθά την άνοδο των τιμών στην
άλλη. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος σκοπός ή κάποιο όφελος
από την ύπαρξη δύο πλατφορμών στην Ελλάδα για τις συναλλαγές σε τίτλους
σταθερού εισοδήματος, αλλά αντίθετα η κοινή συμπεριφορά των μετοχών με τα
ομόλογα, επιβάλει τη μεταφορά όλων των τίτλων σταθερού εισοδήματος στην
πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ.
Επίσης, η αγορά των εταιρικών ομολόγων μέσω της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ
αναμένεται να αναπτυχθεί, καθώς βαθμιαία η φορολόγηση των εταιρικών ομολόγων
θα ευθυγραμμιστεί με αυτή των κρατικών ομολόγων. Σε ένα περιβάλλον με χαμηλά
επιτόκια, οι επενδυτές επιδιώκουν όλο και περισσότερο την αύξηση των αποδόσεων,
και τα εταιρικά ομόλογα προσφέρουν καλύτερη απόδοση από τα κρατικά ομόλογα. Ο
μόνος τρόπος να επιτευχθεί η εξισορρόπηση των εταιρικών με τα κρατικά ομόλογα
θα είναι μέσω του χειρισμού του συνόλου των ομολογιακών συναλλαγών από την
πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ. Εξάλλου, μια ώριμη εταιρική αγορά ομολόγων θα βοηθήσει
στην επιστροφή μέρους των δανείων, τα οποία χορηγούνται τώρα μέσω άλλων
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ευρωπαϊκών κέντρων ή μέσω των ελληνικών τραπεζών που λειτουργούν στο
εξωτερικό (Θωμόπουλος Α. Παναγιώτης, 2000).
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αθηνών σε μια προσπάθεια να απλοποιήσεις τις
διασυνοριακές συναλλαγές προχώρησε στη δημιουργία του συστήματος ΧΝΕΤ, με
το οποίο επιχειρείται η διασύνδεσή του Χρηματιστήριου Αθηνών με τις κυριότερες
ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής και σταδιακά με τις βασικότερες
υπό ανάπτυξη γειτονικές οικονομίες, προσφέροντας νέες δυνατότητες τόσο στους
εγχώριους όσο και στους ξένους επενδυτές. Στην ίδια κατεύθυνση υλοποιείται και η
μετατροπή του Ελληνικού Αποθετηρίου σε Investor CSD (με δυνατότητα
καταχώρισης αξιών του εξωτερικού στο ΣΑΤ). Οι υπηρεσίες του Investor CSD είναι
συμπληρωματικές και εντάσσονται στο σύστημα ΧΝΕΤ. Στην ουσία, μέσω του
ΧΝΕΤ θα παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του Χ.Α. και στις ΕΠΕΥ – τράπεζες να
εκτελούν με ανταγωνιστικό κόστος εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών σε
ξένες αγορές. Με το ΧΝΕΤ θα συγκεντρώνονται και θα διοδεύουν εντολές προς
εκτέλεση,

εκκαθάριση

και

διακανονισμό

διασυνοριακών

συναλλαγών

των

χρηματιστηριακών εταιρειών, στις υποστηριζόμενες ξένες αγορές (αγορές ΧΝΕΤ). Οι
συναλλαγές θα εκτελούνται, θα εκκαθαρίζονται και θα διακανονίζονται σε αγορές
του εξωτερικού με τη διαμεσολάβηση «ανταποκριτών-παρόχων» (Global/Local
ΧΝΕΤ Agents και CSDs), με τους οποίους θα συνεργάζεται ο όμιλος ΕΧΑΕ
(Contract AE, 2010).
Πέραν της ενσωμάτωσης των ομολογιακών συναλλαγών της πλατφόρμας
ΗΔΑΤ στην πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ και τη χρήση του Investor CSD, ένας δεύτερος
εξίσου σημαντικός τρόπος ενίσχυσης της ελληνικής αγοράς είναι η συγχώνευση
(ενοποίηση) της ή οι συνεργασίες της με άλλα μεγάλα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και
η προσπάθεια ενοποίησης των υπαρχουσών πλατφορμών με τις αντίστοιχες του
εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική αγορά θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο
σύστημα συμμαχίας, προκειμένου να διευκολύνει τις τοποθετήσεις κεφαλαίων και απ'
έξω και μέσα από την Ελλάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο και επίσης για να
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της. Η ενοποίηση των χρηματιστηρίων, ασφαλώς θα
λειτουργήσει τονωτικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), από την άποψη
περαιτέρω ενίσχυσης κάποιων ισχυρών μετοχών που θα ενταχθούν στους
διαπραγματεύσιμους δείκτες της υπό διαμόρφωση ενιαίας πλατφόρμας. Μέσα από
αυτήν τη διαδικασία αναμένεται να αναπηδήσουν νέα επενδυτικά προϊόντα
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προσανατολισμένα στο Χρηματιστήριο, ενισχύοντας έτσι και το επενδυτικό
ενδιαφέρον (Anargiridou D., Papadopoulos D., 2006).
Υπό

αυτό

το

πρίσμα,

έχει

αποφασιστεί

η

λειτουργία

διεθνούς

τηλεπικοινωνιακού κυκλώματος που θα συνδέει το σύστημα συναλλαγών ΟΑΣΗΣ με
τα χρηματιστήρια του Μιλάνου, του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και του Παρισιού.
Ενώ, το Χ.Α. έχει έρθει σε επαφή με το χρηματιστήριο του Μιλάνου και της
Σουηδίας

(ΟΜ)

με

σκοπό

τη

δημιουργία

Κεντρικού

Αντισυμβαλλομένου

(Χρηματιστήριο Αθηνών, 2001).
Άλλο ένα γεγονός που αποτελεί απόδειξη της σημαντικότητας της πλατφόρμας
ΟΑΣΗΣ για την ελληνική κεφαλαιαγορά είναι η σύσταση «Κοινής Πλατφόρμας»
συναλλαγών μεταξύ του Χ.Α. και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), η
οποία ολοκληρώθηκε στις 30/10/2006. Για τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας, το
Χ.Α.Κ. έχει προσαρμόσει τα τεχνολογικά του συστήματα με βάση αυτά του Χ.Α. Πιο
συγκεκριμένα, το ΧΑΚ έχει προβεί σε χρήση της πλατφόρμας ΟΑΣΗΣ για τη
διαπραγμάτευση αξιών και του ΣAT (Σύστημα Άυλων Τίτλων) για την Εκκαθάριση,
το Χρηματικό Διακανονισμό και το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο. Επιπλέον, η
«Κοινή Πλατφόρμα» περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός θεσμικού – κανονιστικού
πλαισίου που ορίζει τους κανόνες δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων στις δύο
αγορές και περικλείει όλες εκείνες τις εργασίες που εκτελούνται από το ΧΑ και το
ΧΑΚ για να διασφαλίσουν την καθημερινή ομαλή λειτουργία των δύο αγορών στο
νέο περιβάλλον (Χρηματιστήριο Αθηνών, 2006).
Στόχος της υλοποίησης της «Κοινής Πλατφόρμας» είναι η διαμόρφωση ενός
ομοιογενούς, αποδοτικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για την εκτέλεση
συναλλαγών, για την εκκαθάριση στις δύο αγορές, για την εξυπηρέτηση των
συντελεστών της αγοράς και την παροχή διευρυμένων προϊόντων και υπηρεσιών στα
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανεπτυγμένων κεφαλαιαγορών διεθνώς.
Επιπλέον, η σύσταση της «Κοινής Πλατφόρμας» στοχεύει στη μείωση του κόστους
λειτουργίας και του κόστους πρόσβασης και χρήσης των αγορών των δύο
Χρηματιστηρίων από τους συμμετέχοντες, αλλά και στην παροχή στις εισηγμένες
εταιρείες της δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων από μία πρόσθετη αγορά, με
αποφυγή του κόστους ενδεχόμενης παράλληλης εγγραφής τους (dual listing). Θα
πρέπει, πάντως, να σημειώσουμε ότι μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της Κοινής
Πλατφόρμας, τα δύο Χρηματιστήρια διατηρούν πλήρως την ανεξαρτησία και την
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αυτονομία τους, επιτελώντας σε ξεχωριστή βάση τις διαδικασίες χρηματικού
διακανονισμού και εκκαθάρισης όλων των συναλλαγών, που εκτελούνται στις
εισηγμένες σ' αυτά αξίες (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, 2006).
Εξάλλου, όπως έχουμε αναφέρει και στην ενότητα 5.3.2, από το 2003 και μετά
η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών ομολόγων Euro MTS
καλύπτει και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε το
γεγονός ότι η πλατφόρμα MTS διατηρούσε το 2006 ένα μερίδιο αγοράς που έφτανε
στο 71,9% των ηλεκτρονικών συναλλαγών ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.
Εξαιρουμένης της ελληνικής αγοράς ομολόγων, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το
5% των συναλλαγών σε κρατικά Euro ομολόγα, το μερίδιο αγοράς της MTS φτάνει
στο 88.7%. Μάλιστα, αν και στην πλατφόρμα ΗΔΑΤ διαπραγματεύονται μόνο
ελληνικά κρατικά ομόλογα, η HΔAT είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ηλεκτρονική
πλατφόρμα

στην Ευρώπη, με ένα μερίδιο αγοράς 19,0%. Η τρίτη μεγαλύτερη

πλατφόρμα είναι η Senaf, η οποία είναι μια ισπανική πλατφόρμα. Στη Senaf
διαπραγματεύονται ισπανικά κρατικά ομόλογα και είναι η μόνη ηλεκτρονική
πλατφόρμα που έχει την έγκριση του ισπανικού Υπουργείου Οικονομικών, πέραν της
MTS Spain. Η Senaf έχει ένα μερίδιο αγοράς 5,4%. Η τέταρτη μεγαλύτερη
πλατφόρμα είναι η Eurex Bonds, η οποία ελέγχεται από την Deutsche Börse και το
μερίδιο αγοράς της φτάνει στο 3,6% (Avinash D. Persaud, 2006).

Πίνακας 5.1 Ποσοστά συμμετοχής στον όγκο συναλλαγών σε Ευρωπαϊκά
Κρατικά ομόλογα, μεταξύ των κυριότερων ηλεκτρονικών πλατφορμών, κατά τη
διάρκεια του 2006

Πηγή : ICAP Βρυξελλών
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Δεν πρέπει, επίσης, να παραληφθεί και το γεγονός ότι ο δείκτης HerfindhalHirschman (HHI) της συγκέντρωσης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των
ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, εξαιρουμένης της Ελλάδας, φτάνει στα 7.901
(Avinash D. Persaud, 2006). Ο δείκτης HHI είναι το άθροισμα των τετραγώνων των
μεριδίων αγοράς, των επιχειρήσεων που είναι παρούσες σε μια δεδομένη αγορά
(Gaspar J.M., Massa M., 2006). Ένα αποτέλεσμα 10.000 μονάδων (100 εκατοστιαίες
μονάδες στο τετράγωνο) στον ΗΗΙ, δείχνει ένα τέλειο μονοπώλιο, ενώ κάθε τιμή
ανώτερη των 3000 μονάδων, όπως η προκειμένη, αποτελεί ένδειξη αγοράς με πολύ
υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, στην οποία ενδέχεται να είναι πολύ περιορισμένος ο
ανταγωνισμός.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία, συνδυαζόμενα και με τη δεινή οικονομική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, συνηγορούν στην ανάγκη πλήρης
ενοποίησης της ελληνικής αγοράς ομολόγων με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές. Το 19 %
είναι πράγματι πολύ σημαντικό ποσοστό, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα
μπορέσει να διατηρηθεί. Προκειμένου, λοιπόν, να μην καταντήσει η Ελληνική Αγορά
Ομολόγων περιθωριακή αγορά, είναι σκόπιμο να εναρμονιστεί πλήρως με τις
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές.
Γεγονός, εξάλλου, είναι ότι μέχρι στιγμής οι ελληνικοί χρηματοδοτικοί
οργανισμοί

δεν

έχουν

κατορθώσει

να

αναπτύξουν

τις

απαραίτητες

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα για να προσελκύσουν τους επενδυτές να
αγοράσουν και να κρατήσουν τα ομόλογα. Για το σκοπό αυτό, η ενοποίηση των
πλατφορμών, μέσω των οποίων γίνονται οι συναλλαγές των ομολόγων και των
ομολογιών στην Ελλάδα, μπορεί να συνοδευτεί από την παροχή νέων υπηρεσιών και
προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια θα βοηθήσουν τους Βασικούς Διαπραγματευτές να
μην διατηρούν σημαντικά ποσά σε τίτλους χαμηλής εξασφάλισης (Θωμόπουλος Α.
Παναγιώτης, 2000).
Αν και η τράπεζα της Ελλάδας, προσπαθώντας να διατηρήσει τη δύναμη και τα
έσοδά της, δεν θα είναι πρόθυμη να καταργηθεί η πλατφόρμα HΔΑΤ, κρίνουμε ότι η
ελληνική κεφαλαιαγορά θα έχει σημαντικά οφέλη από το χειρισμό του συνόλου των
ομολογιακών συναλλαγών από την πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ ή από κάποια άλλη νέα
πλατφόρμα που θα προσφέρει ομολογιακές συναλλαγές και σε μεμονωμένους
επενδυτές. Πιστεύουμε, επίσης, ότι είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να
φροντίσει πρώτα για τα οφέλη των επενδυτών κι έπειτα για τα οφέλη του
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Χρηματιστηρίου Αθηνών ή της Τράπεζας της Ελλάδος και να μπορέσει να επιλέξει τι
πρέπει να γίνει στην εγχώρια Αγορά Ομολόγων. Πέραν τούτου, η ελληνική
κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες επενδυτές, μεμονωμένους και
θεσμικούς, και να τους πείσει για τα οφέλη των επενδύσεων σε ομόλογα. Τέλος, η
ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει τόσο τους Έλληνες επενδυτές όσο και τους
εκδότες ομολόγων για τις νέες δυνατότητες που θα μπορούσαν να έχουν από την
εμφάνιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων στη χώρα μας. Οι δυνατότητες
αυτές θα γίνουν περισσότερο κατανοητές στο επόμενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

6.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, όπως έχουμε αναφέρει και
στην ενότητα 3.5.3.2, είναι ένας κλάδος της διαδικτυακής χρηματοοικονομικής που
δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά στην Ελλάδα, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες
όλων των επενδυτών σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Μάλιστα, το σημαντικότερο
μειονέκτημα των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών που
παρέχονται από τις ελληνικές πλατφόρμες ΟΑΣΗΣ και ΗΔΑΤ, όπως αναφέραμε στην
ενότητα 5, είναι το γεγονός ότι οι μεμονωμένοι επενδυτές δεν μπορούν να
συμμετέχουν άμεσα και χωρίς διαμεσολαβητές. Ωστόσο, στο εξωτερικό, όπως
μελετήσαμε στην ενότητα 4, έχουν δημιουργηθεί αρκετοί χρηματοοικονομικοί
οργανισμοί που προσφέρουν διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών είτε
σε μεμονωμένους είτε σε θεσμικούς επενδυτές. Μάλιστα, σημαντικός αριθμός αυτών
έχουν λειτουργήσει για σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν ήδη σταματήσει τη
λειτουργία τους.
Με βάση τα παραπάνω κρίναμε αναγκαίο να μελετήσουμε τη διαδικασία
αναβάθμισης των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα.
Στην προσπάθειά μας αυτή, θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα απαραίτητα βήματα
που προτείνουμε για την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που θα στηρίξει
τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα και στο οποίο θα
μπορούν να συμμετέχουν τόσο θεσμικοί όσο και μεμονωμένοι επενδυτές.
Πιο συγκεκριμένα, στην επόμενη ενότητα θα δώσουμε όλους τους ορισμούς
σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και θα
αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά των πιο γνωστών μοντέλων ανάπτυξης
πληροφοριακών συστημάτων. Η αναφορά αυτή θα μας επιτρέψει να επιλέξουμε το
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μοντέλο ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο θα εξυπηρετεί όσο το
δυνατόν περισσότερο την κάλυψη των απαιτήσεών μας για τη δημιουργία
πληροφοριακού συστήματος που θα αναβαθμίσει και θα στηρίξει τις διαδικτυακές
συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα.

6.2 Ορισμοί σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Ο όρος Δεδομένα (data), σύμφωνα με το Αμερικάνικο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων
(American National Standards Institute, ANSI), αφορά σε μια παράσταση, όπως
γράμματα, αριθμούς, σύμβολα κ.ά. στα οποία μπορούμε να δώσουμε κάποια σημασία
(έννοια). Ενώ, με τον όρο Πληροφορία (information), σύμφωνα και πάλι με την
επιτροπή ANSI των ΗΠΑ, αναφερόμαστε στη σημασία που δίνουμε σ’ ένα σύνολο
από δεδομένα, τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε βάσει προκαθορισμένων
κανόνων και να βγάλουμε έτσι κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Ως έννοια είναι
σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις "φέρω" και "πλήρης". Κατ' επέκταση η έννοια
"πληροφορία"

σηματοδοτεί

εκείνο

το

νοηματικό

περιεχόμενο

που

είναι

ολοκληρωμένο και σαφές.
Εξάλλου, στην επιστήμη της Πληροφορικής, η Πληροφορία σηματοδοτείται
από την ποιοτική αξία του bit (0 ή 1). Βάσει των παραπάνω δύο ορισμών, μπορούμε
να δώσουμε και τον ορισμό του πληροφοριακού συστήματος. Έτσι, Πληροφοριακό
Σύστημα είναι το σύνολο των τεχνικών διαδικασιών και των μηχανημάτων
(συσκευών), που προορίζονται για τη συλλογή, εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία,
αποθήκευση και ανάλυση των πληροφοριών (wikipedia).
Ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία (E. Downs,
P. Clare, I. Coe, 1988):
1. Τους Ανθρώπους που το χρησιμοποιούν,
2. Το Λογισμικό
3. Το Υλικό που το υποστηρίζει
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται και
5. Τα Δεδομένα που Εισάγονται.
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Τα στοιχεία αυτά επικοινωνούν αμφίδρομα με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η επικοινωνία,
παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.1.

Άνθρωποι

Δεδομένα

Υλικό

Λογισμικό

Διαδικασίες
Σχήμα 6.1 Επικοινωνία μεταξύ των Στοιχείων ενός Πληροφοριακού Συστήματος

Η ανάπτυξη ενός νέου Πληροφοριακού Συστήματος είναι μια επίπονη
διαδικασία που περιλαμβάνει διαδοχικές φάσεις. Μάλιστα, έχουν διατυπωθεί αρκετά
μοντέλα ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος, τα οποία παρουσιάζουν
διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τον αριθμό των φάσεων που προτείνουν, όσον
αφορά τις ίδιες τις φάσεις αλλά και τον τρόπο διαδοχής μεταξύ αυτών των φάσεων.
Κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης παρουσιάζει πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Τα σημαντικότερα μοντέλα ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού
Συστήματος είναι τα εξής (Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, 2007) :
1. Μοντέλο Καταρράκτη (waterfall model), το οποίο χαρακτηρίζεται από Σειριακά
βήματα (Φάσεις) και δυνατότητα ανάδρασης ανάμεσα σε δύο γειτονικά βήματα.
Επίσης, βασίζεται στη δημιουργία προδιαγραφών σε κάθε βήμα, γεγονός που
διευκολύνει τη συντήρησή του. Ωστόσο, αν οι προδιαγραφές αλλάξουν στην
πορεία δεν μπορούν να απεικονιστούν οι αλλαγές. Επιπλέον, ο χρήστης
συμμετέχει μόνο στην αρχή και βλέπει το προϊόν πολύ αργά στη διάρκεια της
διαδικασίας. Εξάλλου, η σειριακή και πλήρης ολοκλήρωση κάθε βήματος δεν
είναι η ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση.
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2. Μοντέλο πρωτοτυποποίησης (rapid prototyping), στο οποίο το πρωτότυπο που
δημιουργείται δεν είναι το τελικό προϊόν. Η Πρωτοτυποποίηση δεν πρέπει να
είναι μέρος της σχεδίασης αλλά μόνο της συλλογής απαιτήσεων. Ο χρήστης
συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία συλλογής / μοντελοποίησης απαιτήσεων κι
έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη προδιαγραφή απαιτήσεων και καλύτερη μελέτη
σκοπιμότητας. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη εργασία για την παραγωγή του
πρωτοτύπου. Ενώ, λόγω χρονικών περιορισμών, το πρωτότυπο συνήθως γίνεται
μέρος του συστήματος.
3. Μοντέλο λειτουργικής επαύξησης (incremental model), στο οποίο σε κάθε
έκδοσή του προσθέτουμε και νέες λειτουργίες / ποιοτικά χαρακτηριστικά από ένα
προκαθορισμένο σύνολο απαιτήσεων. Έτσι, σε κάθε έκδοση έχουμε ένα σύστημα
σε λειτουργία και επιτυγχάνουμε καλύτερη κατανομή του κόστους στο χρόνο.
Ωστόσο, αν οι απαιτήσεις αλλάξουν δεν μπορούν και πάλι να απεικονιστούν οι
αλλαγές.
4. Σπειροειδές μοντέλο (spiral model), το οποίο είναι ουσιαστικά το μοντέλο
πρωτοτυποποίησης όπου στο τέλος κάθε βήματος κάνουμε έλεγχο σκοπιμότητας
και ανάλυση ρίσκου. Είναι ιδανικό για την πρωτοτυποποίηση

εφαρμογών

υψηλού ρίσκου, στις οποίες αν η ανάλυση ρίσκου αποτύχει τότε το έργο
διακόπτεται. Αν όμως το έργο έχει ήδη προχωρήσει πολύ είναι δύσκολο να
τερματιστεί ακόμη κι αν η ανάλυση ρίσκου αποτύχει.
5. Μοντέλο πίδακα (fountain model), το οποίο ακολουθεί τη λογική του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα κάθε
διαδικασίας παραγωγής λογισμικού είναι όχι μόνο ένα σύστημα άλλα και
επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες. Το μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι
εμφανίζονται επικαλύψεις των φάσεων «ανάλυση-σχεδίαση- κωδικοποίηση».
Ενώ, το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι το γεγονός ότι ορισμένες μονάδες
λογισμικού (modules) ενσωματώνονται σε βιβλιοθήκη μονάδων λογισμικού και
διατίθενται για χρήση στην ανάπτυξη νέων συστημάτων.
6. Ενοποιημένο Μοντέλο (unified model), πρόκειται για ένα εξελικτικό μοντέλο με
ανάδραση, το οποίο καθοδηγείται από μελέτες χρήσης (use cases). Εξάλλου, θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί τη Unified Modeling
Language (UML) ως γλώσσα μοντελοποίησης.
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Τα κύρια κριτήρια που καθορίζουν ποιο από τα παραπάνω μοντέλα ταιριάζει για την
ανάπτυξη κάθε Πληροφοριακού Συστήματος είναι:
1. Το μέγεθος και το θεματικό πεδίο του Πληροφοριακού Συστήματος.
2. Η υφιστάμενη και η αναμενόμενη διάδοσή του.
3. Το αν πρόκειται για Πληροφοριακό Σύστημα για το οποίο οι απαιτήσεις είναι
εύκολο να καθοριστούν, καθώς κι αν επιτρέπονται μεταβολές σε αυτές τις
απαιτήσεις.
4. Η

πιθανή

εμπειρία

και

τεχνογνωσία

του

προγραμματιστή

(των

προγραμματιστών).
5. Η μορφή του περιβάλλοντος ανάπτυξης που έχει επιλεγεί.

6.3 Επιλογή του μοντέλου ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων κι εφαρμογή
του στη διαδικασία αναβάθμισης των συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών
στην Ελλάδα

6.3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στην προσπάθειά μας να περιγράψουμε τα απαραίτητα βήματα που προτείνουμε για
την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που θα αναβαθμίσει και θα στηρίξει
τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, στις οποίες
όπως καταλήξαμε στην ενότητα 4.4.4, θα μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι θεσμικοί
όσο και οι μεμονωμένοι επενδυτές, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο
του καταρράκτη. Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου γνωρίζουμε ότι είναι
υψηλού ρίσκου, δεδομένου ότι δεν έχει αναπτυχθεί άλλο παρόμοιο πληροφοριακό
σύστημα στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά το μοντέλο του καταρράκτη επιλέχθηκε ως το
πιο απλό, κατανοητό και εύκολο στη χρήση και με την προϋπόθεση ότι η συλλογή
των απαιτήσεων θα βασιστεί στα αντίστοιχα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στο
εξωτερικό, των οποίων η διάδοση είναι μεγάλη, με τάση μείωσης. Επιπλέον, το
πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί κρίναμε ότι δε θα έχει πάρα πολύ μεγάλο
μέγεθος, οπότε το μοντέλο του καταρράκτη ήταν η καλύτερη επιλογή. Πιο
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συγκεκριμένα, το μοντέλο του καταρράκτη ακολουθεί γραμμικά τις εξής φάσεις
ανάπτυξης, οι οποίες παρουσιάζονται διαγραμματικά στο Σχήμα 6.2.

Προδιαγραφές
Ανάλυση
Σχεδιασμός
Κωδικοποίηση
Έλεγχος
Συντήρηση

Σχήμα 6.2 Οι Φάσεις ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος με βάση το
μοντέλο του Καταρράκτη

Θα πρέπει, εξάλλου, να θυμηθούμε το γεγονός ότι, όπως είχαμε διαπιστώσει
στις ενότητες 4.4 και 4.5, οι ισχυρότεροι οργανισμοί παροχής διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις άλλων
χρηματοοικονομικών οργανισμών. Βασισμένοι, λοιπόν, τόσο στο μοντέλο του
καταρράκτη όσο και στην παραπάνω διαπίστωση, κρίναμε ότι θα έπρεπε να
δημιουργήσουμε το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα περιλάμβανε και τη
φάση δημιουργίας του νέου διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού, ο οποίος
θα αναβαθμίσει τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα.
Έτσι, οι διαδοχικές φάσεις του δικού μας μοντέλου ανάπτυξης φαίνονται στον
Πίνακα 6.1.
Μάλιστα, στο σχήμα 6.3 παρουσιάζουμε την εξέλιξη αυτών των φάσεων, ενώ
στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα μελετήσουμε κάθε μία από αυτές τις φάσεις.
Έτσι, στην επόμενη ενότητα κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να μελετήσουμε όλα τα
απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα περιλαμβανομένου και της
δημιουργίας ενός κατάλληλου διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού που θα
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αναλάβει τη διαχείριση όλων των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα.

Πίνακας 6.1 Φάσεις ανάπτυξης του νέου Διαδικτυακού Χρηματοοικονομικού
Οργανισμού που θα αναβαθμίσει τις Διαδικτυακές Συναλλαγές
Ομολόγων και Ομολογιών στην Ελλάδα

ΦΑΣΕΙΣ

Ενέργειες κάθε φάσης

1η

Εντοπισμός των προς συγχώνευση Εταιριών και Δημιουργία
Κατάλληλου Διαδικτυακού Χρηματοοικονομικού Οργανισμού

2η

Αξιολόγηση και Ανάλυση των Λειτουργικών και Μη Λειτουργικών
Απαιτήσεων

3η

Σχεδιασμός

4η

Ανάπτυξη Λογισμικού – Κωδικοποίηση

5η

Έλεγχος – Δοκιμές

6η

Διορθώσεις

Η ανάλυση των Λειτουργικών και Μη Λειτουργικών απαιτήσεων αποτελεί ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης ενός νέου πληροφοριακού συστήματος.
Μάλιστα, για να διαπιστώσουμε τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει το σύστημά μας
καθώς και τους λειτουργικούς περιορισμούς του, θα πρέπει να συνεργαστούν οι
Διαχειριστές, με τους πιθανούς πλειοδότες και τους εκδότες ομολόγων. Όλες αυτές οι
ομάδες ατόμων που θα πάρουν μέρος στη λειτουργία του νέου συστήματος είναι
γνωστοί ως «μέτοχοι της διαδικασίας». Στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε όσο
το δυνατόν καλύτερα τις απαιτήσεις μας από το σύστημα που θα αναβαθμίσει τις
διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, κρίναμε ότι στην
ενότητα 6.3.3 θα πρέπει αρχικά να εξηγήσουμε τις διαφορές μεταξύ Λειτουργικών
και μη Λειτουργικών απαιτήσεων. Ο διαχωρισμός αυτός θα διευκολύνει στη συνέχεια
την ανάλυση των Λειτουργικών Απαιτήσεων, αλλά και την καταγραφή όλων των μη
Λειτουργικών Απαιτήσεων μας από το σύστημα.

231

Ανάπτυξη προτυπου συστήματος για την Αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων
στην Ελλάδα

____________________________________________________________________
Δεν πρέπει, όμως, να αγνοήσουμε και το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε μια
διαδικτυακή εφαρμογή για την οποία στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία.
Αυτό πράγματι αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη βέλτιστη εκτίμηση όλων των
πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν και των αστάθμητων παραγόντων
που μπορεί να εμφανιστούν, αλλά και για τον προσδιορισμό των λειτουργικών και μη
λειτουργικών απαιτήσεων. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να αποφευχθεί το
συνεχές διόρθωμα της εφαρμογής, κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο κατά τη φάση της
ανάλυσης των απαιτήσεων να έχει προηγηθεί εμπεριστατωμένη μελέτη ανάλογων
διαδικτυακών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό.
Πράγματι, για την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών της έρευνάς μας,
στηριχθήκαμε στη μελέτη σημαντικού αριθμού περιπτώσεων διαδικτυακών
οργανισμών που λειτουργούν στο εξωτερικό και προσφέρουν τη δυνατότητα
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών. Βάσει των πορισμάτων της
μελέτης αυτής, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών της Ελληνικής
Οικονομίας, πιστεύουμε ότι καταγράψαμε καλύτερα τις απαιτήσεις της εφαρμογής
μας, ώστε το υπό σχεδιασμό σύστημά μας να έχει την απαιτούμενη λειτουγικότητα
και η ανάπτυξή του που θα ακολουθήσει να είναι πληρέστερη.
Αμέσως, λοιπόν, μόλις καθοριστούν οι απαιτήσεις των «μετόχων» του
συστήματος, θα πρέπει να ξεκινήσει η σχεδίαση της εφαρμογής, δηλαδή ο ορισμός
των υποσυστημάτων, η λειτουργική σχεδίαση και η περιγραφή της βάσης δεδομένων.
Πιο συγκεκριμένα η τρίτη φάση ανάπτυξης του συστήματος του νέου Διαδικτυακού
Χρηματοοικονομικού οργανισμού, η οποία μελετάται στην ενότητα 6.3.4, αφορά
στην παρουσίαση των φορμών που θα πρέπει να φτιαχτούν στην επόμενη φάση,
δηλαδή στη φάση της ανάπτυξης του λογισμικού. Οι φόρμες αυτές δεν θα είναι
πλήρως λειτουργικές, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση είναι το πώς
πρέπει να είναι η δομή των φορμών και η σχεδίασή τους. Επίσης, στην ενότητα αυτή
μελετάται το σχήμα της βάσης δεδομένων που θα δημιουργήσουμε στην επόμενη
φάση της ανάπτυξης του λογισμικού.
Σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης του Πληροφοριακού μας συστήματος θα
αποτελέσει και η φάση της ανάπτυξης του Λογισμικού, την οποία θα μελετήσουμε
στην ενότητα 6.3.5. Μάλιστα, αρχικά θα αναφερθούμε στις απαραίτητες αποφάσεις
που πρέπει να παρθούν σχετικά με τα προγραμματιστικά εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν για να παραχθεί ο κώδικας της εφαρμογής μας και θα
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αιτιολογήσουμε αυτές τις επιλογές μας. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στη
Βάση Δεδομένων Oracle και στη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων με τη βοήθεια
της γλώσσας asp.

1η ΦΑΣΗ

2η ΦΑΣΗ

Χρηματοοικονομικός
οργανισμός

+

Αξιολόγηση και
Ανάλυση των
Λειτουργικών &
Μη
Λειτουργικών
Απαιτήσεων

Νέος
Χρηματοοι
-κονομικός
οργανισμός

Εταιρία πληροφορικής
με τεχνογνωσία σε
διαδικτυακές
συναλλαγές

+

Εταιρία πληροφορικής με
τεχνογνωσία σε ασφάλεια
διαδικτυακών συναλλαγών

3η ΦΑΣΗ

Σχεδιασμός

4η ΦΑΣΗ

5η ΦΑΣΗ

6η ΦΑΣΗ

Ανάπτυξη
Λογισμικού

Έλεγχος Δοκιμές

Διορθώσεις

Σχήμα 6.3 Φάσεις ανάπτυξης του συστήματος του Διαδικτυακού Χρηματοοικονομικού οργανισμού για το χειρισμό των συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών

Στην τελευταία ενότητα (6.3.6) θα ασχοληθούμε συγχρόνως με τις Φάσεις 5 και
6, δηλαδή με τη Φάση του Ελέγχου (των Δοκιμών) και τη Φάση των Διορθώσεων. Η
παράλληλη μελέτη των δύο αυτών φάσεων επιβάλλεται λόγω της στενής «κυκλικής
σχέσης» που υπάρχει μεταξύ τους. Ο όρος «στενή» προκύπτει από το γεγονός ότι αν
προκύψει κάτι στη Φάση των Δοκιμών, θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η Φάση των
Διορθώσεων. Όσον αφορά τον όρο κυκλική, αυτός προκύπτει από το γεγονός ότι ναι
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μεν η Φάση των Διορθώσεων ακολουθεί τη Φάση των Δοκιμών, αλλά και στη
συνέχεια, αμέσως μόλις γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις, θα επανέλθουμε ξανά,
όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στη Φάση των Δοκιμών. Ίσως, μάλιστα, κάποιος να
σκεφτόταν ότι οι δύο αυτές Φάσεις θα μπορούσαν να ενοποιηθούν σε μία. Ωστόσο,
εμείς κρίναμε ότι είναι σκόπιμο οι δύο αυτές Φάσεις να μείνουν διαχωρισμένες, ώστε
να είναι ξεκάθαρο ποιες ενέργειες περιλαμβάνει κάθε μια.

6.3.2 Τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση των
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα

6.3.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι πελάτες των χρηματοδοτικών οργανισμών δεν θα εγκαταλείψουν εύκολα τις
παραδοσιακές συναλλαγές. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη των διαδικτυακών
συναλλαγών δεν επαληθεύτηκαν επειδή πιθανώς να ήταν πολύ αισιόδοξες. Κατά
συνέπεια, είναι σκόπιμο να αναφερθούμε στη συνέχεια στα απαραίτητα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, στην επόμενη υποενότητα θα αναφερθούμε σε όλα εκείνα τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις διοικήσεις των επενδυτικών οργανισμών στην
Ελλάδα. Ακόμη ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει για την αναβάθμιση των
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα είναι ο νέος
χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα αναλάβει αυτήν την αναβάθμιση να στηθεί
με επιλογή των καταλληλότερων συνεργατών. Το θέμα αυτό το διαπραγματευόμαστε
στην υποενότητα 6.3.2.3.
Εξάλλου, αμέσως μετά τη δημιουργία του νέου χρηματοοικονομικού
οργανισμού που θα αναλάβει την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, απαραίτητο βήμα είναι η επιλογή του
επιπέδου ασφαλείας που θα εφαρμοστεί από το νέο χρηματοοικονομικό οργανισμό.
Τα σχετικά θέματα με την απαιτούμενη ασφάλεια του νέου χρηματοοικονομικού
οργανισμού τα διαπραγματευόμαστε στην υποενότητα 6.3.2.4.
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Πέραν όμως της ασφάλειας, ο νέος χρηματοοικονομικός οργανισμός πρέπει να
προσφέρει εξειδικευμένες διαλογικές υπηρεσίες, όπως θα δούμε στην υποενότητα
6.3.2.5. Τέλος, στην υποενότητα 6.3.2.6 θα αναφερθούμε στα λειτουργικά ζητήματα
που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το χρηματοοικονομικό οργανισμό που θα
αναβαθμίσει τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών.

6.3.2.2 Ο ρόλος των ανώτερων διευθυντικών στελεχών των επενδυτικών οργανισμών
στην Ελλάδα για την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα και αναπτύσ-σεται
γρήγορα. Οι παραδοσιακοί επενδυτικοί οργανισμοί πρέπει να αποφασίσουν τις νέες
πολιτικές που θα ακολουθήσουν προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες
που τους προσφέρει το Διαδίκτυο κι έτσι να μπορέσουν να κερδίσουν μια σημαντική
διαδικτυακή παρουσία. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη (CEOs) των επενδυτικών
οργανισμών πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα ενημερωθούν για το ηλεκτρονικό
εμπόριο και τις δυνατότητές του ώστε να υιοθετήσουν μια στρατηγική ηλεκτρονικού
εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη των επενδυτικών
οργανισμών πρέπει να εντάξουν τις διαδικτυακές συναλλαγές στην εταιρική τους
κουλτούρα για τη γρήγορη και επιτυχή αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα.
Οι διοικήσεις των χρηματοοικονομικών οργανισμών κατανοούν με διαφορετικό
τρόπο το ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο τεχνολογικά όσο και επιχειρησιακά. Εξάλλου,
υπάρχει μια τάση οι στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου να αναπτύσσονται χωριστά
από τη γενική επιχειρησιακή στρατηγική. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν θα πρέπει να
αποτελέσει πρωταρχική προτεραιότητα όλου του χρηματοοικονομικού οργανισμού
και να μην θεωρηθεί ως μια απλή πληροφοριακή τεχνολογία ή μια πρωτοβουλία
πρωτοποριακού μάρκετινγκ. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίες οι αυξημένες
επενδύσεις των χρηματοοικονομικών οργανισμών στην απαιτούμενη Πληροφοριακή
Τεχνολογία (IT), στη μεταφορά των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων στο
διαδίκτυο, καθώς και στον επανασχεδιασμό των λειτουργιών τους και στην
κατάρτιση του προσωπικού.
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6.3.2.3 Επιλογή συνεργατών
Πολλές επιχειρήσεις και επενδυτικοί οργανισμοί που ξεκινούν τη δραστηριοποίησή
τους στο διαδίκτυο, στην προσπάθειά τους να εδραιωθούν και να κερδίσουν γρήγορα
ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς, προβαίνουν σε κινήσεις βιαστικές και χωρίς ιδιαίτερη
σκέψη. Επιπλέον, ο χώρος του διαδικτύου απαιτεί από τις επιχειρήσεις που
προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό να διαθέτουν σύγχρονο λογισμικό και
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τα οποία είναι μεν ακριβά αλλά και γρήγορα μπορούν να
απαξιωθούν και να απαιτείται η αγορά νέων. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως
«δημιουργική καταστροφή» (Schumpeter, Joseph A., 1942).
Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση κατά τη δημιουργία
του χρηματοοικονομικού οργανισμού που θα αναβαθμίσει τις διαδικτυακές
συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, χρειάζεται πολύ καλή
αναζήτηση και επιλογή των συνεργατών που θα αναλάβουν κάποιο μέρος των
δραστηριοτήτων (outsourcing) του νέου χρηματοοικονομικού οργανισμού. Όπως,
όμως είδαμε και στην ενότητα 2.5.4, η ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους θα έχει
ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιχειρησιακού ρίσκου, καθώς ο οργανισμός θα
πρέπει σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανικανότητας παροχής των υπηρεσιών από το
συνεργάτη του, να αναλάβει την πλήρη ευθύνη της επιλογής που έκανε. Πάντως θα
πρέπει να επισημανθεί ότι η προσέγγιση αυτή, της ανάθεσης μέρους των λειτουργιών
του χρηματοοικονομικού οργανισμού σε επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην
πληροφοριακή τεχνολογία (outsourcing), είναι πλέον πολύ ρεαλιστική στην Ελλάδα,
δεδομένου ότι υπάρχουν νέες επιχειρήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στο να
διευκολύνουν τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να παρέχουν ένα ευρύτερο
φάσμα διαδικτυακών προϊόντων / υπηρεσιών και να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά,
τηλεφωνικά και προσωπικά με τους πελάτες τους.
Η αποτελεσματική επιδίωξη και διαχείριση στρατηγικών συμμαχιών είναι μια
ακόμα δυνατότητα για τη μελλοντική επιτυχία του νέου διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Τα επιχειρησιακά πρότυπα εξελίσσονται γρήγορα στο
Διαδίκτυο και οδηγούν τις επιχειρήσεις στο να καταλάβουν και να εστιάσουν στις
μοναδικές τους ικανότητες, που θα τις αποδώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο
συνεταιρισμός με εταιρικά σχήματα παροχής υπηρεσιών και τεχνολογίας είναι όλο
και περισσότερο κρίσιμος για την γρήγορη εφαρμογή των αναδυόμενων στρατηγικών
του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ωστόσο και στην περίπτωση αυτή απαιτείται και πάλι
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ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως, αυτή η

επιλογή της ανάπτυξης του νέου

χρηματοοικονομικού οργανισμού μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων προσφέρει το
πλεονέκτημα της ίσης κατανομής του ρίσκου μεταξύ των συγχωνευμένων
επιχειρήσεων.
Όπως, εξάλλου, έχουμε αναφέρει στις ενότητες 4.4 και 4.5, οι ισχυρότεροι
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων
και ομολογιών έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις άλλων χρηματοοικονομικών
οργανισμών. Δεδομένου, επίσης, ότι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει σημαντική πρότερη
εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, κρίνουμε ότι θα είναι προτιμότερο να
δημιουργηθεί ένας νέος χρηματοοικονομικός οργανισμός από συγχώνευση ή
εξαγορά. Πιο συγκεκριμένα, κρίνουμε ότι για τη δημιουργία του χρηματοοικονομικού
οργανισμού που θα αναβαθμίσει τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα, είναι αναγκαία η συγχώνευση ενός χρηματοοικονομικού
οργανισμού με εξειδίκευση στις συναλλαγές ομολόγων με μια εταιρία πληροφορικής
με τεχνογνωσία στις διαδικτυακές συναλλαγές. Στην περίπτωση που η εταιρία
πληροφορικής δεν μπορεί η ίδια να εγγυηθεί τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας,
πρέπει να αναζητηθεί μία ακόμη εταιρία πληροφορικής με εξειδίκευση σε αυτόν τον
τομέα. Ωστόσο, μια συνεργασία με κάποια εταιρεία λογισμικού του εξωτερικού που
να έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη πλατφόρμας για τις συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών, είναι μια ακόμη προοπτική για την αναβάθμιση των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα.

6.3.2.4 Απαιτούμενη ασφάλεια
Η υιοθέτηση ενός νομικού πλαισίου για τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών σε διεθνές επίπεδο είναι ένα απαραίτητο, αλλά όχι ικανοποιητικό βήμα για
την αναβάθμισή τους στην Ελλάδα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε διεθνές
επίπεδο οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών δεν έχουν κερδίσει την
αναμενόμενη αποδοχή από τους επενδυτές. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι, όπως
έχουμε αναφέρει και στην ενότητα 3.4.3, το γεγονός ότι η ασφάλεια που προσφέρουν
θεωρείται περιορισμένη.
Ο νέος χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα αναλάβει την αναβάθμιση των
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα θα πρέπει να
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συνειδητοποιήσει το πρόβλημα αυτό και να ενσωματώσει ένα υψηλό επίπεδο
ασφάλειας στις υπηρεσίες που θα προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος διαδικτυακός
οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί κρυπτογραφία τουλάχιστον 128bit αλλά και
μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης / ανά χρήστη. Εξάλλου, οι διαμεσολαβητές θα είναι
προφανώς πιο λίγοι κι έτσι η πιθανότητα για ένα λάθος θα είναι επίσης πολύ
περιορισμένη.
Προκειμένου, όμως, οι επενδυτές να αισθάνονται ασφαλείς με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, οι διαχειριστές του νέου διαδικτυακού οργανισμού είναι αναγκαίο να
πείσουν τους επενδυτές ότι, με αυτά τα επίπεδα ασφάλειας, οι συναλλαγές που θα
προσφέρει ο χρηματοοικονομικός οργανισμός, θα είναι τουλάχιστον τόσο ασφαλείς
όσο οι παραδοσιακές συναλλαγές. Η επόμενη ευθύνη των διαχειριστών του νέου
διαδικτυακού οργανισμού είναι να προσπαθήσουν να μεταλαμπαδεύσουν στους
επενδυτές των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών ότι όταν γίνονται
μέλη κάποιου ιστοχώρου, είναι σαν να γίνονται μέλη μιας κοινότητας. Συνεπώς,
έχουν την ευθύνη να διαφυλάξουν την ασφάλεια της κοινότητάς τους, δηλαδή του
ιστοχώρου που επισκέπτονται.
Επιπλέον, ο νέος χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα αναπτυχθεί για την
αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα
θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά στοιχεία των επενδυτών του είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν από άλλες επιχειρήσεις, αλλά παρά
μόνο για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτησή των ίδιων των επενδυτών του.

6.3.2.5 Παροχή εξειδικευμένων διαλογικών υπηρεσιών
Ο διαδικτυακός χρηματοοικονομικός οργανισμός θα πρέπει να προσφέρει γρήγορα
και εύκολα την ίδια, κι ίσως ακόμη μεγαλύτερη, ποικιλία υπηρεσιών στο σπίτι ή στο
γραφείο και να λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες όπως κι οι παραδοσιακοί
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών,
προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός. Οι ιστοχώροι συχνά αλλάζουν και νέα στοιχεία
προσφέρονται,

ενώ

κάποια

άλλα

καταργούνται.

Ο

νέος

διαδικτυακός

χρηματοοικονομικός οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στους
επενδυτές του υπηρεσίες ευέλικτες, φιλικές και εύκολες στην εκμάθηση (UNCTAD,
2002).
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Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο
χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα αναλάβει την αναβάθμιση των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει
να θέσει στη διάθεση των επενδυτών του προϊόντα και δίκτυα εξυπηρέτησης, καθένα
από τα οποία θα καλύπτει ανάγκες ή θα εξυπηρετεί συγκεκριμένες μεγάλες ή μικρές
κατηγορίες

επενδυτών. Αυτή η ανάγκη

τμηματοποίησης

και εστιασμένης

προσέγγισης πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανάπτυξης του νέου
διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού.
Ενώ, σε ένα περαιτέρω βήμα, το κλειδί για την επιτυχία της αναβάθμισης των
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, θα είναι η
προσφορά

εξειδικευμένων,

εξατομικευμένων,

διαλογικών

υπηρεσιών,

προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε επενδυτή, ο οποίος χρειάζεται ακριβείς και
ενημερωμένες συμβουλές και πολλές διαφορετικές επιλογές (Williams, 2001). Οι
προσωπικές αυτές υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στο προϊόν, θα πρέπει να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του πελάτη, να του δώσουν την
εντύπωση της προσωπικής επαφής και την αίσθηση ότι είναι μοναδικός.
Εξάλλου, ο νέος χρηματοοικονομικός οργανισμός θα πρέπει να επιδιώξει να
παρέχει στους επενδυτές του όσο το δυνατόν περισσότερες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να επιλέξουν την έκδοση ομολόγου
που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Ενώ, όπως διαπιστώσαμε σε μια
πρόσφατη έρευνά μας (Anargiridou C. Despina, Papadopoulos L. Demetrios, 2009), η
παροχή του ονόματος του υπευθύνου υπαλλήλου για την ενημέρωση των επενδυτών
είναι ένα απλό αλλά πολύ σημαντικό στοιχείο για έναν επενδυτή.
Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η
τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών, θα απαιτηθεί συνεχής προσπάθεια από τους διαχειριστές του νέου
διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Το λογισμικό δεν απαντά σε
ερωτήσεις. Ο/Η επενδυτής, για να αισθάνεται όσο το δυνατόν ασφαλής, πρέπει να
θεωρήσει ότι υπάρχει πάντα κάποιος στην επιχείρηση που μπορεί να του/της δώσει
απαντήσεις. Συνεπώς, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα διενεργεί τις
διαδικτυακές δημοπρασίες, θα πρέπει να είναι καλά επανδρωμένος για να μπορεί να
βεβαιώσει ότι όλα λειτουργούν σωστά και ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
επενδυτών.
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Είναι γεγονός, επίσης, ότι οι επενδυτές που έχουν εξοικειωθεί με τις
διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών που προσφέρει ένας διαδικτυακός
χρηματοοικονομικός οργανισμός είναι πολύ πιο διστακτικοί να αλλάξουν αυτόν τον
διαδικτυακό οργανισμό. Επιπλέον, καθώς προστίθεται αξία στη σχέση του
χρηματοοικονομικού οργανισμού με τον επενδυτή, όχι μόνο μένει ευχαριστημένος ο
επενδυτής, άρα και πιστός, αλλά το διαδίδει και σε φίλους (“loyalty effect”)
(Thompson Bob, 2005). Έτσι, οι συστάσεις των υπαρχόντων επενδυτών μπορούν να
φέρουν νέους επενδυτές, χωρίς πρόσθετο κόστος για τους χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς. Οι "πιστοί" επενδυτές – πελάτες είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για
έναν χρηματοοικονομικό οργανισμό και πρέπει να είναι ο θεμελιώδης στόχος του για
να μπορέσει να αντιμετωπίσει το συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό λόγω του
αυξανόμενου αριθμού χρηματοοικονομικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο, λόγω
της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας αλλά κυρίως λόγω της διεθνούς κρίσης.
Σύμφωνα μάλιστα με μια on-line έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιανουάριο του
2002 από την εταιρία CRM Guru στις ΗΠΑ (Thompson Bob, 2002), τα ανώτερα
διευθυντικά στελέχη δήλωσαν ότι πιστεύουν πως η αύξηση της παραγωγικότητας και
η μείωση των δαπανών είναι σημαντικές επιδιώξεις τους, αλλά μεγαλύτερη αξία για
τον χρηματοοικονομικό οργανισμό προκύπτει από την ενίσχυση των σχέσεών του με
τους πελάτες. Στον Πίνακα 6.2 μπορούμε να παρατηρήσουμε το προσδοκώμενο
όφελος από την on-line εξυπηρέτηση σε σχέση με το ποσοστό αποδοχής του από τα
διευθυντικά στελέχη που συμμετείχαν στην προαναφερθείσα έρευνα (Γεωργόπουλος
Δημήτριος, 2003).
Θα πρέπει να σημειωθεί, εξάλλου, ότι ο χρηματοοικονομικός οργανισμός που
θα αναλάβει την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα, οφείλει να μειώσει τα κόστη των παρεχόμενων υπηρεσιών
και να εστιάσει στη βέλτιστη κάλυψη των απαιτήσεων των εκδοτών και των
πλειοδοτών και στο να καταστήσει τις υπηρεσίες όσο το δυνατόν αποδοτικότερες.
Επιπλέον, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το κατά
πόσο ο χρηματοοικονομικός οργανισμός πρέπει να χρεώνει τους πελάτες του για τις
νέες υπηρεσίες και αντί αυτού, εάν πρέπει να επιστρέψει μέρος από τα χρήματα που
κερδίζει, από την έλλειψη κτιρίων και ταμείων, πίσω στους επενδυτές υπό τη μορφή
υψηλότερων αποδόσεων και χαμηλότερων αμοιβών. Αν μπορέσει να θέσει σε
εφαρμογή υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας από ότι οι παραδοσιακές και μάλιστα με
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ένα μικρότερο κόστος θα κερδίσει γρήγορα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων αλλά και
των ξένων επενδυτών, αφού όπως έχουμε αναφέρει (ενότητα 4) οι επενδυτές σε
διεθνές επίπεδο έχουν δείξει σημαντικό ενδιαφέρον για τις διαδικτυακές συναλλαγές
ομολόγων.

Πίνακας 6.2 Προσδοκώμενο όφελος από την on-line εξυπηρέτηση σε σχέση με το
ποσοστό αποδοχής του

Προσδοκώμενο όφελος από την on-line εξυπηρέτηση

Ποσοστό Αποδοχής

Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών (πιστοί πελάτες)

89%

Αύξηση της διατήρησης των πελατών

87%

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών

83%

Αναδιάρθρωση του προσωπικού εξυπηρέτησης

74%

Αύξηση των περιπτώσεων εξυπηρέτησης

70%

Μείωση του προσωπικού εξυπηρέτησης

57%

Πηγή: CRM Guru

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα είναι η εκπαίδευση των
επενδυτών, η οποία πρέπει να είναι συνεχής. Η τεχνολογία, όπως αναφέραμε
παραπάνω, εξελίσσεται ταχύτητα. Έτσι, δεν αρκεί η προκαταρκτική ενημέρωση και
εκπαίδευση των επενδυτών για τη χρήση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται.
Αντιθέτως, είναι αναγκαίες οι συνεχείς προωθητικές ενέργειες ενημέρωσης των
πελατών για τις υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα για την ποιότητα και την ασφάλεια
αυτών των υπηρεσιών. Επίσης, οι οργανωμένες προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ
είναι αναγκαίες προκειμένου να προσελκύσουν νέους πλειοδότες. Από την άλλη
πλευρά, ο νέος διαδικτυακός χρηματοοικονομικός οργανισμός θα μπορούσε να έχει
απολαβές εάν φιλοξενούσε ο ίδιος διαφημίσεις στις ιστοσελίδες του.
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6.3.2.6 Επίλυση λειτουργικών ζητημάτων
Πρώτα από όλα θα πρέπει να παρθεί από την αρχή μια απόφαση σχετικά με τον τύπο
ή τους τύπους ομολόγων που θα μπορεί να διαχειρίζεται ο διαδικτυακός
χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα δημιουργηθεί. Σκόπιμο θα ήταν, λόγω της
έλλειψης πρότερης εμπειρίας, να αποφασισθεί η διαπραγμάτευση ενός μόνου τύπου
ομολόγων και αργότερα το σύστημα να επεκταθεί στη διαπραγμάτευση και άλλων
τύπων ομολόγων και ομολογιών. Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου θα πρέπει να
γίνει βάση της πιθανής ζήτησης τέτοιου είδους ομολόγων. Μάλιστα, ο
χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα συνεργαστεί για τη δημιουργία του νέου
διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού, θα ήταν βέλτιστο να έχει εμπειρία
στο συγκεκριμένο τύπο ομολόγων. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα ήταν λάθος η
επιλογή του προς διαπραγμάτευση τύπου ομολόγων να γίνει με βάση μόνο την
προϋπάρχουσα εμπειρία του χρηματοοικονομικού οργανισμού σε παραδοσιακές
συναλλαγές. Όπως, εξάλλου, έχουμε διαπιστώσει και στην ενότητα 4.5. καλό θα ήταν
αρχικά να προσφέρονται προς διαπραγμάτευση κρατικοί τίτλοι, λόγω της σιγουριάς
που προσφέρουν στους επενδυτές. Ωστόσο, γρήγορα θα πρέπει να γίνει επέκταση της
πλατφόρμας ώστε να συμπεριλάβει και άλλους τύπους ομολόγων, όπως εταιρικά και
ομόλογα υψηλών αποδόσεων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
επενδυτών για μεγαλύτερες αποδόσεις.
Επίσης, θα πρέπει ο καθορισμός του προτεινόμενου αρχικού επιτοκίου να είναι
ιδιαίτερα προσεχτικός, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες και να
ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό. Ενώ, η διάρκεια της κάθε δημοπρασίας θα πρέπει να
ορίζεται έτσι ώστε να υπάρχει ταυτόχρονα και αρκετός χρόνος για προσφορές, αλλά
και πίεση χρόνου για την επίτευξη των βέλτιστων επιτοκίων.
Εξάλλου, πρέπει να αποφασιστεί και ο τύπος διαπραγμάτευσης που θα
εφαρμόζεται στη νέα πλατφόρμα. Όπως είδαμε στην ενότητα 4.4.4 οι πλατφόρμες
που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά στο δείκτη ΙΒΤΙ προσφέρουν συναλλαγές
ειδικής διαπραγμάτευσης αλλά και συναλλαγές διαπραγμάτευσης μέσω εντολών.
Είναι εύστοχο, συνεπώς, η νέα πλατφόρμα να προσφέρει και αυτή συναλλαγές αυτών
των τύπων προκειμένου να εδραιωθεί γρήγορα.
Άλλο ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τους ειδικούς προκειμένου να
αναβαθμιστούν οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα
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είναι η προσπάθεια ενοποίησης του διαδικτύου με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά κανάλια
(Κινητά και Σταθερά Τηλέφωνα, ΑΤΜ, τηλεόραση, υπολογιστής). Όταν όλα τα
ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνούν με μια κοινή βάση δεδομένων για να
διαχειριστούν τις συναλλαγές των χρηστών, αποφεύγονται οι διπλό (τριπλό) –
καταχωρήσεις και ελαττώνονται οι ανάγκες συντήρησης πολλών διαφορετικών
βάσεων δεδομένων, με άμεσο αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων και τη
μείωση του κόστους για το χρηματοοικονομικό οργανισμό. Επιπλέον, πολύ
περισσότερο κερδισμένοι θα είναι οι επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν καταχωρήσει τα
στοιχεία τους μία μόνο φορά και θα μπορούν ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες τους
να χρησιμοποιήσουν το διαθέσιμο ηλεκτρονικό κανάλι που τους εξυπηρετεί.
Η αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην
Ελλάδα δε θα λάβει χώρα από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται ο απαιτούμενος
χρόνος, ώστε οι επενδυτές να μάθουν τη νέα τεχνολογία και να την εμπιστευτούν.
Εξάλλου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι οι διαδικτυακές
συναλλαγές δε θα αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές αλλά θα προσπαθήσουν να τις
ολοκληρώσουν.

6.3.3 Αξιολόγηση και Ανάλυση των Λειτουργικών και μη Λειτουργικών
Απαιτήσεων

6.3.3.1 Γενικά σχόλια
Εφ’ όσον πλέον έχει δημιουργηθεί ο νέος χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα
επιχειρήσει να αναβαθμίσει τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών
στην Ελλάδα κι έχει αποφασιστεί ο τύπος των ομολόγων που θα διαπραγματεύεται,
στο επόμενο βήμα θα πρέπει να γίνει η περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση των
απαιτήσεων από το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί. Το βήμα αυτό είναι πολύ
κρίσιμο και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραληφθεί. Μάλιστα, ο χρόνος που
θα αφιερωθεί για αυτήν τη φάση ανάπτυξης του συστήματος, μελλοντικά θα
αποσβεστεί. Για να το κατανοήσουμε αυτό θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι όσο
αργότερα στον κύκλο ανάπτυξης του συστήματος διαπιστωθεί ένα λάθος, τόσο
περισσότερο στοιχίζει η επανόρθωσή του. Έχει διαπιστωθεί ότι τα περισσότερα λάθη
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δεν διαπιστώνονται παρά µόνο πολύ αργότερα από το στάδιο που έγιναν. Επιπλέον,
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την καταγραφή των απαιτήσεων καθώς έχει
προκύψει ότι τα λάθη στο στάδιο συλλογής των απαιτήσεων προκύπτουν από
ανακριβείς περιγραφές, παραλείψεις, ασυνέπειες και ασάφειες (Theron R. Leishman,
David A. Cook, 2002).

Έλλειψη
διευθυντικής
υποστήριξης
11%
Μη ρεαλιστικές
προσδοκίες
13%

Έλλειψη πόρων
14%
Έλλειψη
ενασχόλησης
των χρηστών
15%

Το σύστημα δεν
χρειαζόταν
πλέον πουθενά
10%

Έλλειψη
σχεδιασμού
10%

Αλλαγή
απαιτήσεων και
προδιαγραφών
11%

Μη πλήρεις
απαιτήσεις
16%

Γράφημα 6.1 Αιτίες αποτυχίας του προς ανάπτυξη λογισμικού

Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα σχετικά με τις αιτίες αποτυχίας των προς
ανάπτυξη λογισμικών, η οποία διενεργήθηκε το 1994 από την εταιρεία Standish
Group με αντικείμενο μελέτης 350 εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού και 8000
αντίστοιχα έργα ανάπτυξης λογισμικού, το 54% των λαθών κατά την ανάπτυξη ενός
πληροφοριακού συστήματος ανιχνεύεται συνήθως µετά τον προγραμματισμό και τις
δοκιµές. Περίπου 45% αυτών διαπιστώνεται ότι οφείλονται σε σφάλµατα κατά την
ανάλυση απαιτήσεων και το σχεδιασµό και µόνο 9% στον προγραμματισμό (Standish
Group, 2004). Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας φαίνονται διαγραμματικά
στο Γράφημα 6.1.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι οι απαιτήσεις από ένα προς ανάπτυξη
Πληροφοριακό σύστημα αφορούν στις λειτουργίες που θα πρέπει αυτό να επιτελεί
και στις συνθήκες που θα πρέπει να ικανοποιεί όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή
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του. Πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε ότι οι απαιτήσεις αφορούν στη συμπεριφορά του
Πληροφοριακού Συστήματος προς το εξωτερικό του περιβάλλον (χρήστες, άλλες
εφαρμογές, λογισμικό) και όχι στα εσωτερικά του στοιχεία (Εμμ. Α. Γιακουμάκης,
1994). Οι απαιτήσεις αυτές, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.4, χωρίζονται σε δύο
μεγάλες κατηγορίες : τις Λειτουργικές και τις Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις.

Απαιτήσεις από το Λογισμικό

Λειτουργικές

Μη Λειτουργικές
Φυσικές

Χρήσης
Αξιοπιστία
Επιδόσεων
Υποστήριξης
Σχεδίασης

Βάσεων
Δεδομένων
Επικοινωνίας
Ασφάλειας
Υλοποίησης

Σχήμα 6.4 Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι Λειτουργικές Απαιτήσεις περιγράφουν τις εργασίες (λειτουργίες) που θα
πρέπει να εκτελεί το Πληροφοριακό Σύστημα και καθορίζουν τη συμπεριφορά του
συστήματος, δηλαδή το πώς αυτό θα πρέπει να αποκρίνεται στο περιβάλλον του όταν
ισχύουν συγκεκριμένες συνθήκες (Εμμανουήλ Σκορδαλάκης, 1991).
Οι Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις περιγράφουν χαρακτηριστικά που πρέπει να
έχει το Πληροφοριακό Σύστημα τα οποία δεν αφορούν την εκτέλεση κάποιας
λειτουργίας από αυτό, αλλά καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης (αισθητική, χρώματα,
επικοινωνία με το χρήστη), επιδόσεων (αξιοπιστία, χρόνος εκτέλεσης, χρήση πόρων),
υλοποίησης, κ.τ.λ. ( Χριστοφίδης Βασίλης, 2006).
Έχοντας, λοιπόν, ξεκαθαρίσει το τι περιλαμβάνεται στις Λειτουργικές και
αντίστοιχα στις Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις, στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε
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τις Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις του συστήματος που θα
δημιουργήσουμε για την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα, καθώς και τις διαδικασίες που θα μπορεί ένας χρήστης να
διαπεραιώσει. Μάλιστα, η Φάση της Ανάλυσης των Απαιτήσεων που θα πρέπει να
πληρεί το σύστημα που θα δημιουργηθεί για την αναβάθμιση των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν να
ξεκινήσει με την καταγραφή των ρόλων και των δυνατοτήτων που θα έχει κάθε
ομάδα χρηστών. Το θέμα αυτό το διαπραγματευόμαστε στην επόμενη υποενότητα.
Έχοντας πλέον διαχωρίσει τις ομάδες χρηστών με βάση τα δικαιώματά τους,
μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση των απαιτήσεων που πρέπει να πληρεί το
λογισμικό. Έτσι, στην υποενότητα 6.3.3.3 θα μελετήσουμε λεπτομερέστερα τις
λειτουργικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρεί το σύστημα που θα στηρίξει την
αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα
και στην τελευταία υποενότητα θα αναφερθούμε στις μη λειτουργικές απαιτήσεις που
θα πρέπει να καλύπτει το σύστημά μας.

6.3.3.2 Χωρισµός χρηστών σε οµογενείς οµάδες και ανάλυση των χαρακτηριστικών
τους
Ένας πολύ χρήσιμος τρόπος απεικόνισης της αλληλεπίδρασης του συστήματος με
τους χρήστες του ή και με άλλα συστήματα είναι τα Διαγράμματα περίπτωσης
χρήσης (use case diagram). Το διάγραμμα περίπτωσης χρήσης είναι ένα διάγραμμα
που περιγράφει με σχηματικό τρόπο τους χρήστες του συστήματος και τις
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (Scott W. Ambler, 2005). Για να δημιουργήσουμε το
Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης του συστήματος που θα αναπτυχθεί για την
αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα
θα πρέπει πρώτα από όλα να εντοπίσουμε τις κατηγορίες χρηστών που μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής τρεις
ομάδες χρηστών:
1. Διαχειριστές (Administrators)
2. Μεμονωμένοι και Θεσμικοί Αγοραστές – Πλειοδότες και
3. Εκδότες των ομολόγων.
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ωστόσο αυτά τα δικαιώματα επιβάλλεται να παύουν να ισχύουν τη στιγμή που έχει
ξεκινήσει η δημοπρασία για τη συγκεκριμένη έκδοση ομολόγων. Σε αντίθεση
περίπτωση υπάρχει αυξημένη πιθανότατα να πληγεί η αξιοπιστία του διαδικτυακού
χρηματοοικονομικού οργανισμού ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος ο πλειοδότης – πιθανός
αγοραστής να αποθαρρυνθεί να συμμετάσχει εκ νέου.
Στο Σχήμα 6.5 φαίνεται το Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης (Use case Diagram)
που έχουμε δημιουργήσει με τη βοήθεια του λογισμικού ArgoUML v0.22
προκειμένου να δείξουμε πρώτον τους χρήστες που θα παίρνουν μέρος στο
Χρηματοοικονομικό Οργανισμό που θα αναβαθμίσει τις Διαδικτυακές Συναλλαγές
Ομολόγων και Ομολογιών στην Ελλάδα και δεύτερον τις ενέργειες αυτών των
χρηστών, όπως ακριβώς τις περιγράψαμε παραπάνω.

6.3.3.3 Καθορισμός των Λειτουργικών Απαιτήσεων
Για να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικτυακή πλειοδοσία ομολόγων θα πρέπει
αρχικά να έχουν εισαχθεί τα στοιχεία του εκδότη, περιλαμβανομένου και ενός
προσωπικού κωδικού username και ενός password, τους οποίους θα χρησιμοποιεί για
να συνδέεται στο σύστημα. Τα στοιχεία του εκδότη θα πρέπει να εισάγονται μόνο μια
φορά και να αφορούν σε όλες τις εκδόσεις ομολόγων του. Μεταβολή των στοιχείων
αυτών μπορεί να γίνει ανά πάση στιγμή, ενώ διαγραφή του εκδότη μπορεί να γίνει
μόνο από κάποιο Διαχειριστή και μόνο εφόσον δεν υπάρχει ενεργή κάποια
πλειοδοσία που έχει εισάγει ο συγκεκριμένος εκδότης. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, το
συνδυασμό username και password ο εκδότης θα μπορεί να συνδέεται στο σύστημα
και να εισάγει τα στοιχεία της δικής του έκδοσης ομολόγων, συμπεριλαμβανομένου
και της ώρας έναρξης και λήξης της.
Δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει μια δημοπρασία ομολόγων, οι εγγεγραμμένοι
πλειοδότες μπορούν να εισάγουν πλειοδοσίες. Εγγεγραμμένοι πλειοδότες είναι αυτοί
που έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους, περιλαμβανομένου και του username και
του password με τα οποία θα μπορούν να συνδέονται στο σύστημα. Αξίζει να
αναφερθεί ότι ένας πλειοδότης μπορεί να εγγραφεί πριν από κάποια δημοπρασία που
θέλει να συμμετέχει, αλλά και κατά τη διάρκειά της. Από τη στιγμή που έχει εγγραφεί
μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις νέες δημοπρασίες, χωρίς να απαιτηθεί η εκ νέου
δήλωση των στοιχείων του.
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Αφού, λοιπόν, ο πλειοδότης συνδεθεί χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του
username και password, μπορεί να επιλέξει τη δημοπρασία που τον ενδιαφέρει για να
ελέγξει πόσες πλειοδοσίες έχουν ήδη γίνει και να αποφασίσει αν τελικά θα
συμμετάσχει. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δηλώσει πόσα τεμάχια θέλει να
ζητήσει και με ποιο επιτόκιο θέλει να αγοράσει. Αξίζει να επισημάνουμε ότι τα
στοιχεία του πλειοδότη μπορούν να μεταβληθούν αλλά όχι να διαγραφούν κατά τη
διάρκεια μιας δημοπρασίας στην οποία έχει πάρει μέρος. Μάλιστα, η μεταβολή των
στοιχείων του πλειοδότη μπορεί να γίνει από τον ίδιο, αλλά η διαγραφή του μπορεί να
γίνει μόνο από το Διαχειριστή κατόπιν αίτησης του πλειοδότη.
Εδώ ακριβώς βρίσκεται η διαφορά των διαδικτυακών από τις παραδοσιακές
συναλλαγές, στη μείωση των ενδιάμεσων. Πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε ότι ο
Διαχειριστής είναι αυτός που απλά φιλοξενεί τις διαδικτυακές δημοπρασίες
ομολόγων. Όμως, ο ρόλος του Διαχειριστή δεν περιλαμβάνει σε καμιά περίπτωση την
καταγραφή μιας δημοπρασίας. Αντιθέτως, αμέσως μετά την καταγραφή των
στοιχείων της δημοπρασίας από τον εκδότη, ο Διαχειριστής ζητά από το σύστημα να
εκκινήσει τη δημοπρασία και αναλαμβάνει να σηματοδοτήσει τη λήξη της. Επιπλέον,
ο πλειοδότης δεν επικοινωνεί με κανέναν ενδιάμεσο, παρά μόνο με το σύστημα για
να καταθέσει την προσφορά του. Μπορεί κανείς, λοιπόν, εύκολα να συνειδητοποιήσει
ότι ο Διαχειριστής υπάρχει μόνο για να συνδράμει για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία των δημοπρασιών και για να φροντίσει την επαναφορά του συστήματος σε
περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε βλάβη ή διακοπή της λειτουργίας του.
Όσον αφορά τον υπολογισμό του επιτοκίου διάθεσης μιας σειράς ομολόγων, θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαδικασία υπολογισμού γίνεται από το σύστημα μόλις ο
Διαχειριστής σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της δημοπρασίας. Πιο συγκεκριμένα,
για να υπολογίσει το σύστημα το επιτόκιο διάθεσης μιας σειράς ομολόγων, διαχωρίζει αρχικά τις εντολές πλειοδοσίας με βάση τον τύπο τους σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Εντολές Διατήρησης (Hold), κατά τις οποίες ο κάτοχος των τίτλων θα διατηρήσει
την κατοχή των τίτλων ανεξάρτητα από το ύψος του επιτοκίου που θα
διαμορφωθεί.
2. Εντολές Διατήρησης ως ένα επιτόκιο (Hold-at-Rate), κατά τις οποίες ο κάτοχος
των τίτλων θα διατηρήσει την κατοχή των τίτλων ως ένα συγκεκριμένο επιτόκιο,
αλλιώς θα πουλήσει τους τίτλους στο ύψος του επιτοκίου που θα διαμορφωθεί.
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3. Εντολές Αγοράς (Sell), κατά τις οποίες ο κάτοχος των τίτλων θα πουλήσει τους
τίτλους στο ύψος του επιτοκίου που θα διαμορφωθεί.
4. Εντολές Πώλησης (Buy), κατά τις οποίες ο πλειοδότης θα αγοράσει το σύνολο
των τεμαχίων που ζητά (ή μέρος αυτού) εφόσον το επιτόκιο που ζητά να αγοράσει
είναι ίσο ή μικρότερο από το ύψος του επιτοκίου που θα διαμορφωθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ένας κάτοχος τίτλων δεν καταθέσει κάποια εντολή
πλειοδοσίας, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχει καταθέσει εντολή Διατήρησης των
τίτλων (SIFMA, 2007).
Στη συνέχεια το σύστημα θα πρέπει να αθροίσει τα τεμάχια που ζητούνται να
αγοραστούν με Εντολές Αγοράς και τα τεμάχια που ζητούνται να πωληθούν με
Εντολές Πώλησης. Αν το σύνολο των τεμαχίων που ζητούνται να αγοραστούν είναι
λιγότερα από το σύνολο των τεμαχίων που ζητούνται να πωληθούν τότε η πλειοδοσία
θα θεωρηθεί αποτυχημένη και το επιτόκιό της θα εκτιναχθεί σε τιμή ίση με το Penalty
επιτόκιο, του οποίου η τιμή θα έχει καθοριστεί κατά τη διαδικασία έκδοσης των
ομολόγων. Η τιμή του Penalty επιτοκίου είναι υψηλή για να ανταμείψει τους
κατόχους των τίτλων που έχουν προτιμήσει να διατηρήσουν στην κατοχή τους τους
τίτλους.
Αποτυχημένη πλειοδοσία έχουμε και στην περίπτωση που κανένας κάτοχος
τίτλων δε θα θέλει να προβεί σε πώλησή τους. Στην περίπτωση αυτή το επιτόκιο της
έκδοσης ομολόγου θα ελαττωθεί και θα φτάσει στην τιμή του All – Hold επιτοκίου,
του οποίου η τιμή θα έχει επίσης καθοριστεί κατά τη διαδικασία έκδοσης των
ομολόγων. Η τιμή του All – Hold επιτοκίου είναι χαμηλή για να «τιμωρήσει» τους
κατόχους των τίτλων που έχουν προτιμήσει να διατηρήσουν στην κατοχή τους τους
τίτλους και να μην προβούν σε καμιά διαπραγμάτευση.
Αν όμως θα υπάρχουν εντολές πώλησης τίτλων και το σύνολο των προς
πώληση τίτλων θα είναι μικρότερο από το σύνολο των προς αγορά τίτλων, τότε το
σύστημα θα πρέπει να αθροίζει το σύνολο των τεμαχίων που περιλαμβάνονται σε
Εντολές Πώλησης και το σύνολο των Hold-at-Rate Εντολών. Το άθροισμα αυτό θα
αποτελεί την προσφορά των τίτλων. Επίσης, το σύστημα θα συγκεντρώνει τις
Εντολές αγοράς και τις Hold-at-Rate Εντολές και θα τις ταξινομεί με βάση τα
επιτόκια τους, ξεκινώντας με βάση το μικρότερο επιτόκιο. Το άθροισμα αυτό θα
αφορά στη ζήτηση των τίτλων. Στη συνέχεια, το σύστημα θα πρέπει να παίρνει μία
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μία τις εντολές ζήτησης και να υπολογίζει διαδοχικά το μερικό άθροισμα των
τεμαχίων που ζητούνται από αυτές. Όταν, λοιπόν η ζήτηση θα υπερβεί την προσφορά
των τίτλων, τότε το σύστημα θα σταματήσει τον υπολογισμό του μερικού
αθροίσματος και το επιτόκιο που θα υπάρχει στην τελευταία εντολή Πώλησης ή στην
τελευταία εντολή Hold-at-Rate θα αποτελεί και το τελικό επιτόκιο της έκδοσης του
ομολόγου (Stephanie Lee, 2008).
Μόλις, λοιπόν, υπολογιστεί το τελικό επιτόκιο της έκδοσης του ομολόγου, το
σύστημα θα πρέπει να μεταφέρει τους τίτλους από και προς τους πλειοδότες και να
αναλάβει τον υπολογισμό του χρηματικού ποσού που θα τους πιστώσει ή θα τους
χρεώσει. Με τη λήξη της δημοπρασίας, όλες οι εντολές πλειοδοσίας θα θεωρούνται
άκυρες και θα πρέπει να αφαιρούνται από το σύστημα.
Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η παραπάνω διαδικασία, είναι σκόπιμο να
αναφέρουμε κάποια παραδείγματα δημοπρασιών. Έστω, λοιπόν, ότι υπάρχουν οι
ακόλουθες εντολές διαπραγμάτευσης για την έκδοση του ομολόγου D, στην οποία ο
αριθμός των εν δυνάμει διαπραγματεύσιμων τίτλων φτάνει τους 300 :
1) Πώληση 100 τεμαχίων
2) Αγορά 70 τεμαχίων στο 2,9%
3) Διατήρηση 150 τεμαχίων ως το 4,2%
4) Αγορά 40 τεμαχίων στο 5%
5) Διατήρηση 50 τεμαχίων ως το 2,4%
Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η συνολική ζήτηση είναι:
Ζήτηση =70 +40 +150 +50 = 310 ,
ενώ η συνολική προσφορά τίτλων είναι: Προσφορά = 100 + 150 +50 =300.
Βλέπουμε, συνεπώς ότι η προσφορά είναι μικρότερη από τη ζήτηση, άρα η
συγκεκριμένη δημοπρασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Όσον αφορά τώρα τον
προσδιορισμό του επιτοκίου θα πρέπει να ταξινομήσουμε τις εντολές, όπως
αναφέραμε και παραπάνω, με βάση το επιτόκιό τους. Έτσι έχουμε για την προσφορά:
1)Πώληση 100 τεμαχίων
2) Διατήρηση 50 τεμαχίων ως το 2,4%
3) Διατήρηση 150 τεμαχίων ως το 4,2%
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Και για τη ζήτηση:
1)Αγορά 70 τεμαχίων στο 2,9%
2)Διατήρηση 50 τεμαχίων ως το 2,4
3)Διατήρηση 150 τεμαχίων ως το 4,2%
4)Αγορά 40 τεμαχίων στο 5%
Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.3, παίρνουμε μία μία τις ταξινομημένες εντολές ζήτησης για να δούμε αν μπορούν να ικανοποιηθούν από τις εντολές
προσφοράς. Η τελευταία (τέταρτη) εντολή ικανοποιείται μερικώς. Συνεπώς, το
επιτόκιο διαμορφώνεται τελικά στο 5%, όσο και της τελευταίας εντολής για Αγορά.

Πίνακας 6.3 Υπολογισμός Επιτοκίου – Παράδειγμα 1
# Τύπος

Επιτόκιο Κομμάτια Διατίθενται Διατέθηκαν Συνολ. Διατεθ.

Αποτέλ. Υπόλοιπα

1 Hold-At-Rate

2,4%

50

300

50

50

Πλήρως

250

2 Αγορά

2,9%

70

250

70

20

Πλήρως

180

3 Hold-At-Rate

4,2%

150

180

150

270

Πλήρως

30

4 Αγορά

5%

40

30

30

300

Μερικώς

0

Αν όμως ο επενδυτής που είχε ζητήσει να αγοράσει 40 τεμάχια στο 5% (τέταρτη
εντολή), αντί για 40 έστω ότι είχε ζητήσει 10 τεμάχια. Τότε, η συνολική ζήτηση θα
ήταν:

Ζήτηση =70 +20 +150 +50 = 290

Δηλαδή, η Ζήτηση θα ήταν μικρότερη από την Προσφορά τίτλων. Αυτή η
δημοπρασία θα οδηγούνταν σε αποτυχία και το νέο επιτόκιο της θα έπαιρνε την τιμή
του Penalty επιτοκίου.
Αν πάλι στο αρχικό παράδειγμα, υπήρχαν όλες οι εντολές εκτός της πρώτης,
τότε στη δημοπρασία αυτή δε θα υπήρχε κανένας κάτοχος ομολόγων που θα θέλει να
πουλήσει τους τίτλους του. Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση η δημοπρασία θα
οδηγούνταν σε αποτυχία. Το νέο επιτόκιο της θα έπαιρνε τότε την τιμή του All –
Hold επιτοκίου.
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Έστω, και πάλι το αρχικό παράδειγμα. Αν όμως ο επενδυτής που είχε ζητήσει
να αγοράσει 70 τεμάχια στο 2,9% (δεύτερη εντολή), αντί για 70 να ζητούσε 100
τεμάχια. Τότε, η συνολική ζήτηση θα ήταν: Ζήτηση =100 +20 +150 +50 = 320
Βλέπουμε, συνεπώς ότι η προσφορά είναι μικρότερη από τη ζήτηση, άρα η
συγκεκριμένη δημοπρασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Όσον αφορά τώρα το επιτόκιο
που θα διαμορφωθεί για αυτήν την έκδοση ομολόγου, μπορούμε να παρατηρήσουμε
στον Πίνακα 6.4 ότι η εντολή Αγοράς 40 τεμαχίων στο 5% δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί πλέον ούτε μερικώς, αφού η εντολή Διατήρησης στο 4,2 % έχει
μηδενίσει τον αριθμό των Διαθέσιμων Τεμαχίων. Άρα το νέο επιτόκιο για τη
συγκεκριμένη έκδοση ομολόγου θα ισούται με 4,2 %.

Πίνακας 6.4 Υπολογισμός Επιτοκίου – Παράδειγμα 2
# Τύπος

Επιτόκιο Κομμάτια Διατίθενται Διατέθηκαν Συνολ. Διατεθ.

Αποτέλ. Υπόλοιπα

1 Hold-At-Rate

2,4%

50

300

50

50

Πλήρως

250

2 Αγορά

2,9%

100

250

100

150

Πλήρως

150

3 Hold-At-Rate

4,2%

150

150

150

300

Πλήρως

0

6.3.3.4 Καθορισμός των μη Λειτουργικών Απαιτήσεων

6.3.3.4.1 Γενικές Παρατηρήσεις
Έχοντας πλέον μελετήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το
σύστημα που θα αναπτυχθεί για την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα, μπορούμε πλέον να καταγράψουμε όλες τις
υπόλοιπες μη λειτουργικές απαιτήσεις. Για τον εύκολο εντοπισμό τους, αλλά και για
την καλύτερη κατανόησή τους, θα μελετήσουμε τις μη λειτουργικές απαιτήσεις με
βάση το διαχωρισμό τους, τον οποίο προτείναμε στο σχήμα 6.4 της ενότητας 6.3.3.1.
Έτσι, στην αμέσως επόμενη υποενότητα θα αναφερθούμε στις μη λειτουργικές
απαιτήσεις χρήσης. Πρόκειται για τις απαιτήσεις εκείνες που καθορίζουν τα
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χαρακτηριστικά του συστήματος, το user interface και το υλικό τεκμηρίωσης που θα
πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο χρήστης (Πρέντζα Α., 2007).
Στη συνέχεια, στην υποενότητα 6.3.3.4.3, θα αναφερθούμε στις μη λειτουργικές
απαιτήσεις αξιοπιστίας και στην υποενότητα 6.3.3.4.4 στις απαιτήσεις επιδόσεων. Οι
μεν απαιτήσεις αξιοπιστίας καθορίζουν τη συμπεριφορά που πρέπει να έχει το
λογισμικό σε καταστάσεις ενδογενών ή εξωγενών σφαλμάτων, καθώς και τη
διαδικασία αποκατάστασης του, την πρόβλεψη τέτοιων καταστάσεων, και την
επιθυμητή διαθεσιμότητα του λογισμικού. Οι δε απαιτήσεις επιδόσεων εισάγουν
περιορισμούς σχετικά με το χρόνο εκτέλεσης των διαδικασιών του συστήματός μας
και με τη χρήση πόρων, όπως η μνήμη και οι μονάδες επεξεργασίας (Βεσκούκης Β.,
2006).
Επιπλέον, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις υποστήριξης καθορίζουν τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά για τον έλεγχο και τη συντήρηση του λογισμικού (Πρέντζα Α.,
2007). Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις υποστήριξης θα αποτελέσουν το αντικείμενο
μελέτης μας στην υποενότητα 6.3.3.4.5.
Οι απαιτήσεις σχεδίασης καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει
η σχεδίαση του λογισμικού, δηλαδή ποια πρότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και
βάση ποιας μεθοδολογίας. Ενώ, οι απαιτήσεις υλοποίησης καθορίζουν πώς πρέπει να
γίνει η συγγραφή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού μας (Εμμανουήλ
Σκορδαλάκης, 2007). Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις σχεδίασης και υλοποίησης θα
μελετηθούν στην υποενότητα 6.3.3.4.6.
Εξάλλου, έχουμε επανειλημμένα πει στις προηγούμενες ενότητες ότι η
ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών είναι ένας κρίσιμος παράγοντας της
ανάπτυξης των διαδικτυακών συναλλαγών γενικότερα αλλά και ειδικότερα για την
επίτευξη της αναβάθμισης των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών
στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε σημαντικό τμήμα του
χρόνου ανάπτυξης της προτεινόμενης εφαρμογής, στη διασφάλιση του απαιτούμενου
επιπέδου ασφαλείας. Ο ακριβής προσδιορισμός αυτού του απαιτούμενου επιπέδου
ασφαλείας και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξή του θα καταγραφούν
στην υποενότητα 6.3.3.4.7.
Ενώ, στην υποενότητα 6.3.3.4.8 θα ασχοληθούμε με τις μη λειτουργικές
απαιτήσεις επικοινωνίας του συστήματός μας με άλλα συστήματα. Οι απαιτήσεις
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αυτές καθορίζουν τα εξωτερικά συστήματα, με τα οποία το λογισμικό θα πρέπει να
επικοινωνεί, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της επικοινωνίας αυτής
(Βεσκούκης Β., 2006).
Στις δύο τελευταίες υποενότητες θα μελετήσουμε αντίστοιχα τις απαιτήσεις
βάσεων δεδομένων και τις φυσικές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις βάσεων δεδομένων
καθορίζουν τις οντότητες για τη διαχείριση των οποίων είναι υπεύθυνο το σύστημα
λογισμικού, καθώς και τα χαρακτηριστικά καθεμίας από αυτές. Από την άλλη
πλευρά, οι φυσικές απαιτήσεις καθορίζουν τα επιθυμητά φυσικά χαρακτηριστικά του
λογισμικού και του συστήματος (λειτουργικό σύστημα, προδιαγραφές υπολογιστή,
απαιτούμενες δικτυακές συνδέσεις) (Πρέντζα Α., 2007).

6.3.3.4.2 Απαιτήσεις χρήσης
Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει στο χρήστη ένα περιβάλλον επικοινωνίας φιλικό
και εύκολο στον χειρισμό του, με υποστήριξη γραφικών και αρμονία στο σχεδιασμό
των οθονών. Επίσης, η πλοήγηση του χρήστη στο λογισμικό και η αλληλεπίδρασή
του με αυτό θα πρέπει να γίνεται με απλό και κατανοητό τρόπο, κάνοντας χρήση του
ποντικιού και του πληκτρολογίου.
Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που θα προσελκύσει πιθανότατα σημαντικό
αριθμό επενδυτών είναι και η παροχή όσο το δυνατόν πιο προσωποποιημένης
εξυπηρέτησης. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν εύστοχο το περιβάλλον του συστήματος
να μπορεί να προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Οι προσαρμογές
μπορεί να περιλαμβάνουν από αλλαγές στα χρώματα των μενού ως και στο ποια
μενού θα εμφανίζονται.
Εξάλλου, το λογισμικό θα παρέχει σε όλους τους χρήστες κάποιες γενικές
πληροφορίες, όπως τις διαθέσιμες δημοπρασίες ομολόγων. Ωστόσο, η είσοδος στο
σύστημα θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Οι ενέργειες στις οποίες θα προβαίνει ο χρήστης θα πρέπει να είναι δομημένες
ώστε να μην τον προβληματίζουν. Επιπλέον, προκειμένου το λογισμικό να είναι
εύχρηστο θα υπάρχουν φόρμες καταχώρησης στοιχείων με αυτοματοποίηση πεδίων,
όπου αυτό επιτρέπεται (π.χ. ο τύπος ομολόγου θα επιλέγεται από τον χρήστη με
αυτόματο τρόπο από μια λίστα που θα περιέχει διάφορους τύπους ομολόγων).
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6.3.3.4.3 Απαιτήσεις αξιοπιστίας
Η ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες θα εξασφαλίζεται από τη χρήση
διαφορετικών κωδικών χρήστη και password. Ενώ, το λογισμικό θα υποστηρίζει
«κλείδωμα» των εγγραφών κάθε χρήστη ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα λάθους
κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από άλλο χρήστη.
Σε περίπτωση που θα συμβεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, το σύστημα, μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα και με όσο το δυνατόν μικρότερη προσπάθεια, θα πρέπει να
έχει δυνατότητα επαναφοράς του σε κατάσταση λειτουργίας και επανάκτησης των
δεδομένων που είχαν καταχωρηθεί μέχρι τη στιγμή του προβλήματος. Ενώ, σε
περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου, η προσπάθεια επανασύνδεσης σε αυτό θα
επαναλαμβάνεται ανά δύο λεπτά και επί μία ώρα
Κατά την αποσύνδεση ενός χρήστη η οποία οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα του
client, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επανασύνδεσης του χρήστη
και αυτοματοποιημένη αποκατάσταση των δεδομένων του στην κατάσταση πριν την
αποσύνδεση.
Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής διαθεσιμότητα και
η καλή λειτουργία του συστήματος ακόμη και σε περίπτωση κατάρρευσης του
Κεντρικού Server (από διάφορες αιτίες π.χ. δολιοφθορά, φυσική καταστροφή,
επιθέσεις κακόβουλων εισβολέων, ιούς), θα πρέπει να αγοραστεί και ένας δεύτερος
απομακρυσμένος Server. Σε αυτόν το δεύτερο Server θα γίνεται αντιγραφή των
δεδομένων με την τεχνική του Remote disk mirroring. Η τεχνική αυτή έχει
ομοιότητες με την τεχνική disaster-recovery που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα ΗΔΑΤ
(όπως είδαμε στην ενότητα 5.3.2) και με την τεχνική του disk shadowing που
χρησιμοποιεί η πλατφόρμα ΟΑΣΗΣ (όπως είδαμε στην ενότητα 5.3.3).
Το mirroring (καθρεφτισμός), λοιπόν, είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται
για να διασφαλιστούν τα δεδομένα. Η λειτουργία του βασίζεται στη δημιουργία ενός
πλήρους αντιγράφου ασφαλείας (full back-up) όλων των πληροφοριών που υπάρχουν
στο χρησιμοποιούμενο δίσκο Α σε ένα δίσκο Β. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί
αργότερα να αποκατασταθούν με εύκολο τρόπο, ή να αντιγραφούν χωρίς να
προκληθεί διακοπή στις υπηρεσίες του μηχανήματος ή στην πρόσβαση στα δεδομένα.
Επιπλέον, οι πληροφορίες, μπορούν να μεταφερθούν αλλά και να φυλαχτούν σε ένα
άλλο, ασφαλές μέρος (R. D. McDowall, 2001).
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Όσον αφορά την τεχνική του Remote data mirroring που εφαρμόζουμε στο
σύστημά μας, ο «καθρεφτισμός» των δεδομένων γίνεται σε ένα δεύτερο
απομακρυσμένο Server (M. Yanai et al, 2004). Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος,
ο δεύτερος αυτός απομακρυσμένος Server θα πρέπει άμεσα να μπορέσει να
«σηκώσει» τις λειτουργίες του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Έτσι,
οι χρήστες δε θα αντιληφθούν το όποιο πιθανό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και δε θα
κλονιστεί η εμπιστοσύνη τους ως προς την ασφάλεια των υπηρεσιών του
διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού.
Εξάλλου, για την επίτευξη ακόμη πιο υψηλού βαθμού αξιοπιστίας, το σύστημα
θα πρέπει να κρατάει σε tapes ημερήσια backup των δεδομένων του. Επιπλέον,
μεταξύ των backup η εφαρμογή θα πρέπει να διατηρεί αντίγραφα των μεταβολών στα
δεδομένα της.
Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών και αντιμετώπισης
κρίσεων. Ο σχεδιασμός αυτός θα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των
διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν ανάλογα με το πιθανό πρόβλημα που θα
προκύψει.

6.3.3.4.4 Απαιτήσεις επιδόσεων
Το σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί τους πόρους του στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Έτσι, για τη βέλτιστη αποδοτικότητα χρόνου (time efficiency), θα πρέπει η
διαδικασία αποθήκευσης αντιγράφων των δεδομένων (backup) να πραγματοποιείται
κατά τις ώρες που υπάρχει μικρός φόρτος.
Εξάλλου, για την καλύτερη αποδοτικότητα χώρου, τα αντίγραφα των
δεδομένων θα αντικαθίστανται κάθε τρεις μέρες. Επιπλέον, η απόκριση από το
σύστημα βάσεων δεδομένων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 δευτερόλεπτα.

6.3.3.4.5 Απαιτήσεις υποστήριξης
Η πρόσβαση στο λογισμικό θα γίνεται μέσω του διαδικτύου και δεν θα απαιτείται
καμία εγκατάσταση. Στην οθόνη του λογισμικού θα υπάρχει υποστήριξη με τη μορφή
των Συχνών Ερωτήσεων (Frequently Asked Questions), μέσω των οποίων θα
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επεξηγούνται και θα διευκρινίζονται τα θέματα λειτουργίας της εφαρμογής. Για
περαιτέρω κάλυψη των αποριών, θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω
ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.

6.3.3.4.6 Απαιτήσεις σχεδίασης και υλοποίησης
Όσον αφορά τη σχεδίαση του συστήματός μας, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική
περιγραφή με τη χρήση Διαγράμματος Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) αλλά και
Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΔΟΣ). Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι
για τη σχεδίαση θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο UML.
Εξάλλου, για την υλοποίηση του συστήματός μας θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα
ASP (Active Server Pages), λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ανάπτυξη
διαπλατφορμικών εφαρμογών με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Επιπλέον, θα
γίνει εφαρμογή της γλώσσας ASP σε συνδυασμό με την τεχνολογία ADO (ActiveX
Data Objects) και της γλώσσας SQL (Structured Query Language) για υποβολή
ερωτημάτων και πρόσβαση στη βάση δεδομένων μας μέσα από τις ιστοσελίδες της
πλατφόρμας.

6.3.3.4.7 Απαιτήσεις Ασφαλείας
Η ως τώρα μελέτη μας μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη
εμπιστοσύνης προς τις διαδικτυακές συναλλαγές αποτελεί το σημαντικότερο
τροχοπέδη για την ως τώρα ανάπτυξή τους στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με τη μικρή απήχηση των παραδοσιακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα και την άγνοια ίσως και την αδιαφορία των περισσότερων
Ελλήνων για τις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι το θέμα της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών είναι πολύ κρίσιμο για την
επιτυχή αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην
Ελλάδα.
Όπως, όμως, έχουμε αναφέρει και στην ενότητα 2.5.6, η πολιτική ασφάλειας
που θα ακολουθήσει ο διαδικτυακός χρηματοοικονομικός οργανισμός θα πρέπει να
βασίζεται στην εκτίμηση του κόστους διασφάλισης του συστήματος σε σχέση με το
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κόστος αποκατάστασής του μετά από οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ή απώλεια. Για
την εκτίμηση αυτή θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση κόστους οφέλους (cost – benefit –
analysis) από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό σε συνεργασία με την εταιρία
πληροφορικής που έχει συγχωνευτεί για να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια.
Δεδομένης της επιλεγείσας πολιτικής ασφάλειας, λοιπόν, το πρώτο επίπεδο
ασφαλείας που θα πρέπει να εφαρμοστεί στο νέο διαδικτυακό χρηματοοικονομικό
οργανισμό είναι η υποστήριξη διαφορετικού τύπου χρηστών, με διαφορετικά
δικαιώματα πρόσβασης και προκαθορισμένα δικαιώματα ανά διαδικασία / ενέργεια.
Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες θα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Διαχειριστές,
Εκδότες και Πλειοδότες.
Οι χρήστες θα κάνουν χρήση των προσωπικών κωδικών ασφαλείας username
και password για τη σύνδεσή τους στο σύστημα. Βάσει αυτού του συνδυασμού των
προσωπικών κωδικών ασφαλείας η εφαρμογή θα υποστηρίζει περιορισμό της
πρόσβασης στη βάση δεδομένων ανά χρήστη, δηλαδή κάθε χρήστης θα έχει μόνο τα
απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης στα δικά του δεδομένα και όχι στα δικαιώματα
όλης της ομάδας χρηστών που ανήκει. Κατ΄ εξαίρεση οι διαχειριστές θα έχουν
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα όλων των χρηστών, πλην των κωδικών πρόσβασής
τους.
Το username θα επιλέγεται από τον ίδιο το χρήστη και εφ’ όσον είναι διαθέσιμο
(εφ’ όσον δηλαδή δεν το έχει ήδη επιλέξει κάποιος άλλος), θα του παραχωρείται. Στη
συνέχεια θα του ζητείται να επιλέξει έναν κωδικό ασφαλείας με μέγιστο μήκος 10
χαρακτήρες. Δεδομένου, λοιπόν, ότι αυτός ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να έχει δέκα
ψηφία, το σύστημα θα μπορεί να παράγει: 10 Χ 10 Χ 10 Χ 10 Χ 10 Χ 10 Χ 10 Χ 10
Χ 10 Χ 10 = 10.000.000.000 = 1010 διαφορετικούς τέτοιους κωδικούς.
Επιπλέον, αφού αυτός ο κωδικός password συνδέεται και με ένα username, θα
μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι ο συνδυασμός τους αποτελεί ένα ικανοποιητικό
επίπεδο ασφαλείας. Στην πράξη, όμως, όσο βελτιώνεται η τεχνολογία, τόσο πιο
εύκολο γίνεται το σπάσιμο αυτών των κωδικών, όπως εξάλλου έχουμε συζητήσει και
στην ενότητα 2.5.9. Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι για μεγαλύτερη ασφάλεια
η εισαγωγή ενός νέου Διαχειριστή στο σύστημα θα γίνεται απευθείας στη βάση και
όχι μέσω της πλατφόρμας.
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Το γεγονός αυτό μας ώθησε να σκεφτούμε ότι θα πρέπει σε ένα δεύτερο επίπεδο
ασφάλειας να ζητείται από το χρήστη ( πλειοδότη ή εκδότη) η αλλαγή του κωδικού
password του σε τακτά χρονικά διαστήματα, διάρκειας τριών μηνών. Μάλιστα, για
ακόμη πιο υψηλού επιπέδου ασφάλεια θα πρέπει να μην επιτρέπεται η χρήση του
ίδιου κωδικού password, αλλά ούτε και η κυκλική χρήση τους σε βάθος 2, δηλαδή θα
πρέπει ο κωδικός password να είναι διαφορετικός από τους δύο προηγούμενους
κωδικούς που είχε επιλέξει ο χρήστης.
Επίσης, θα προτείνεται στους χρήστες που θέλουν ακόμη πιο υψηλού επιπέδου
ασφάλεια, η συνδυασμένη χρήση των password, του user-id και των αριθμών ΤΑΝ
που μελετήσαμε στην ενότητα 2.5.9. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων (privacy), θα είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί σε
πραγματικό χρόνο η μέθοδος της κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού, την οποία
μελετήσαμε αναλυτικά στην ενότητα 2.5.8.4, για την κωδικοποίηση των δεδομένων
που μεταφέρονται από και προς το σύστημα.
Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια θα πρέπει να μην επιτρέπονται στους χρήστες
οι πολλαπλές προσβάσεις (logins) στο σύστημα με το ίδιο όνομα χρήστη (username).
Ενώ, το σύστημα θα πρέπει να εφαρμόζει και το μέτρο της αυτόματης αποσύνδεσης
χρήστη, το οποίο μελετήσαμε στην ενότητα 2.5.8.7. Πιο συγκεκριμένα, αν ο χρήστης
των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών παραμείνει αδρανής για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε λεπτά, το σύστημα αυτομάτως θα κλείνει
και θα του ζητείται να επανασυνδεθεί.
Εξάλλου, η εφαρμογή θα πρέπει να μην επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένους
χρήστες την ηθελημένη ή μη πρόσβασή τους σε διαδικασίες ή δεδομένα. Επιπλέον,
δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η αλλοίωση (μεταβολή) των εγγραφών από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες, αλλά και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του
συστήματος για μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες. Σε μια τέτοια περίπτωση, μάλιστα,
θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός άμεσης ειδοποίησης του διαχειριστή της
εφαρμογής.
Όταν ο χρήστης επιχειρεί να πραγματοποιήσει κάτι που δεν προβλέπεται στις
δυνατότητες που του παρέχει το σύστημα ή που θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια
δεδομένων, θα πρέπει να εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα. Παράλληλα, θα
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής στα αρχεία ιστορικότητας
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χρήσης (log files) των συναλλαγών / ενεργειών / μεταβολών που έχουν
πραγματοποιηθεί από τους χρήστες, ώστε να είναι εύκολα διακριτό το τι έκανε ποιος
και πότε.
Πολύ σημαντικό και απαραίτητο τελευταίο επίπεδο ασφαλείας θα πρέπει να
είναι και η συνεργασία του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού με
κάποιον πάροχο πιστοποιητικού ασφαλείας. Όσο πιο έμπιστος είναι αυτός ο πάροχος,
όπως είδαμε και στην ενότητα 2.5.9, τόσο πιο σίγουροι θα είναι οι πελάτες για το
επίπεδο ασφάλειας του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού.

6.3.3.4.8 Απαιτήσεις Βάσεων Δεδομένων
Η εφαρμογή θα διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Data Base
Management System) για τη φύλαξη των δεδομένων της. Πιο συγκεκριμένα, θα
χρησιμοποιηθεί σύστημα Βάσεων Δεδομένων με τα ακόλουθα βασικά αρχεία /
πίνακες: Αρχείο πλειοδοσιών (με τα στοιχεία της κάθε πλειοδοσίας), Αρχείο
πλειοδοτών (με τα στοιχεία του κάθε πλειοδότη), Αρχείο δημοπρασιών (με τα
στοιχεία των διαθέσιμων δημοπρασιών αλλά και αυτών που έχουν ολοκληρωθεί) και
Αρχείο εκδοτών (με τα στοιχεία του κάθε εκδότη ομολόγων).

CLIENT

CLIENT

CLIENT

SERVER

DATABASE
MANAGEMENT
SYSTEM

Σχήμα 6.6. Επικοινωνία των χρηστών με το διαδικτυακό χρηματοοικονομικό
οργανισμό
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Το σύστημα θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική client-server, όπως φαίνεται και
στο Σχήμα 6.6. Κάθε Client θα μπορεί να ανοίξει το παράθυρο μέσα στο οποίο θα
υπάρχει η δημοπρασία που τον ενδιαφέρει. Οι Clients θα επικοινωνούν με τον Server
με sockets. Ένα socket είναι μία διεπαφή (interface) ανάμεσα σε μία εφαρμογή και το
TCP/IP πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων στο διαδίκτυο.
Ο Server αφού δεχτεί τα δεδομένα από τους Clients θα τα στέλνει προς
αποθήκευση στο DBMS. Επιπλέον, το σύστημα θα μπορεί να επεξεργάζεται τα
δεδομένα και σαν τελικό αποτέλεσμα θα υπολογίζει και θα παρέχει το επιτόκιο που
θα προκύπτει για κάθε έκδοση ομολόγων. Εξάλλου, βάση αυτού του επιτοκίου, το
σύστημα θα καθορίζει ποιοι από τους υποψήφιους πλειοδότες θα αποκτούν τα
ομόλογα.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας
παράνομης πράξης, τα στοιχεία της (ημερομηνία, ώρα, τόπος, περιγραφή, θύματα,
απώλειες, κατηγορία στην οποία ανήκει) θα πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλη
αποθήκη δεδομένων.

6.3.3.4.9 Απαιτήσεις επικοινωνίας με άλλα συστήματα
Η επικοινωνία του συστήματος με τη Βάση Δεδομένων θα πρέπει να γίνεται μέσω
του εργαλείου διαχείρισης ΟDBC (Διαχείριση Αρχείων Προέλευσης Δεδομένων),
ώστε να υπάρχει συγχρονισμός της λειτουργίας τους. Πιο συγκεκριμένα, στο
εργαλείο διαχείρισης ΟDBC θα έχει δημιουργηθεί εγγραφή που θα δηλώνει τις
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία παροχής δεδομένων από τη βάση δεδομένων
μας.
Επιπλέον, η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης και
ανταλλαγής δεδομένων με άλλα τραπεζικά πληροφοριακά συστήματα καθώς και με
κάποιο σύστημα διαφύλαξης των τίτλων. Πιο συγκεκριμένα, θα χρειάζεται κάποια
ενημέρωση για το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού ή της κάρτας που θα είναι
συνδεδεμένη με το σύστημά μας. Ενώ, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
υπολογισμού του επιτοκίου και οι μεταφορές των τίτλων από και προς τους
πλειοδότες επιβάλλεται η διασύνδεση του συστήματος με κάποιο σύστημα
διαφύλαξης τίτλων.
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Πηγή: IBM InfoSphere Master Data Management Server for Product Information Management, Ver. 9.1.0

Σχήμα 6.7 Μορφή της Επικοινωνίας των δομών του Διαδικτυακού
Χρηματοοικονομικού Οργανισμού
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6.3.3.4.10 Φυσικές απαιτήσεις
Η αξία του υλικού έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, μπορούμε
πλέον να αγοράσουμε ακόμη και για οικιακή χρήση υλικοτεχνικό εξοπλισμό, του
οποίου μέχρι πρόσφατα η αξία ήταν απαγορευτική. Ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει
και πιο πάνω, στο χώρο της πληροφορικής αυτό που σήμερα είναι σύγχρονο μπορεί
γρήγορα να απαξιωθεί. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
στο να προσδιοριστούν επακριβώς οι απαιτήσεις μας σε εξοπλισμό, έτσι ώστε το
κόστος του να είναι μεν σχετικά μικρό, αλλά να μπορεί να καλύψει πλήρως τις
τωρινές αλλά και τις πιθανές μελλοντικές μας ανάγκες.
Ο χρηματοοικονομικός οργανισμός που θα παρέχει το χειρισμό των
διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών, θα πρέπει να χρησιμοποιεί
μοντέρνα αλλά ταυτόχρονα αξιόπιστη και δοκιμασμένη τεχνολογία και προφανώς δε
θα μπορεί να λειτουργήσει βασιζόμενος μόνο σε ένα άριστο λογισμικό. Αντιθέτως, το
λογισμικό αυτό θα πρέπει να υποστηρίζεται από ισχυρό υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ταυτόχρονη σύνδεση ενός μεγάλου αριθμού
χρηστών. Για να μπορέσουμε, όμως, να αποφασίσουμε τι υλικό θα χρησιμοποιήσουμε
θα πρέπει πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσουμε ποιος θα είναι ο τρόπος επικοινωνίας
του δικού μας server με τους υπολογιστές των χρηστών (εκδοτών, πλειοδοτών) που
θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια συναλλαγή με το σύστημά μας.
Ξεκινώντας, λοιπόν, θα λέγαμε ότι το σύστημα που θα διαχειρίζεται τις
διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, για την καλύτερη απόδοσή του,
θα πρέπει να βασίζεται σε Three Tier αρχιτεκτονική. Το σύστημα, δηλαδή, όπως
μπορούμε να διακρίνουμε και στο Σχήμα 6.7, θα αποτελείται από τρία διακριτά
επίπεδα και από το δίκτυο που θα μεσολαβεί μεταξύ τους (Bonnie O'Neil et al, 1997):
Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Æ O Database Server
Δεύτερο Επίπεδο (Second Tier) Æ Ο Application Server
Τρίτο Επίπεδο (Third Tier) Æ Ο Web Server
Από την άλλη πλευρά, κάθε χρήστης της εφαρμογής μας θα πρέπει αρχικά να
έχει σύνδεση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας είτε μια μισθωμένη γραμμή (leased
line), δηλαδή μια τηλεφωνική γραμμή η οποία ενοικιάζεται για αποκλειστική χρήση
από τον μισθωτή, είτε μέσω μιας dial-up σύνδεσης, που μπορεί να εξασφαλιστεί
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μέσω modem και μιας pstn τηλεφωνικής γραμμής, είτε μέσω μιας isdn γραμμής, η
οποία επιτρέπει τη μεταφορά φωνής και δεδομένων υψηλής ταχύτητας χωρίς τις
απώλειες και τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι συμβατικές pstn τηλεφωνικές
γραμμές, είτε τέλος χρησιμοποιώντας μια adsl γραμμή, η οποία προσφέρει
ευρυζωνική (broadband) πρόσβαση στο Internet και έχει πολύ μεγαλύτερες
δυνατότητες λήψης και αποστολής δεδομένων σε σχέση με μία απλή σύνδεση 56Κ ή
μία σύνδεση ISDN.
Για την πλοήγηση στο διαδίκτυο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο λογισμικό
πλοήγησης (browser), όπως ο Internet Explorer, ο Firefox, ο Mozilla, ή ο Netscape.
Μια οποιαδήποτε συναλλαγή με το νέο διαδικτυακό χρηματοοικονομικό οργανισμό
μπορεί να ξεκινήσει πληκτρολογώντας στον browser τη URL διεύθυνση του Web
Server του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού, η οποία έχει αρχικά
επιλεγεί να είναι η: bonds.ath.cx. Με το πέρας των απαιτούμων δοκιμών θα γίνει
πλήρης μεταφορά της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/danarg/, ώστε
η πλατφόρμα να φιλοξενείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch).
Ο Domain Name Server (DNS) θα αναλάβει να αναζητήσει στη βάση
δεδομένων με Internet διευθύνσεις που διαθέτει, τον Internet protocol (ΙΡ) αριθμό του
Web Server του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Για το σκοπό αυτό
έχουμε ζητήσει από τον ιστοχώρο http://www.dyndns.com/, ο οποίος λειτουργεί ως
Domain Name Server να αναλάβει την αντιστοίχηση της ΙΡ διεύθυνσης του Server με
τη URL διεύθυνση του διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού. Μάλιστα, η
επιλογή της URL διεύθυνσης (bonds.ath.cx) έγινε ύστερα από πρόταση του dyndns
μεταξύ πέντε εναλλακτικών επιλογών.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι η ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει σε
έναν υπολογιστή με ISDN σύνδεση στο διαδίκτυο, του οποίου η ΙΡ διεύθυνση είναι
δυναμική και όχι στατική, δηλαδή αλλάζει σε κάθε σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην
περίπτωση αυτή ο dyndns θα αναλαμβάνει και πάλι να εντοπίσει τη νέα ΙΡ διεύθυνση
και να κάνει την αντιστοίχηση με τη URL διεύθυνση του διαδικτυακού
χρηματοοικονομικού οργανισμού.
Ένας απλός Web Server στον οποίο μπορεί να στηθεί ο διαδικτυακός
χρηματοοικονομικός οργανισμός είναι ο Internet Information Server (IIS), ο οποίος
είναι ενσωματωμένος στα Windows 2000 και στα Windows XP Professional Edition.

265

Ανάπτυξη προτυπου συστήματος για την Αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων
στην Ελλάδα

____________________________________________________________________
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει σε έναν υπολογιστή με
λογισμικό Windows ΧΡ Home Edition, το οποίο δεν υποστηρίζει τον IIS και για το
λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ο Abyss Web Sever.
Ο χρήστης, λοιπόν, μέσω του διαδικτύου θα επικοινωνεί με τον Application
Server, ο οποίος και θα τρέχει την εφαρμογή. Μεταξύ του χρήστη και του Application
Server θα παρεμβάλλονται ο Web Server και το δίκτυο. Ο Web Server θα διαχωρίζει
την εφαρμογή από το διαδίκτυο προσφέροντας έτσι την απαιτούμενη ασφάλεια κατά
τη διεξαγωγή της επικοινωνίας. Επιπλέον, θα φροντίζει για τη σωστή δρομολόγηση
των πακέτων. Το δίκτυο θα μεταφέρει τα δεδομένα και θα αποτελεί την καρδιά του
συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει όλους τους
απαιτούμενους μηχανισμούς ασφαλείας (routers, fireralls, switches) που θα εγγυώνται
την προστασία των δεδομένων και την ασφαλή, ταχεία και αξιόπιστη διασύνδεση των
μονάδων της εφαρμογής.
Ο Database Server, θα φιλοξενεί τα δεδομένα του συστήματος σε μια Βάση
Δεδομένων, η οποία θα υλοποιηθεί με Oracle Database 10g Enterprise Edition. Το
συγκεκριμένο λογισμικό ανάπτυξης βάσεων δεδομένων που επιλέξαμε είναι ένα
RDBMS σταθερό και με μεγάλες δυνατότητες σε σχέση π.χ. με την ACCESS. Το
μόνο μειονέκτημά της είναι ότι είναι ένα σχετικά ακριβό RDBMS. Δεδομένου, όμως,
ότι το σύστημά μας θα πρέπει να διαχειρίζεται online σημαντικό όγκο δεδομένων,
είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε ένα RDBMS ισχυρό, ώστε να μη δημιουργηθεί
οποιοδήποτε πρόβλημα υπερφόρτωσης ή κατάρρευσής του.
Ο Database Server, ο οποίος θα αποτελεί το βασικότερο επίπεδο του
συστήματος, θα παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποθήκευση,
ανάκτηση, ενημέρωση και συντήρηση των δεδομένων του συστήματος καθώς επίσης
και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των
δεδομένων. Οποιαδήποτε, όμως, συναλλαγή με τη βάση μπορεί να γίνεται μόνο μέσω
του εξυπηρετητή της εφαρμογής (Application Server). Έτσι, ο Application Server θα
επικοινωνεί με το χρήστη και με τον Database Server απ’ όπου και θα αντλεί τα
απαραίτητα δεδομένα.
Αυτή η διαδικασία της επικοινωνίας ενός χρήστη με το Web Server του
διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού, προφανώς θα πρέπει να μπορεί
ταυτόχρονα να επιτευχθεί από ένα μεγάλο αριθμό χρηστών. Είναι πολύ σημαντικό
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όλοι οι χρήστες της εφαρμογής να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να ανταποκριθούν στην
πληροφορία που έλαβαν. Για να μπορεί να φιλοξενεί ταυτόχρονα πολλούς χρήστες,
αλλά και για την άμεση μετάδοση των δεδομένων στην εφαρμογή του χρήστη, ο Web
server που θα παρέχει τις υπηρεσίες στους χρήστες του διαδικτυακού οργανισμού θα
πρέπει να είναι πολύ ισχυρός.
Επιπλέον, ο Database server θα πρέπει να παρέχει μεγάλη αποθηκευτική
δυνατότητα, να διαθέτει αρκετή μνήμη και έναν αρκετά γρήγορο επεξεργαστή, ώστε
τα δεδομένα να συγκεντρώνονται, να ελέγχονται, να καταγράφονται και να μπορούν
στη συνέχεια να επεξεργαστούν γρήγορα από το σύστημα. Μια πολύ καλή επιλογή
για Database server θα μπορούσε να είναι ένας τετραπύρηνος Intel Core i5-760 ή
Core i7-970, ο οποίος να διαθέτει 2 σκληρούς δίσκους των 500 GB, μνήμη RAM 4
GB, SCSI δίσκους σε διάταξη RAID-1 και στον οποίο να έχει εγκατασταθεί
λειτουργικό σύστημα Windows NT και Oracle Database.
Εξάλλου, για τη λειτουργία του συστήματός μας, απαιτείται η εγκατάσταση του
προγράμματος selisoft active html, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των
σελίδων asp. Ενώ, η εγκατάσταση του Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1
θα επιτρέψει την επικοινωνία των Asp σελίδων με τη βάση δεδομένων (Ado.net) και
η εγκατάσταση του Microsoft Sync Framework θα συγχρονίσει τη βάση μας με την
εφαρμογή. Τέλος, απαιτείται η εγκατάσταση της γλώσσας java jdk για τη δημιουργία
της εφαρμογής μας και η εγκατάσταση της γλώσσας java jre για την εκτέλεση της
εφαρμογής.

6.3.4

Σχεδιασμός του συστήματος

6.3.4.1 Γενικές παρατηρήσεις
Η φάση του σχεδιασμού του συστήματός μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο
στενός συνδετικός κρίκος μεταξύ της φάσης της ανάλυσης των απαιτήσεων και της
φάσης της ανάπτυξης του λογισμικού. Στη φάση αυτή, λοιπόν, θα γίνει η
«κωδικοποίηση» των αναγκών, η μετατροπή τους, δηλαδή, σε μια μορφή που θα
επιτρέψει την εύκολη υλοποίησή τους κατά τη φάση της ανάπτυξης του λογισμικού.
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Μάλιστα, ο σχεδιασμός του συστήματός μας μπορεί να επιμεριστεί σε δύο τμήματα :
το σχεδιασμό της απαιτούμενης βάσης δεδομένων, τον οποίο θα μελετήσουμε στην
επόμενη υποενότητα και το σχεδιασμό των απαιτούμενων οθονών, τον οποίο θα
μελετήσουμε στην υποενότητα 6.3.4.3.

6.3.4.2 Σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων
Απαραίτητο βήμα στο σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων είναι η δημιουργία του
μοντέλου Οντοτήτων – Συσχετίσεων (Entity Relationship), το οποίο απαιτεί να
προσδιορίσουμε επακριβώς όλες τις οντότητές μας. Έτσι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε
πρώτα από όλα με τις τρεις προφανείς οντότητες: το Διαχειριστή με κύριο κλειδί τον
Κωδικό του, τον Εκδότη με κύριο κλειδί τον Κωδικό του και τον Πλειοδότη με κύριο
κλειδί τον Κωδικό του επίσης.
Άλλες δύο οντότητες που μπορούμε να διακρίνουμε σχετικά εύκολα είναι το
Ομόλογο με κύριο κλειδί τον Κωδικό του και η Δημοπρασία με κύριο κλειδί τον
Αύξοντα Αριθμό της (ΑΑ). Με βάση αυτές τις οντότητες και τα χαρακτηριστικά που
πρέπει αυτές να έχουν μπορούμε να φτιάξουμε το μοντέλο Οντοτήτων –
Συσχετίσεων, που φαίνεται στο Σχήμα 6.8.
Το μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων είναι σημασιολογικό. Ωστόσο, η Oracle
είναι ένα Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και δεν μπορεί να
χειριστεί μοντέλα Οντοτήτων – Συσχετίσεων. Για το λόγο αυτό χρειάζεται η
μετατροπή του μοντέλου Οντοτήτων – Συσχετίσεων σε σχεσιακό μοντέλο
(Σταυρακούδης Αθανάσιος, 2010). Με άλλα λόγια, λοιπόν, από αυτό το μοντέλο
Οντοτήτων – Συσχετίσεων πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις σχέσεις /
πίνακες της Βάσης Δεδομένων μας.
Στην προσπάθειά μας αυτή γνωρίζουμε πρώτα από όλα ότι σύμφωνα με τη
Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων κάθε οντότητα από το μοντέλο οντοτήτων
συσχετίσεων μετατρέπεται σε σχέση (πίνακα) με το ίδιο όνομα και το ίδιο κλειδί.
Όλες οι απλές και σύνθετες ιδιότητες της οντότητας γίνονται γνωρίσματα (ονόματα
στηλών) της σχέσης (Κώστας Πατρούμπας, 2006). Ενώ, η μεταξύ τους συσχέτιση θα
μετατραπεί σε σχέση με πρωτεύον κλειδί το συνδυασμό των πρωτευόντων κλειδιών
των δύο οντοτήτων που συμμετέχουν σε αυτήν.
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Ξεκινώντας, μάλιστα, με τις οντότητες που συμμετέχουν σε σχέσεις 1 προς Ν (1
προς πολλά), θα μετατρέψουμε τις δύο οντότητες που συμμετέχουν σε αυτές σε δύο
σχέσεις / πίνακες. Έτσι, ένας εκδότης μπορεί να εκδίδει Ν ομόλογα. Άρα η μία σχέση
θα είναι ο Εκδότης και η δεύτερη το Ομόλογο. Η μεταξύ τους συσχέτιση Εκδίδει θα
μετατραπεί στη σχέση Εκδίδει, με πεδία την Ημερομηνία Έκδοσης, το Αρχικό
Επιτόκιο, το Hold-all επιτόκιο, το Penalty rate, το Κουπόνι, τον Αριθμό των Δόσεων
καθώς και τον Κωδικό του εκδότη και τον κωδικό του Ομολόγου, των οποίων δύο
τελευταίων ο συνδυασμός θα αποτελεί το πρωτεύον κλειδί.
Ο Διαχειριστής από τη μεριά του μπορεί να ελέγχει τη διεξαγωγή Ν
δημοπρασιών. Άρα μία τέταρτη σχέση είναι η Δημοπρασία και μια πέμπτη σχέση
είναι ο Διαχειριστής. Προφανώς, όλες οι παραπάνω σχέσεις θα έχουν τα ίδια
πρωτεύοντα κλειδιά με τις αντίστοιχες συσχετίσεις, τα οποία και φαίνονται
υπογραμμισμένα στο Σχήμα 6.8 και τα γνωρίσματά τους θα είναι οι ιδιότητες που είχε
κάθε μια από τις αντίστοιχες συσχετίσεις, οι οποίες και φαίνονται επίσης ξεκάθαρα
στο Σχήμα 6.8. Πιο συγκεκριμένα, στη σχέση Διαχειριστής πρωτεύον κλειδί θα είναι
ο Κωδικός και οι υπόλοιπες ιδιότητες της σχέσης αυτής θα είναι το password και το
όνομα του Διαχειριστή. Ενώ, στη σχέση Δημοπρασία το πρωτεύον κλειδί θα είναι ο
Αύξων Αριθμός της και άλλη μια ιδιότητα της σχέσης αυτής θα είναι το προς
διαπραγμάτευση ομόλογο.
Σε ένα δεύτερο βήμα θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι οντότητες που
συμμετέχουν σε μια συσχέτιση Ν προς Μ (πολλά – προς – πολλά). Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με τη Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων,
εκτός των οντοτήτων που θα πρέπει να μετατραπούν σε σχέσεις και κάθε συσχέτιση
πολλά – προς – πολλά θα πρέπει να μετατραπεί σε μια σχέση, με γνωρίσματα όλες τις
ιδιότητες των δύο οντοτήτων που συνιστούν το πρωτεύον κλειδί για κάθε οντότητα
(Μανωλόπουλος Ι., Παπαδόπουλος Α.Ν., 2006). Η σχέση αυτή θα έχει επίσης σαν
γνωρίσματα όλες τις πιθανές ιδιότητες της συσχέτισης. Μάλιστα, ο συνδυασμός των
γνωρισμάτων που προέρχονται από τα πρωτεύοντα κλειδιά των δύο οντοτήτων θα
συνιστά το πρωτεύον κλειδί αυτής της σχέσης.
Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δύο συσχετίσεις τύπου πολλά – προς –
πολλά: η πρώτη αφορά τη δυνατότητα πολλών πλειοδοτών να συμμετέχουν σε πολλές
δημοπρασίες και η δεύτερη που αφορά και πάλι τους πλειοδότες, δείχνει ότι πολλοί
πλειοδότες μπορούν να κερδίσουν /αγοράσουν πολλά ομόλογα. Άρα μία έκτη σχέση
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που πρέπει αυτομάτως να δημιουργήσουμε είναι φυσικά ο Πλειοδότης με κλειδί τον
Κωδικό του και γνωρίσματα τις ιδιότητες που έχει η συσχέτιση Πλειοδότης στο
παραπάνω Διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων (Σχήμα 6.8), δηλαδή το ΑΦΜ του,
το Password του, το Ονοματεπώνυμό του, τον IBAN λογαριασμό τραπέζης του, το
Email του, το fax και το Τηλέφωνό του.

ΑΦΜ

Επωνυμία
Κωδικός
Email

fax

Τηλ
1

Ομόλογο

1

Κουπόνι

password
Όνομα

Τεμάχια

Καθορίζει

Penalty Rate

Μ

το επιτόκιο
1

Ν

Ελέγχει

Κερδίζει

Δόσεις

All-Hold rate

Κωδικός

Επιτόκιο

Εκδίδει
Επιτόκιο_Α

Διαχειριστής

Ν

Ν

Ημ/νια

1

Τύπος
Διάρκεια

IBAN

Εκδότη

Password

Περιγραφή

Κωδικός

Δημοπρασία

Ομόλογο

Ν

Επιτόκιο
Μ

Ζητάει

ΑΑ
Χρόνος

Πλειοδότης

IBAN

Τεμάχια

fax

Email

Τηλ

Ονοματεπώνυμο

ΑΦΜ
Password

Κωδικός

Σχήμα 6.8. Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων του Διαδικτυακού
Χρηματοοικονομικού Οργανισμού
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Επιπλέον, η σχέση που προκύπτει από τη συσχέτιση Μ δημοπρασίες προς Ν
πλειοδότες θα είναι η Ζητάει, με κλειδί το συνδυασμό του Αύξοντα Αριθμού (ΑΑ)
της Δημοπρασίας και τον Κωδικό του πλειοδότη. Τα υπόλοιπα γνωρίσματα της
σχέσης Ζητάει, όπως προκύπτουν από τις ιδιότητες της συσχέτισης Ζητάει που
φαίνονται στο Σχήμα 6.8, θα είναι: τα τεμάχια που ζητάει ο πλειοδότης, το επιτόκιο
που θέλει και ο χρόνος εκδήλωσης του ενδιαφέροντος αγοράς / πώλησης. Όσον
αφορά τώρα τη συσχέτιση Μ πλειοδότες προς Ν ομόλογα θα πρέπει να μετατραπεί
στην όγδοη σχέση, την Κερδίζει με κλειδί το συνδυασμό του Κωδικού του Ομολόγου
και του Κωδικού του πλειοδότη και άλλα γνωρίσματα το τελικό επιτόκιο και τα
Τεμάχια, τα οποία ήταν οι ιδιότητες της συσχέτισης.
Σε ένα τελευταίο βήμα, και πάλι με βάση τη Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων,
όπου υπάρχει συσχέτιση 1 – προς – 1 και οι δύο οντότητες έχουν ολική συμμετοχή
στη συσχέτιση, τότε οι δύο σχέσεις μπορούν να μετατραπούν σε μία. Αν όμως δεν
υπάρχει ολική συμμετοχή, τότε οι δύο οντότητες μετατρέπονται σε δύο σχέσεις και το
πρωτεύον κλειδί της μιας πρέπει να υπάρχει ως ιδιότητα της άλλης (κλειδί ή όχι)
(Σταυρακούδης Αθανάσιος, 2010).
Στην περίπτωσή μας, διαπιστώνουμε εύκολα ότι μια τέτοια περίπτωση είναι η
συσχέτιση της δημοπρασίας με το ομόλογο. Έτσι, μια δημοπρασία θα καθορίσει την
τιμή ενός ομολόγου. Πρόκειται για μια συσχέτιση μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών
οντοτήτων, που προφανώς υπάρχει μερική και όχι ολική συμμετοχή. Ως εκ τούτου
στις δύο αυτές σχέσεις που αναφέραμε παραπάνω, το ομόλογο και τη δημοπρασία, θα
πρέπει να φροντίσουμε το πεδίο Κωδικός_Ομολόγου να συμπεριληφθεί στη σχέση
δημοπρασία και το πεδίο Κωδικός_Δημοπρασίας να συμπεριληφθεί στη σχέση
ομόλογο.

6.3.4.3 Σχεδιασμός των απαιτούμενων οθονών - φορμών
Στη φάση αυτή θα πρέπει προφανώς να καθορίσουμε όλες τις οθόνες που θα
χρειαστούν για να υποστηρίξουν το σύστημά μας. Δεδομένου, μάλιστα, των πινάκων
που έχουμε εντοπίσει στη φάση του σχεδιασμού της Βάσης Δεδομένων, θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι κάθε ένας από αυτούς θα πρέπει να μετατραπεί στην αντίστοιχη
φόρμα, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να γίνει η διαχείριση (εισαγωγή, μεταβολή,
διαγραφή) των εγγραφών μας. Οι εγγραφές είναι οι γραμμές ενός πίνακα και
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πρόκειται για το σημείο στο οποίο αποθηκεύονται μεμονωμένα τμήματα
πληροφοριών. Κάθε εγγραφή αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία. Τα πεδία
αντιστοιχούν με τις στήλες αυτού του πίνακα.
Εξάλλου, κατά το σχεδιασμό της φόρμας, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα
λεγόμενα «υποχρεωτικά πεδία», τα πεδία δηλαδή που θα πρέπει απαραιτήτως να είναι
συμπληρωμένα για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή μιας εγγραφής. Συνεπώς, θα πρέπει
το γεγονός αυτό να επισημανθεί στο μελλοντικό χρήστη. Αυτό που συνηθίζεται σε
τέτοιες περιπτώσεις είναι να υπάρχει ένα (*) δίπλα από τα υποχρεωτικά πεδία και στο
κάτω μέρος της φόρμας να υπάρχει αναφορά για την υποχρεωτική συμπλήρωση των
πεδίων. Προκειμένου, μάλιστα να ακολουθηθεί ένας ενιαίος σχεδιασμός στις φόρμες
μας, η παραπάνω λύση θα πρέπει να ακολουθηθεί σε όλες.
Ξεκινώντας, λοιπόν, από τον πίνακα Διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσουμε
μια φόρμα Διαχειριστής, η οποία θα προβάλει όλους τους διαχειριστές, με πεδία της:
τον Κωδικό, το Password και το Όνομά του. Στην προκειμένη περίπτωση,
υποχρεωτικά πεδία του πίνακα Διαχειριστής είναι όλα τα πεδία. Το πεδίο Password
είναι πεδίο που δεν θα πρέπει να γίνεται γνωστό. Για το λόγο αυτό θα εμφανίζονται
********** στη θέση των δέκα ψηφίων του.
Όσον αφορά τον πίνακα Εκδότης πρέπει να δημιουργήσουμε μια φόρμα
Εκδότης, η οποία θα προβάλει όλους τους εκδότες, με πεδία της: τον Κωδικό, το
Password, την Επωνυμία, το ΑΦΜ, το λογαριασμό ΙΒΑΝ, το fax, το Τηλέφωνο και
το email του. Στην προκειμένη περίπτωση, υποχρεωτικά πεδία του πίνακα είναι: ο
Κωδικός, το Password και ο λογαριασμός ΙΒΑΝ. Το πεδίο Password, όπως
αναφέραμε παραπάνω, είναι πεδίο που δεν θα πρέπει να γίνεται γνωστό κι έτσι θα
εμφανίζονται ********** στη θέση των δέκα ψηφίων του.
Κατά παρόμοιο τρόπο, για τον πίνακα Πλειοδότης πρέπει να δημιουργήσουμε
μια φόρμα Πλειοδότης, η οποία θα προβάλει όλους τους πλειοδότες, με πεδία της: τον
Κωδικό, το Password, το Ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ, το λογαριασμό ΙΒΑΝ, το fax, το
Τηλέφωνο και το email του. Στην προκειμένη περίπτωση, υποχρεωτικά πεδία του
πίνακα είναι ο Κωδικός, το Password και ο λογαριασμός ΙΒΑΝ. Το πεδίο Password,
όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι πεδίο που δεν θα πρέπει να γίνεται γνωστό κι έτσι
θα εμφανίζονται ********** στη θέση των δέκα ψηφίων του.
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Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια φόρμα για την Εγγραφή των
χρηστών στο σύστημα με πεδία της: τον Κωδικό, το Password, το Ονοματεπώνυμο,
το ΑΦΜ, το λογαριασμό ΙΒΑΝ, το fax, το Τηλέφωνο, το email του χρήστη και το
πεδίο στο οποίο θα γίνεται η επιλογή της ομάδας του χρήστη (Εκδότης, Πλειοδότης).
Ενώ, απαιτείται και μια φόρμα για τη Σύνδεση των χρηστών στο σύστημα, με πεδία
της: τον Κωδικό, το Password καθώς και το πεδίο στο οποίο θα γίνεται η επιλογή της
ομάδας του χρήστη (Εκδότης, Πλειοδότης). Επίσης, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί
μια φόρμα για την Ενημέρωση/Μεταβολή των στοιχείων των χρηστών και μια φόρμα που θα επιτρέπει στους Διαχειριστές να Διαγράψουν Χρήστες από το σύστημα.
Εξάλλου, ο πίνακας Ομόλογο θα μετατραπεί στη φόρμα Ομόλογο, στην οποία
θα προβάλλονται όλα τα διαθέσιμα ομόλογα, με πεδία της τον Κωδικό του Ομολόγου, την Περιγραφή, τον Τύπο του Ομολόγου και τη Διάρκειά του. Για τον τύπο του
ομολόγου θα πρέπει να υπάρχει ένα drop – down μενού επιλογών. Όσον αφορά τα
υποχρεωτικά πεδία του πίνακα Ομόλογο καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι όλα τα
πεδία, ακόμη και η Περιγραφή, διότι χωρίς αυτήν ο Πλειοδότης δε θα ξέρει για ποιο
Ομόλογο γίνεται η Δημοπρασία και δε θα είναι πρόθυμος να συμμετάσχει. Επιπλέον,
απαιτείται μία φόρμα για τη Μεταβολή των στοιχείων των Ομολόγων από τους
εκδότες και μια φόρμα για τη Διαγραφή των Ομολόγων από τους εκδότες.
Προχωρώντας στον πίνακα Δημοπρασία, από αυτόν θα προκύψει η φόρμα
Δημοπρασία για την προβολή των στοιχείων των ενεργών δημοπρασιών. Τα πεδία
της φόρμας αυτής θα είναι: ο Τύπος του Ομολόγου, η Ημερομηνία Έκδοσης, το
Αρχικό Επιτόκιο, το Κουπόνι, η Αξία του, ο Κωδικός του Εκδότη, ο Αριθμός ISIN,
τα συνολικά Τεμάχια προς πλειοδοσία, το ALL_HOLD επιτόκιο και το PENALTY
επιτόκιο. Υποχρεωτικά πεδία αυτού του πίνακα είναι και πάλι όλα τα πεδία. Ενώ, θα
πρέπει να φτιαχτεί και μια φόρμα για τη Μεταβολή των Δημοπρασιών καθώς και
μια φόρμα για τη Διαγραφή των Δημοπρασιών από τους εκδότες.
Όσον αφορά τον πίνακα Ζητάει, από αυτόν θα προκύψει η φόρμα Ζητάει. Τα
πεδία της φόρμας αυτής θα είναι: ο Αύξοντας Αριθμός της Πλειοδοσίας, το Ομόλογο,
τα Τεμάχια που έχει ζητήσει ο πλειοδότης, ο Χρόνος που έγινε η κατάθεση της
προσφοράς και το επιτόκιο που ζητά ο Πλειοδότης να αγοράσει / πουλήσει.
Υποχρεωτικά πεδία αυτού του πίνακα είναι και πάλι όλα τα πεδία. Ενώ, θα πρέπει να
φτιαχτεί και μια φόρμα για τη Μεταβολή των Πλειοδοσιών καθώς και μια φόρμα για
τη Διαγραφή των Πλειοδοσιών από τους πλειοδότες.
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Επιπλέον, θα πρέπει να φτιαχτεί μια φόρμα για την Εκκίνηση μιας
δημοπρασίας. Στη φόρμα αυτή θα επιλέγεται από το Διαχειριστή η Έκδοση
Ομολόγων για την οποία θα αρχίσει στη συνέχεια από τους πλειοδότες η κατάθεση
προσφορών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να υπάρχει μια φόρμα για την Ανανέωση μιας
δημοπρασίας. Στη φόρμα αυτή ο Διαχειριστής θα επιλέγει την Έκδοση Ομολόγων
που θέλει να ανανεώσει τη Διάρκεία της. Εξάλλου, θα πρέπει να δημιουργηθεί και
μια φόρμα στην οποία ο Διαχειριστής θα επιλέγει την Έκδοση ομολόγων για να
σηματοδοτήσει την Ολοκλήρωση της και για τον Υπολογισμό του Επιτοκίου της.
Τέλος, από τον πίνακα Κερδίζει θα προκύψει η αντίστοιχη φόρμα με πεδία τον
Κωδικό του Ομολόγου, τον Κωδικό του πλειοδότη, το τελικό επιτόκιο που έχει
προκύψει για τη συγκεκριμένη Δημοπρασία του Ομολόγου και τα Τεμάχια που έχει
λάβει ο Πλειοδότης.

6.3.5 Ανάπτυξη του Λογισμικού

6.3.5.1 Γενικά σχόλια
Η τέταρτη φάση της ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού χρηματοοικονομικού
οργανισμού αφορά στην Ανάπτυξη του Λογισμικού που θα καλύψει τις ανάγκες που
καταγράφτηκαν στην προηγούμενη φάση του Σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, θα
πρέπει να μελετήσουμε το πώς πρέπει να σχεδιαστεί το περιβάλλον αλληλεπίδρασης
του χρήστη με το σύστημα.
Μάλιστα, η φάση αυτή κρίνουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει με τη δημιουργία
της απαιτούμενης βάσης δεδομένων. Η υλοποίηση της βάσης δεδομένων θα γίνει με
το λογισμικό Oracle Database 10g Enterprise Edition και η ανάλυση της
περιγράφεται στην επόμενη υποενότητα.
Εξάλλου, ο χειρισμός του συστήματος από τον χρήστη θα γίνεται μέσω των
οθονών, οι οποίες θα εμφανίζουν τα σχετικά δεδομένα και θα περιέχουν όλη την
απαιτούμενη λειτουργικότητα. Οι απαιτούμενες οθόνες του συστήματος αποτελούν
ASP σελίδες. Η παρουσίαση των σελίδων αυτών θα γίνει στην υποενότητα 6.3.5.3.
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6.3.5.2 Ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων
Για τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων μας, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα από
όλα με την εισαγωγή των πινάκων που επιλέξαμε στη φάση του Σχεδιασμού της
Βάσης Δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε έναν από τους οκτώ πίνακες που
εντοπίσαμε στην υποενότητα 6.3.4.2 θα πρέπει να προσδιορίσουμε το σωστό τύπο
των χαρακτηριστικών του και να ελέγξουμε αν θα προκύψει η ανάγκη για κάποιο νέο
πίνακα.
Έτσι, ο πίνακας Διαχειριστής θα πρέπει να έχει ένα πεδίο Κωδικός τύπου χαρακτήρων, το οποίο θα είναι πρωτεύον κλειδί. Εξάλλου, θα έχει άλλα δύο πεδία τύπου
χαρακτήρων : το password και το Ονοματεπώνυμό του. Ο συνδυασμός του κωδικού
του και του password θα του επιτρέπει την είσοδο στην εφαρμογή. Επειδή ο αριθμός
των Διαχειριστών θα είναι μικρός δεν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής Ευρετηρίων.
Όσον αφορά τον πίνακα Εκδότης, θα πρέπει να έχει ένα πεδίο Κωδικός τύπου
χαρακτήρων, το οποίο θα είναι το πρωτεύον κλειδί. Επίσης, θα έχει άλλα επτά πεδία
τύπου χαρακτήρων : το ΑΦΜ, το password, την Επωνυμία του, το Τηλέφωνο, το fax,
το email και τον ΙΒΑΝ αριθμό λογαριασμού του. Ο συνδυασμός του κωδικού του και
του password θα του επιτρέπει την είσοδο στην εφαρμογή. Η αναζήτηση των
εκδοτών είναι πιθανόν να γίνει βάση της Επωνυμίας τους. Άρα, για την Επωνυμία θα
πρέπει να γίνει η εισαγωγή Ευρετηρίου.
Ο πίνακας Πλειοδότης, θα πρέπει να έχει ένα πεδίο Κωδικός τύπου
χαρακτήρων, το οποίο θα είναι το πρωτεύον κλειδί. Επίσης, θα έχει άλλα επτά πεδία
τύπου χαρακτήρων : το ΑΦΜ, το password, το Ονοματεπώνυμό του, το Τηλέφωνο,
το fax, το email και τον ΙΒΑΝ αριθμό λογαριασμού του. Ο συνδυασμός του κωδικού
του και του password θα του επιτρέπει την είσοδο στην εφαρμογή.
Ο πίνακας Ομόλογο πρέπει να έχει ένα πεδίο Κωδικός τύπου χαρακτήρων, το
οποίο θα είναι πρωτεύον κλειδί. Ενώ, θα έχει άλλο ένα πεδίο τύπου χαρακτήρων : την
Περιγραφή. Το πεδίο Διάρκεια θα είναι τύπου Αριθμός και θα αντιστοιχεί σε μήνες.
Για τον τύπο του Ομολόγου, προτείνουμε να δημιουργηθεί ακόμη ένας πίνακας με
όνομα Τύπος_Ομολόγου, με πεδία του τον Κωδικό, που θα είναι αυτόματης
αρίθμησης και την Περιγραφή, η οποία θα είναι τύπου χαρακτήρων. Άρα, στον
πίνακα Ομόλογο θα υπάρχει ένα πεδίο τύπος Ομολόγου που θα είναι αριθμός και θα
συνδέεται με τον πίνακα Τύπος_ομολόγου για να επιλεχθεί η Περιγραφή του Τύπου
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του Ομολόγου (Κρατικό, Εταιρικό, κ.λπ). Η αναζήτηση των Ομολόγων είναι πιθανόν
να γίνει βάση του Τύπου τους ή της Διάρκειάς τους. Άρα, για τα πεδία Τύπος και
Διάρκεια θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή Ευρετηρίων.
Ένας άλλος πολύ σημαντικός πίνακας είναι ο πίνακας Δημοπρασία. Ο πίνακας
αυτός πρέπει να έχει ένα πεδίο ΑΑ τύπου αυτόματης αρίθμησης, το οποίο θα είναι το
πρωτεύον κλειδί. Επίσης, θα έχει τέσσερα πεδία τύπου Αριθμός : το Ζητούμενο
Επιτόκιο, τον Αριθμό των τεμαχίων (Τεμάχια), τον κωδικό του Ομολόγου το οποίο
ζητά ο Πλειοδότης, ο οποίος θα συνδέεται με τον πίνακα Ομόλογο, και τον κωδικό
του Πλειοδότη, ο οποίος θα συνδέεται με τον πίνακα Πλειοδότης. Ακόμη θα υπάρχει
και ένα πεδίο τύπου Ημέρα / Ώρα για την αποθήκευση της χρονικής στιγμής που
έγινε η Πλειοδοσία (Χρόνος). Η αναζήτηση των Δημοπρασιών είναι πιθανόν να γίνει
βάση του Ομολόγου αλλά και βάση του Πλειοδότη. Άρα, για τον Κωδικό Ομολόγου
και για τον Κωδικό Πλειοδότη θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή Ευρετηρίων.
Όσον αφορά τώρα τους δύο πίνακες που προέκυψαν από τις αντίστοιχες
συσχετίσεις μπορούμε να πούμε ότι ο μεν πίνακας Κερδίζει θα πρέπει να έχει ως
πεδίο του τον Κωδικό του Ομολόγου, του οποίου ο τύπος θα είναι Αριθμός και ένα
πεδίο του τον Κωδικό του πλειοδότη, του οποίου ο τύπος θα είναι χαρακτήρας. Ο
συνδυασμός του Κωδικού του Ομολόγου και του Κωδικού του πλειοδότη θα αποτελεί
το κλειδί του πίνακα. Επίσης, άλλα δύο πεδία τύπου Αριθμός θα είναι το τελικό ύψος
του Επιτοκίου και τα Τεμάχια που απέκτησε ο Αγοραστής - Πλειοδότης.
Για το δε πίνακα Εκδίδει, θα πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο ISIN, το οποίο είναι
μοναδικό και για αυτό θα αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Ενώ, άλλα δύο
πεδία του πίνακα θα είναι ο Κωδικός του Εκδότη και ο Τύπος του Ομολόγου, τα
οποία θα είναι τύπου χαρακτήρα. Ο Κωδικός του Εκδότη θα συνδέεται με το πεδίο
Κωδικός του πίνακα Εκδότης και το πεδίο Τύπος του Ομολόγου θα συνδέεται με το
πεδίο Τύπος του πίνακα Τύπος_Ομολόγου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο
Ημερομηνία Έκδοσης, το οποίο θα είναι τύπου ημερομηνίας / ώρας και άλλα έξι
πεδία τύπου Αριθμός: το Αρχικό Επιτόκιο, το ALL_HOLD επιτόκιο και το
PENALTY επιτόκιο, το Κουπόνι, η Αξία του ομολόγου και ο Αριθμός των Δόσεων.
Ο Πίνακας 6.5 δείχνει τις σχέσεις – πίνακες που προέκυψαν τελικά, με τα πεδία
που πρέπει να έχουν. Ενώ, στο παράρτημα Β υπάρχει ο κώδικας SQL που γράφτηκε
για τη δημιουργία τους.
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6.3.5.3. Ανάπτυξη των οθονών της εφαρμογής
Η αρχική οθόνη του συστήματος θα είναι προσβάσιμη από όλους τους χρήστες. Στο
αριστερό τμήμα της θα υπάρχουν τα κουμπιά που θα επιτρέπουν τη σύνδεση του
χρήστη στο σύστημα, αλλά και θα παρέχουν πρόσβαση στις βασικές οθόνες, όπως οι
Διαθέσιμες Δημοπρασίες και οι Αντίστοιχες Πλειοδοσίες. Συνεπώς, η αρχική οθόνη
θα είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 6.9.

Σχήμα 6.9 Αρχική Οθόνη
Ενώ, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όλες οι φόρμες θα παρέχουν στο κάτω μέρος
τους σύνδεση με τη Φόρμα Επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι
χρήστες για να ενημερώσουν τους Διαχειριστές, να τους ρωτήσουν κάτι ή για να τους
αναφέρουν κάποιο τεχνικό ή λειτουργικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί στο σύστημα θα ανοίγει μια φόρμα
στην οποία θα του ζητείται να εισάγει το Ονοματεπώνυμό του, τον κωδικό, το
password του, το ΑΦΜ, το τηλέφωνο, το fax, τον ΙΒΑΝ αριθμό του τραπεζικού
λογαριασμού του και να επιλέξει την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει
(πλειοδότης, διαχειριστής, εκδότης). Αν ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στο
σύστημα θα μπορεί να ανοίξει τη φόρμα σύνδεσης και σε αυτήν να εισάγει τον
κωδικό, το password του και να επιλέξει την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει
(πλειοδότης, διαχειριστής, εκδότης), ώστε το σύστημα να τον εντοπίσει. Η Φόρμα
Εγγραφής Πλειοδοτών / Εκδοτών φαίνεται στο Σχήμα 6.11, ενώ στο Σχήμα 6.12
φαίνεται η Φόρμα Σύνδεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Πλειοδότες, Εκδότες
και Διαχειριστές.
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Σχήμα 6.10 Φόρμα Επικοινωνίας

Σχήμα 6.11 Φόρμα Εγγραφής Πλειοδοτών / Εκδοτών

Σχήμα 6.12 Φόρμα Σύνδεσης Πλειοδοτών / Εκδοτών / Διαχειριστών
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Σχήμα 6.13 Αρχική Οθόνη για συγκεκριμένο Πλειοδότη

Αν ο χρήστης συνδεθεί ως πλειοδότης θα αλλάξει η κεντρική φόρμα του ώστε
να περιλαμβάνει σύνδεση με τη φόρμα μεταβολής των στοιχείων του, σύνδεση με τις
τρέχουσες Εκδόσεις Ομολόγων και τις τρέχουσες Πλειοδοσίες καθώς και συνδέσεις
με τις φόρμες που θα του επιτρέψουν να εισάγει, να διαγράψει αλλά και να μεταβάλει
τις πλειοδοσίες του. Στο Σχήμα 6.13 αλλά και στα Σχήματα 6.14 – 6.20)
παρουσιάζονται αντίστοιχα η αρχική οθόνη για συγκεκριμένο Πλειοδότη, καθώς και
οι φόρμες για την Εισαγωγή, Διαγραφή, Ενημέρωση αλλά και Προβολή των
Διαθέσιμων Πλειοδοσιών σε τίτλους Ομολόγων.

Σχήμα 6.14 Ενημέρωση των Στοιχείων του χρήστη
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Σχήμα 6.15 Τύποι Ομολόγων

Σχήμα 6.16 Εκδόσεις Ομολόγων

Σχήμα 6.17 Εισαγωγή Πλειοδοσίας
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Σχήμα 6.18 Διαγραφή Πλειοδοσίας

Σχήμα 6.19 Ενημέρωση Πλειοδοσίας

Σχήμα 6.20 Πλειοδοσίες
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Στην περίπτωση που ο χρήστης συνδεθεί ως εκδότης θα αλλάξει η κεντρική
φόρμα του ώστε να περιλαμβάνει σύνδεση με τη φόρμα μεταβολής των στοιχείων
του, σύνδεση με τις τρέχουσες Εκδόσεις Ομολόγων και τις τρέχουσες Πλειοδοσίες
καθώς και συνδέσεις με τις φόρμες που θα του επιτρέψουν να εισάγει, να διαγράψει
αλλά και να μεταβάλει τις Εκδόσεις Ομολόγων του. Στα Σχήματα 6.21 - 6.24
παρουσιάζονται αντίστοιχα η αρχική οθόνη για συγκεκριμένο Εκδότη Ομολόγων, η
Φόρμα για την Ενημέρωση των Στοιχείων του, η φόρμα που καταγράφει τους
διαθέσιμους Τύπους Ομολόγων, η φόρμα που καταγράφει τις διαθέσιμες Εκδόσεις
Ομολόγων, καθώς και οι φόρμες για την Εισαγωγή, Διαγραφή, Ενημέρωση αλλά και
Προβολή των Διαθέσιμων Δημοπρασιών.

Σχήμα 6.21 Αρχική Οθόνη για συγκεκριμένο Εκδότη

Σχήμα 6.22 Εισαγωγή Έκδοσης Ομολόγων
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Σχήμα 6.23 Ενημέρωση Έκδοσης Ομολόγων

Σχήμα 6.24 Διαγραφή Έκδοσης Ομολόγων

Τέλος, αν ο χρήστης συνδεθεί ως διαχειριστής θα αλλάξει η κεντρική φόρμα
του ώστε να περιλαμβάνει σύνδεση με τη φόρμα μεταβολής των στοιχείων του,
σύνδεση με τις φόρμες προβολής των στοιχείων των Διαχειριστών, των Εκδοτών και
των Πλειοδοτών, των Κατόχων Τίτλων, σύνδεση με τις φόρμες που θα του
επιτρέψουν να εισάγει, να διαγράψει αλλά και να μεταβάλει Τύπους Ομολόγων, αλλά
και με τις φόρμες που θα του επιτρέπουν να ενημερώνει και να διαγράφει χρήστες.
Επίσης, η κεντρική φόρμα του Διαχειριστή θα του παρέχει τη δυνατότητα Εκκίνησης,
Ενημέρωσης αλλά και Τερματισμού μιας Δημοπρασίας.
Στα Σχήματα 6.25 - 6.28 παρουσιάζονται αντίστοιχα η αρχική οθόνη για
συγκεκριμένο Διαχειριστή, οι Φόρμες προβολής των Διαχειριστών, των Εκδοτών και
των Πλειοδοτών.
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Σχήμα 6.25 Αρχική Οθόνη για συγκεκριμένο Διαχειριστή

Σχήμα 6.26 Διαχειριστές

Σχήμα 6.27 Εκδότες
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Σχήμα 6.28 Πλειοδότες
Ενώ, στα Σχήματα 6.29 - 6.33 παρουσιάζονται αντίστοιχα οι φόρμες για την
Εισαγωγή, την Ενημέρωση και τη Διαγραφή του Τύπου Ομολόγων, καθώς και οι
φόρμες για την Ενημέρωση των Στοιχείων και τη Διαγραφή συγκεκριμένου χρήστη.

Σχήμα 6.29 Εισαγωγή Τύπου Ομολόγων
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Σχήμα 6.30 Ενημέρωση Τύπου Ομολόγων

Σχήμα 6.31 Διαγραφή Τύπου Ομολόγων
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Σχήμα 6.32 Ενημέρωση Χρήστη

Σχήμα 6.33 Διαγραφή Χρήστη
Εξάλλου, η φόρμα Εκκίνησης μιας Δημοπρασίας Ομολόγων, η φόρμα
Ενημέρωσης μιας Δημοπρασίας Ομολόγων και η φόρμα Τερματισμού μιας
Δημοπρασίας Ομολόγων παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Σχήματα 6.34 - 6.36.

Σχήμα 6.34 Εκκίνηση Δημοπρασίας Ομολόγων
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Σχήμα 6.35 Ενημέρωση Δημοπρασίας Ομολόγων

Σχήμα 6.36 Τερματισμός Δημοπρασίας Ομολόγων
Οι φόρμες που καταγράφουν τους δύο τύπους αποτυχημένων δημοπρασιών
(Penalty, All – Hold-rate) παρουσιάζονται στα σχήματα 6.37 και 6.38, ενώ στο Σχήμα
6.39 παρουσιάζεται η φόρμα που δείχνει τους Κατόχους Τίτλων και στο Σχήμα 6.40
η φόρμα που καταγράφει μια περίπτωση Επιτυχημένης Δημοπρασίας (Τελικό
Επιτόκιο).

Σχήμα 6.37 Αποτυχημένη Δημοπρασία (Penalty - rate)
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Σχήμα 6.38 Αποτυχημένη Δημοπρασία (All – Hold-rate)

Σχήμα 6.39 Κάτοχοι Τίτλων

Σχήμα 6.40 Επιτυχημένη Δημοπρασία (Τελικό Επιτόκιο)
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Τέλος, επειδή η φόρμα υπολογισμού του επιτοκίου του προς διαπραγμάτευση
τίτλου ήταν η πιο σημαντική, κρίναμε ότι στο παράρτημα C πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ο κώδικας ASP που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της φόρμας αυτής.

6.3.6 Δοκιμές και Διορθώσεις
Αφού έχει αγοραστεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και έχει αναπτυχθεί το απαιτούμενο
λογισμικό, θα πρέπει να περάσουμε στην πέμπτη φάση ανάπτυξης του νέου
διαδικτυακού χρηματοοικονομικού οργανισμού, δηλαδή στις δοκιμές της εφαρμογής
μας. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η φάση αυτή είναι σκόπιμο να γίνει σε πραγματικές
και όχι σε κανονικές συνθήκες. Μάλιστα, οι πρώτες δοκιμές μπορούν να γίνουν με
αναπαραγωγή εικονικών δεδομένων σε ένα μικρό πρότυπο server, αλλά στη συνέχεια
είναι αναγκαίο να μεταφερθούν αυτά τα δεδομένα και η όλη εφαρμογή μας στον
πραγματικό server που θα έχουμε προμηθευτεί. Έτσι, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε
οποιεσδήποτε ασυμβατότητες και θα συγκεντρώσουμε κάθε πιθανό λάθος στη
λειτουργία αλλά και στη δομή της εφαρμογής μας.
Στην τελευταία (έκτη) φάση θα καλυφτούν όλα τα προβλήματα που
εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Όπως, όμως, μπορεί κανείς εύκολα να
σκεφτεί, προβλήματα στη λειτουργία μπορούν να εμφανιστούν και σε οποιαδήποτε
μελλοντική χρονική στιγμή. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να προκύψουν είτε από
γεγονότα και δεδομένα που δεν είχαν ληφθεί υπόψη είτε από ανάγκες που
δημιουργήθηκαν μετά την αρχική περίοδο κανονικής λειτουργίας της εφαρμογής.
Συνεπώς, οι δύο τελευταίες φάσεις δεν είναι «στατικές», δηλαδή δεν μπορούμε να
πούμε ποτέ ότι έχουν ολοκληρωθεί.
Μάλιστα, θα λέγαμε ότι μια εφαρμογή σε λειτουργία θα μπορούσε να
παρομοιαστεί με έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος μπορεί ξαφνικά να νοσήσει και
να χρειαστεί γρήγορη θεραπεία, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με προβλήματα που
δεν είχε προβλέψει, αλλά και οι ανάγκες του μπορεί να μεταβληθούν. Όπως ο
ανθρώπινος οργανισμός, όσο καλύτερα προσέχει τον εαυτό του, τόσο λιγότερες
πιθανότητες έχει να νοσήσει από κάποια απλή ίωση, έτσι και το υπολογιστικό
σύστημα, όσα περισσότερα μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί, τόσο λιγότερες είναι οι
πιθανότητες παραβίασής του.

291

Ανάπτυξη προτυπου συστήματος για την Αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων
στην Ελλάδα

____________________________________________________________________
Ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα (οικονομικά, κοινωνικά, ψυχολογικά αλλά
και υγείας) από τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να προστατευτεί, γιατί
δεν μπορεί να τα προβλέψει. Έτσι, θα υπάρξουν και για το διαδικτυακό
χρηματοοικονομικό οργανισμό απρόβλεπτοι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάσουν
αρνητικά την απρόσκοπτη λειτουργία του. Στόχος, βέβαια, είναι αν συμβεί μια τέτοια
κατάσταση να αντιμετωπιστεί άμεσα για να μπορέσει το σύστημα να επανέλθει στην
κανονική του λειτουργία. Όσον αφορά, τέλος, τις ανάγκες του ανθρώπινου
οργανισμού, οι οποίες μπορεί να μεταβάλλονται, μπορούμε να σκεφτούμε ότι και οι
λειτουργίες που προσφέρει ο χρηματοοικονομικός οργανισμός είναι πιθανόν να
χρειαστούν μελλοντικά βελτίωση ή ανανέωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η βελτίωση της διαδικασίας μεταφοράς πληροφοριών
μέσω του Διαδικτύου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο διεξαγωγής των
χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το Διαδίκτυο και οι χρηματοοικονομικές
συναλλαγές έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που κάνουν τη σύνδεσή
τους ιδανική. Πιο συγκεκριμένα, το Διαδίκτυο έρχεται να δώσει μία ακόμα διάσταση
στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, προσφέροντας στον πελάτη τη δυνατότητα
εκτέλεσης των περισσότερων χρηματοοικονομικών εντολών. Μπορεί ο καθένας από
το σπίτι του να χειριστεί τους λογαριασμούς και τις πιστωτικές κάρτες του και να
επιλέξει τις επενδύσεις που θέλει να κάνει. Μάλιστα το Διαδίκτυο προσφέρεται ως το
μέσο πάνω στο οποίο μπορούν να συνδεθούν και άλλες συσκευές εκτός από τον
υπολογιστή. Εξάλλου, το Διαδίκτυο αλλάζει τους κανόνες, καθώς επιτρέπει στις
νεοεμφανιζόμενες εταιρίες να κερδίσουν γρήγορα θέση στην αγορά και να
μετατραπούν σε σοβαρές ανταγωνιστικές απειλές.
Οι

χρηματοοικονομικοί

οργανισμοί,

έχοντας

εντοπίσει

τα

σημαντικά

πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που το διαδίκτυο προσφέρει για τη βελτίωση των
υπηρεσιών και για την υποστήριξη των υπαλλήλων τους, και των προγραμμάτων
μάρκετινγκ, έχουν αρχίσει να επενδύουν στην πληροφοριακή τεχνολογία και
αναζητούν το κατάλληλο επιχειρησιακό πρότυπο που πρέπει να ακολουθηθεί.
Ωστόσο, υπάρχουν και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που επιθυμούν ακόμα «να
περιμένουν αρχικά και να δουν». Αυτοί οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, θα
αντιληφθούν γρήγορα ότι η δυνατότητά τους να ανταγωνιστούν έχει μειωθεί.
Φυσικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ανησυχούν για τις βραχυπρόθεσμες
συνέπειες της γρήγορης τεχνολογικής προόδου των διαδικτυακών συναλλαγών. Το
γεγονός αυτό είναι το επιστέγασμα της μη αποδοχής των διαδικτυακών συναλλαγών
από τους επενδυτές λόγω κυρίως της αντίληψης ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές
προσφέρουν περιορισμένη ασφάλεια.
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Τα διαδικτυακά αλλά και τα παραδοσιακά ομόλογα και οι ομολογίες, εκδίδονται
από διάφορες οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του κράτους, των δήμων, των
τοπικών αλλά και των διεθνών εταιριών. Σε αντίθεση, μάλιστα, με τις
χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες ουσιαστικά προσφέρουν ένα μόνο τύπο
χρεογράφων, οι αγορές σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνουν ένα πλήθος μοναδικών
προϊόντων, τα οποία έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών των
διαφορετικών χαρακτηριστικών που έχουν τα ομόλογα θα πρέπει να σημειώσουμε: τη
νομική πολυπλοκότητα τους, την εγγύηση, τη διάρκεια και τις συμβάσεις που
καθορίζουν τις πληρωμές των τοκομεριδίων, τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης, τις
μελλοντικές εκδόσεις χρέους, τις εναλλακτικές λύσεις αναχρηματοδότησης, και την
εταιρική διακυβέρνηση. Άλλες διαφορές αποτελούν το καθεστώς υπαγωγής των
αξιώσεων σε περίπτωση πτώχευσης, άλλους πιστωτικούς κινδύνους, τους όρους
πληρωμής, και την πιθανή προσαρμογή τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός
εκδότη, καθώς επίσης και τα επιτόκια και τον καθορισμό της τιμής. Εξάλλου, τα
ομόλογα έχουν διαφορές και ως προς το βαθμό ρευστότητάς τους, ο οποίος, θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι είναι ανάλογος με το πιστωτικό προφίλ των εκδοτών (Jonathan
Joys, 2001).
Η υιοθέτηση των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών συναλλαγών ομολόγων
και ομολογιών και η εισαγωγή αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα προέρχεται
από μια θεμελιώδη ανάγκη αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών
διαδικασιών, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των διαδικτυακών χρηματοοικονομικών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών είναι η παροχή φτηνότερων και καλύτερων
προϊόντων από αυτά που προσφέρουν οι παραδοσιακές συναλλαγές.
Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών
αντιμετωπίζουν τρεις σοβαρές προκλήσεις. Η πρώτη είναι ο επαναπροσδιορισμός των
σχέσεων με τους διαμεσολαβούντες των παραδοσιακών συναλλαγών, οι οποίοι
αντιμετωπίζουν με αντιπάθεια το νέο κανάλι διανομής. Η δεύτερη είναι η μεταφορά
των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο. Ενώ, η τρίτη πρόκληση
είναι η προσαρμογή της επιχειρησιακής διαδικασίας σε μια πλήρως λειτουργική
ιστοσελίδα, φέρνοντας με αυτόν τον τρόπο το διαδικτυακό χρηματοοικονομικό
οργανισμό στην οθόνη του πελάτη (U.N.C.T.D., 2002).
Μάλιστα, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί θα πρέπει να κατανοήσουν τις
ανάγκες του κάθε πελάτη και να τις καλύψουν. Έτσι, το κλειδί για την επιτυχία των
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διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών είναι η προσφορά ειδικευμένων,
διαλογικών υπηρεσιών που θα κάνουν τον πελάτη να αισθανθεί μοναδικός, θα
προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του και θα του δώσουν την εντύπωση
της προσωπικής επαφής. Ακριβώς επειδή οι εφαρμογές θα μπορούν να απευθύνονται
σε οποιοδήποτε χρήστη, θα πρέπει να είναι απλές στη χρήση τους και να διαθέτουν
έναν εύκολο τρόπο επικοινωνίας. Αναμένεται, επίσης, οι πελάτες να αναζητούν
συνεχώς ακόμη περισσότερες επιλογές στον τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών
τους καθώς και πιο εύκολους και προσιτούς τρόπους για τη διαχείριση των
οικονομικών τους.
Πιστεύουμε ότι μια καλά οργανωμένη πλατφόρμα διαδικτυακών συναλλαγών
ομολόγων και ομολογιών, που θα καλύπτει επίσης και τις ανάγκες για ασφάλεια,
μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον. Οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών θα ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των διαμεσολαβούντων και θα μειώσουν
επίσης τις δαπάνες των συναλλαγών. Επιπλέον, οι διαδικτυακές συναλλαγές θα
βελτιώσουν τη δυνατότητα εκκαθάρισης των τίτλων και θα επιτρέψουν την εύκολη
σύγκριση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Καθώς η αγοραπωλησία ολοένα και
περισσότερων ομολόγων και ομολογιών θα γίνεται διαδικτυακά, θα εμφανιστούν
σημαντικές ευκαιρίες επέκτασης των διαδικασιών λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα,
δεδομένου ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει την αγορά να εκδημοκρατιστεί, η
αυξημένη διαφάνεια της αγοράς θα την καταστήσει μια ευρύτερη αγορά και,
συνεπώς, πιο προσιτή.
Είναι, σημαντικό, όμως, να πειστούν οι πελάτες των διαδικτυακών συναλλαγών
ότι οι συναλλαγές που χρησιμοποιούν είναι τουλάχιστον τόσο ασφαλείς όσο οι
παραδοσιακές συναλλαγές. Γεγονός είναι ότι οι διαμεσολαβούντες είναι λιγότεροι
στις διαδικτυακές συναλλαγές κι έτσι η πιθανότητα για ένα λάθος ελαχιστοποιείται.
Επιπλέον, τα προσωπικά στοιχεία των πελατών είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από άλλες επιχειρήσεις, αλλά μόνο για την καλύτερη
ενημέρωση και την εξυπηρέτησή τους. Εξάλλου, η μετάβαση από τις παραδοσιακές
συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών δε θα ολοκληρωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά αργά και σταθερά.
Η απαραίτητη μεταβατική περίοδος, θα χρειαστεί αρκετό χρόνο, θα επιτρέψει στους
επενδυτές να εξοικειωθούν με τη νέα τεχνολογία και να μάθουν να την
εμπιστεύονται.
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Οι διαδικτυακοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν συναλλαγές
ομολόγων και

ομολογιών είναι

αντικαταστήσουν

τους

ουσιαστικό

παραδοσιακούς

αλλά

να
θα

επισημανθεί

ότι

προσπαθήσουν

δεν θα
να

τους

συμπληρώσουν και να τους ολοκληρώσουν (Greg Sackenheim, 2000). Η ανθρώπινη
επαφή, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ψηφιακά μέσα. Ένα
καλά επανδρωμένο γραφείο χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα είναι πάντοτε
αναγκαίο

για

να

βεβαιώσει

ότι

όλα

λειτουργούν

σωστά.

Μάλιστα,

οι

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών,
για να μπορέσουν να διατηρήσουν αλλά και να αναπτύξουν την πελατειακή τους
βάση θα πρέπει να εφαρμόσουν μια στρατηγική που να συνδυάζει τη σωστή αναλογία
μεταξύ φυσικής και εικονικής παρουσίας. Έτσι, οι επενδυτές θα έχουν την επιλογή
είτε να χρησιμοποιήσουν τις παραδοσιακές συναλλαγές εάν υπάρχει ένα
υποκατάστημα

του

χρηματοοικονομικού

οργανισμού

κοντά

τους

είτε

να

χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές συναλλαγές εάν είναι στο σπίτι ή στην εργασία
και έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Θα πρέπει να σημειώσουμε, όμως, ότι ο ενθουσιασμός, όποτε υπάρχει νέα
τεχνολογία, πρέπει να συμβαδίσει με μια δόση πραγματικότητας. Οι πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες περιμέναμε να μας οδηγήσουν σε μια κοινωνία χωρίς νομίσματα
και οι υπολογιστές να εξαφανίσουν από τα γραφεία μας το χαρτί. Εν τω μεταξύ, τα
περισσότερα γραφεία έχουν ράφια γεμάτα με διάφορα έγγραφα. Οι διαδικτυακοί
οργανισμοί που χειρίζονται τις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών σε διεθνές
επίπεδο, αρχικά είχαν δείξει ότι θα κέρδιζαν γρήγορα ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς και
ότι θα είχαν ικανοποιητικά κέρδη λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών τους.
Ωστόσο, οι διαδικτυακοί οργανισμοί δεν έχουν αποδείξει ακόμα αυτές τις
δυνατότητες. Πιστεύουμε ότι οι προβλέψεις αυτές για την εξέλιξη των διαδικτυακών
συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί επειδή
ήταν πολύ αισιόδοξες κι επειδή οι πελάτες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν
φάνηκαν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές συναλλαγές ομολόγων και
ομολογιών για χάρη του Διαδικτύου.
Η ανάλυση του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος μας επιτρέπει να
επισημάνουμε ότι υπάρχουν πολλές παραδοσιακές τράπεζες, οι οποίες έχουν αρχίσει
ήδη να προσφέρουν τις διαδικτυακές συναλλαγές. Εντούτοις, οι διαδικτυακές
τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές δεν χρησιμοποιούνται αρκετά στην
Ελλάδα. Ενώ οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών δεν
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προσφέρονται για τους μεμονωμένους Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι θα πρέπει να
απευθυνθούν σε κάποιο διαμεσολαβούντα για να αποκτήσουν τίτλους. Γεγονός,
πάντως, είναι ότι δεν υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον των μεμονωμένων Ελλήνων
επενδυτών για την απόκτηση τίτλων σταθερού εισοδήματος. Αυτό οφείλεται στο ότι
οι Έλληνες είμαστε πολύ φοβισμένοι για τις επενδύσεις μας, δεδομένης της κρίσιμης
κατάστασης της Ελληνικής Οικονομίας και της επιτήρησής μας από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο. Επιπλέον, στο κοντινό παρελθόν, πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει
χρήματα στις επενδύσεις τους σε μετοχές και είναι φοβισμένοι να αντιμετωπίσουν
θετικά οτιδήποτε θεωρείται καινοτομία. Οι Έλληνες δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για
τις διαδικτυακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών, όπως
δεν γνωρίζαμε πολλά και για τις επενδύσεις σε μετοχές. Έτσι, αντί να
προσπαθήσουμε να μάθουμε τις διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών
προτιμούμε να μη τις χρησιμοποιούμε και να αισθανόμαστε ασφαλείς.
Πιστεύουμε, ότι είναι ευθύνη των ελληνικών χρηματοοικονομικών οργανισμών
σε ένα πρώτο στάδιο να εντοπίσουν όλα τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου και να
αρχίσουν να προσφέρουν ολοένα και περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες. Σε ένα
δεύτερο στάδιο θα πρέπει να πείσουν τους πελάτες τους για την ευκολία των
διαδικτυακών υπηρεσιών. Πρέπει να προσπαθήσουν να τους δώσουν να καταλάβουν
ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές δεν είναι μια νέα επένδυση, αλλά είναι ένα εργαλείο
για να βοηθήσει τις ζωές τους. Για να εμπιστευθεί, όμως, κάποιος τους διαδικτυακούς
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς θα πρέπει να του παρέχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Ταχύτητα, Συνεχή διαθεσιμότητα. Το θέμα
της ασφάλειας είναι αυτό που κυρίως απασχολεί τους περισσότερους χρήστες των
διαδικτυακών συναλλαγών και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούν οι
χρηματοδοτικοί οργανισμοί, να αναπτύξουν ασφαλή υπολογιστικά συστήματα και να
αποκτήσουν κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας. Είναι υποχρεωμένοι να κατανοήσουν
ότι η ηλεκτρονική χρηματοοικονομική δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός ιστοχώρου.
Εξάλλου, σημαντικό κομμάτι της έρευνάς μας αποτέλεσε η μελέτη των
υπαρχουσών πλατφορμών που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές τίτλων σταθερού
εισοδήματος σε διεθνές επίπεδο. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν να μπορέσουμε στη
συνέχεια της έρευνάς μας να δημιουργήσουμε μια ελληνική πλατφόρμα που να
καλύπτει σε μέγιστο βαθμό τις ανάγκες των Ελλήνων, αλλά και των ξένων επενδυτών
σε διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών. Έτσι, δημιουργήσαμε το
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δείκτη ΙΒΤΙ, αποτελούμενο από 84 κριτήρια, τα οποία θεωρήσαμε ότι χαρακτηρίζουν
το βαθμό που η κάθε πλατφόρμα καλύπτει τις ανάγκες των επενδυτών.
Η μελέτη, λοιπόν, αυτού του δείκτη έδειξε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός
πλατφορμών που συγκέντρωσαν υψηλό ποσοστό στο δείκτη ΙΒΤΙ, είναι αυτές που
λειτουργούν πριν από το 2000, χωρίς να έχει γίνει καμία απόπειρα συγχώνευσης –
εξαγοράς τους. Από την άλλη πλευρά σημαντικός αριθμός πλατφορμών που
συγκέντρωσαν μικρό ποσοστό στο δείκτη ΙΒΤΙ είναι αυτές που έχουν οδηγηθεί σε
εξαγορά ή συγχώνευση κατά τα χρονικά διαστήματα 2000 – 2005 ή 2005 – 2009.
Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της νέας πλατφόρμας που
δημιουργήσαμε για την αναβάθμιση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων και
ομολογιών στην Ελλάδα, κρίναμε ότι ήταν σκόπιμο να παρέχει το μεγαλύτερο αριθμό
από τα προς μελέτη κριτήρια.
Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία των πλατφορμών διαπιστώσαμε ότι δεν
παρέχουν συναλλαγές σε μεμονωμένους επενδυτές. Το συμπέρασμα αυτό ήταν
αρκετό για να επιτείνει την ανάγκη δημιουργίας στην Ελλάδα μιας πλατφόρμας που
να απευθύνεται στους μεμονωμένους επενδυτές. Εξάλλου, πρέπει να επισημάνουμε
και το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός πλατφορμών προσέφεραν συναλλαγές
μεταξύ διαπραγματευτών. Ενώ, οι συναλλαγές εκδότη προς διαπραγματευτή
παρέχονταν από μικρό αριθμό πλατφορμών. Έτσι, αποφασίσαμε ότι θα ήταν εύστοχο
η νέα πλατφόρμα στο μέλλον να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να παρέχει και
συναλλαγές εκδότη προς διαπραγματευτές, στις οποίες πιστεύουμε ότι υπάρχει
περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης. Στην παρούσα φάση, πάντως, στη νέα πλατφόρμα
δεν θα συμμετέχουν οι διαπραγματευτές, ενώ οι θεσμικοί επενδυτές θα μπορούν να
συμμετέχουν με τους ίδιους όρους που συμμετέχουν και οι μεμονωμένοι επενδυτές.
Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα ήταν και το γεγονός ότι οι περισσότερες
πλατφόρμες που μελετήθηκαν πρόσφεραν διαδικτυακές συναλλαγές κρατικών
ομολόγων. Τα κρατικά ομόλογα ναι μεν προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά, ωστόσο,
προσφέρουν και μικρές αποδόσεις. Ο επενδυτής, όμως θα πρέπει να έχει το δικαίωμα
της επιλογής του τύπου ομολόγου στο οποίο θέλει να αποκτήσει τεμάχια. Αν οι
διαδικτυακές συναλλαγές τον περιορίζουν και δεν του προσφέρουν τις ίδιες ή και
ακόμη περισσότερες δυνατότητες από αυτές που παρέχουν οι παραδοσιακές, τότε το
πιο πιθανό είναι να μη θέλει να συμμετάσχει. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε η νέα
πλατφόρμα να έχει τη δυνατότητα να παρέχει συναλλαγές κάθε τύπου ομολόγων και
ομολογιών. Ωστόσο, αρχικά, η νέα πλατφόρμα κρίναμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί
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σε συναλλαγές κρατικών ομολόγων και σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσφέρει
και άλλους τύπους ομολόγων, όπως εταιρικά ομόλογα και ομόλογα υψηλών
αποδόσεων.
Όσον αφορά στη διαθέσιμη προς τους επενδυτές πληροφόρηση και τις
διαθέσιμες υπηρεσίες, η μελέτη μας μας ώθησε στο συμπέρασμα ότι η νέα
πλατφόρμα θα πρέπει να τα παρέχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Όπως έχουμε
αναφέρει και παραπάνω οι "πιστοί" πελάτες είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για ένα
χρηματοοικονομικό οργανισμό και πρέπει να είναι ο θεμελιώδης στόχος του για να
αντιμετωπίσει το συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό λόγω του μεγάλου αριθμού
χρηματοοικονομικών οργανισμών, λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας
καθώς και λόγω της παγκόσμιας κρίσης. Εφ’ όσον, λοιπόν, η νέα πλατφόρμα θα
παρέχει σημαντικό όγκο πληροφόρησης ώστε να δίνει απαντήσεις σε κάθε πιθανό
ερώτημα, οι επενδυτές δεν θα έχουν καμιά αμφιβολία για το αν θα θέλουν να
συμμετάσχουν. Επιπλέον, η νέα πλατφόρμα θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε
να παρέχει υπηρεσίες αποτίμησης, διαχείρισης του κινδύνου και γενικότερα
οποιαδήποτε υπηρεσία είναι δυνατόν να διευκολύνει τους πιθανούς επενδυτές.
Εξάλλου, η μελέτη μας έδειξε ότι οι πλατφόρμες που συγκέντρωσαν τα
μεγαλύτερα

ποσοστά

στο

δείκτη

ΙΒΤΙ

προσφέρουν

συναλλαγές

ειδικής

διαπραγμάτευσης αλλά και συναλλαγές διαπραγμάτευσης μέσω εντολών. Αν
αναλογιστούμε τώρα και το γεγονός ότι οι πλατφόρμες που έχουν συγκεντρώσει
υψηλά ποσοστά στο δείκτη ΙΒΤΙ είναι αυτές που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα
προβλήματα βιωσιμότητας, επαγωγικά συμπεράναμε ότι προκειμένου να εδραιωθεί
γρήγορα η νέα μας πλατφόρμα, πρέπει να προσφέρει και αυτή συναλλαγές αυτών των
τύπων.
Όσον αφορά τα παράγωγα (futures, forwards και swaps), μπορούμε να
αναφέρουμε ότι βασίζονται σε πολύπλοκους συνδυασμούς τίτλων, οι οποίοι μπορεί
να είναι ομόλογα, μετοχές, οι τιμές του χρυσού ή του πετρελαίου, ή διάφορες
συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα επιτόκια (Robert W. Kolb,James A. Overdahl,
2007). Τα παράγωγα σχεδιάζονται από επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες για τους
πελάτες τους, σε προσαρμοσμένη βάση, ως αντιστάθμισμα έναντι στον κίνδυνο
διακύμανσης τιμών, λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς. Για το λόγο
αυτό, οι επενδυτές σε παράγωγα συχνά απαιτούν τη συμβολή των ειδικών για να
αξιολογήσουν την ευαισθησία των παραγώγων στις διακυμάνσεις τιμών. Επιπλέον,
οι θέσεις των επενδυτών σε παράγωγα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς για να
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αποτραπούν σημαντικές απώλειες που πιθανώς να οφείλονται σε κάποια μη
επιθυμητή διακύμανση τιμών της αγοράς. Επομένως, τα παράγωγα έχουν ένα πιο
πολύπλοκο πιστωτικό προφίλ, το οποίο επηρεάζεται από το συναλλαγματικό κίνδυνο.
Κατά συνέπεια, τα παράγωγα προϊόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας
περιορισμένης ομάδας επενδυτών και απαιτούν περισσότερες διευκρινήσεις προς
τους επενδυτές που θέλουν να πάρουν μέρος σε τέτοιου είδους συναλλαγές.
Ο περιορισμένος αριθμός επενδυτών που ενδιαφέρεται για συναλλαγές σε
παράγωγα καθώς και η ανάγκη διαμεσολαβούντων για την παροχή βοήθειας,
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των διαδικτυακών
συναλλαγών σε παράγωγα. Θα αποτελούσε, λοιπόν, μεγάλη πρόκληση για μας η
μελέτη της επέκτασης της νέας πλατφόρμας ώστε να μπορεί να παρέχει επιτυχώς και
διαδικτυακές συναλλαγές παραγώγων στην Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Α. Ιστοσελίδες πλατφορμών που διαχειρίζονται συναλλαγές
τίτλων σταθερού εισοδήματος σε διεθνές επίπεδο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

American
Express
Credit
Corporation
Autobahn Electronic Trading deutche bank
Automated Bond System
Axon
Banco
Portugues
de
Investimento SA
Bank of Thailand (e-Bidding)
Bear, Stearns & Co. Inc. --> jp
morgan
BEX (FIRSTs)
Blackbird
Bloomberg BondTrader
Bloomberg Commercial Paper
Systems
Bloomberg Money Markets
Platforms
Bloomberg Municipal System
Bond Direct Securities
BondClick -BondVision
BondConnect >globallink
BondDesk.com
Bondpage.com
Bondscape.net
BondsOnline
BondWave
BrokerTec Global, LLC -ICAP
Electronic Broking
candeal
Chapdelaine & Co.
Chicago Board of Trade -cme
group
Citigroup Fixed Income Direct
COREDEAL Limited
Credit Suisse First Boston
creditex
dbconvertibles ->deutche bank
De@lDone
Debtdomain.com
DebtX
eSpeed, Inc. -->bgc partners
Eurex
Eurex Bonds GmbH
Eurex Repo
Eurex U.S.
Fixed Income Securities, Inc.
FTN Financial
G.X. Clarke & Co.
GFI
Goldman, Sachs & Co.

http://www.axpcp.com/
http://www.autobahn.db.com/
http://www.nyse.com/
https://www.axonfinance.nl/
http://www.bancobpi.pt
http://www.bot.or.th/Thai/Documents/Queen/Queen.html
http://www.bearstearns.com/
http://www.bex.or.th/en/index.html
http://www.blackbird.net/
http://www.bloomberg.com/intro3.html
http://www.bloomberg.com
http://www.bloomberg.com
http://www.bloomberg.com
http://www.bondsdirectsecurities.com
http://www.bondvision.net/new/index.php
http://www.bondconnect.com/
http://www.bonddeskgroup.com/
http://www.shop4bonds.com/?cam_id=22
http://www.bondscape.net/
http://www.bondsonline.com/
http://www.bondwave.com/
http://www.icap.com/
http://www.candeal.ca/
http://www.chappy.com/
http://www.cbot.com/
https://fidirect.citigroup.com/public/login.cgi?t=/
http://www.euromts-ltd.com/
https://www.credit-suisse.com/global/en/
http://www.creditex.com/
http://www.dbconvertibles.com
http://www.mpscapitalservices.it/
https://www.debtdomain.com/public/index.cfm
http://www.debtx.com/
http://www.bgcpartners.com/products-and-services/espeed/
http://www.eurexchange.com/index.html
http://www.eurex-bonds.com/
http://www.eurexrepo.com/index.html
http://www.clearingcorp.com/clearingmembers/EurexUS/eurexusindex.htm
l
http://www.fisbonds.com/FISBonds/PublicSite/AAMHome.aspx
http://www.ftnfinancial.com/
http://www.gxecute.com/
http://www.gfigroup.com/
www.portal.gs.com
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

GovRate/Odd-Lot
HanoverTrade, Inc.
Hartfield, Titus & Donnelly
LLC
HDAT
Helaba
i-Deal LLC
J.P.Morgan eXpress
LehmanLive
LibertyDirectTM SM
MarketAxess
Merrill Lynch Capital Markets
Mizuho Securities
Morgan Stanley
MOT
MTS Amsterdam
MTS Associated Markets
MTS Austria
MTS France
MTS German Market
MTS Greece
MTS Ireland
MTS Portugal
MTS S.p.A.
MTS Spain
MuniAuction
OpenBook
Ragen MacKenzie Incorporated
RetLots Caboto
Reuters Trading for Fixed
Income
SEB Merchant Banking
SENAF
SunGard Transaction Network
SWX Eurobonds
TAAPSLink®
TDAX Eurobonds
TheMuniCenter
TLX SpA
Tokyo Stock Exchange
TradeWeb LLC
TreasuryDirect
ValuBond
Wells Fargo
XBond
Xetra
Yieldbroker

https://www.zionsbank.com/zd_bonds_about.jsp
http://www.hanovertrade.com/
http://www.htdonline.com/
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Markets/HDAT/default.aspx
http://www.helaba.de/
http://www.ipreo.com/
http://www.jpmorganexpress.com
http://www.lehmanlive.com
http://www.libnet.com/
http://www.marketaxess.com/
http://www.ml.com
http://www.mizuhosecurities.com
http://www.morganstanley.com/
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
http://www.mtsamsterdam.com/
http://www.mtsbelgium.com/
http://www.mtsaustria.com/
http://www.mtsfrance.com/
http://www.mtsgermany.com/
http://www.mtsgreece.com/
http://www.mtsireland.com/
http://www.mtsportugal.com/
http://www.mtsspa.it/
http://www.mtsspain.com/indexs.php
http://www.grantstreet.com/
http://www.wrhdirect.org/
http://www.ragen-mackenzie.com
https://www.bancaimi.com/bimi/index_en.jsf
http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/
fixed_income/fi_credit/fixed_income_trading
http://swp2.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/mc1/mb/home.nsf
http://www.senaf.com/index.jsp
https://www.sungard.net/homepage.asp
http://www.six-swiss-exchange.com/index.html
http://www.publicdebt.treas.gov/
http://www.tdsecurities.com/tds/content/HomePageTemplate?command=d
oHome
https://www2.themunicenter.com/custom_splash.asp
http://www.eurotlx.com/tlx-portal/inglese.jsp
http://www.tse.or.jp/english/index.html
http://www.tradeweb.com/index
http://www.treasurydirect.gov/
http://www.knightbondpoint.com/index.jsp
https://www.wellsfargo.com/
http://www.xbond.com/
http://deutsche-boerse.com/dbag/dispatch/de/kir/gdb_navigation/trading
http://www.yieldbroker.com/
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Παράρτημα Β. Κώδικας SQL για τη δημιουργία των στοιχείων της
Βάσης Δεδομένων
CREATE TABLE "ADMIN"
(
"CODE" VARCHAR2(30),
"PASSWORD" VARCHAR2(30),
"NAME" VARCHAR2(50),
CONSTRAINT "ADMIN_PK" PRIMARY KEY ("CODE") ENABLE
)
/
CREATE TABLE "AUCTION"
(
"AA" BINARY_DOUBLE,
"BOND" VARCHAR2(10),
"RATE" NUMBER,
"ITEMS" NUMBER NOT NULL ENABLE,
"TIME" DATE NOT NULL ENABLE,
"BIDDER" VARCHAR2(10),
"TYPE" VARCHAR2(15),
CONSTRAINT "AUCTION_PK" PRIMARY KEY ("AA") ENABLE,
CONSTRAINT "AUCTION_FK" FOREIGN KEY ("BOND")
REFERENCES "ISSUE" ("ISIN") ENABLE
)
/
CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_AUCTION"
before insert on "AUCTION"
for each row
begin
select "AUCTION_SEQ".nextval into :NEW.AA from dual;
end;
/
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ALTER TRIGGER "BI_AUCTION" ENABLE
/
CREATE TABLE "BIDDER"
(
"AFM" VARCHAR2(10),
"CODE" VARCHAR2(10),
"PASSWORD" VARCHAR2(40),
"TEL" VARCHAR2(10),
"FAX" VARCHAR2(10),
"NAME" VARCHAR2(50),
"IBAN" VARCHAR2(60),
"EMAIL" VARCHAR2(30),
CONSTRAINT "BIDDER_PK" PRIMARY KEY ("CODE") ENABLE
)
/
CREATE TABLE "BOND"
(
"CODE" VARCHAR2(10),
"DESCRIPTION" VARCHAR2(50),
"TYPE" VARCHAR2(20) NOT NULL ENABLE,
"DURATION" NUMBER NOT NULL ENABLE,
CONSTRAINT "BOND_PK" PRIMARY KEY ("CODE") ENABLE
)
/
CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_BONDS"
before insert on "BOND"
for each row
begin
select "BOND_SEQ".nextval into :NEW.CODE from dual;
end;
/
ALTER TRIGGER "BI_BONDS" ENABLE
/
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CREATE TABLE "ISSUE"
(
"BONDSCODE" VARCHAR2(40),
"ISSUE_DATE" DATE,
"RATE_A" NUMBER,
"COUPON" NUMBER,
"PAYMENT" NUMBER,
"ISSUER" VARCHAR2(10),
"ISIN" VARCHAR2(20),
"ITEMS" NUMBER,
"ALL_HOLD_RATE" NUMBER,
"PENALTY_RATE" NUMBER,
CONSTRAINT "ISSUE_PK" PRIMARY KEY ("ISIN") ENABLE,
CONSTRAINT "ISSUE_FK2" FOREIGN KEY ("BONDSCODE")
REFERENCES "BOND" ("CODE") ENABLE,
CONSTRAINT "ISSUE_FK" FOREIGN KEY ("ISSUER")
REFERENCES "ISSUER" ("CODE") ENABLE
)
/
CREATE TABLE "ISSUER"
(
"AFM" VARCHAR2(9),
"NAME" VARCHAR2(50),
"CODE" VARCHAR2(10),
"EMAIL" VARCHAR2(50),
"FAX" VARCHAR2(10),
"TEL" VARCHAR2(10),
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"IBAN" VARCHAR2(100),
"PASSWORD" VARCHAR2(20),
CONSTRAINT "ISSUER_PK" PRIMARY KEY ("CODE") ENABLE
)
/
CREATE TABLE "WINS"
(
"BONDSCODE" VARCHAR2(40),
"RATE" NUMBER,
"ITEMS" NUMBER,
"BIDDER" VARCHAR2(10),
"WINCODE" NUMBER,
CONSTRAINT "WINS_PK" PRIMARY KEY ("WINCODE") ENABLE,
CONSTRAINT "WINS_FK2" FOREIGN KEY ("BONDSCODE")
REFERENCES "ISSUE" ("ISIN") ENABLE
)
/
CREATE OR REPLACE TRIGGER "BI_WINS"
before insert on "WINS"
for each row
begin
select "WINS_SQ".nextval into :NEW.WINCODE from dual;
end;
/
ALTER TRIGGER "BI_WINS" ENABLE
/
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Παράρτημα C. Kώδικας ASP για τη δημιουργία της φόρμας
υπολογισμού του επιτοκίου του προς διαπραγμάτευση ομολόγου
<%@ codepage =65001 %>
<% Response.Charset = "UTF-8"
%>
<html>
<head>
<title>ELECTRONIC BOND TRANSACTIONS</title>
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
<!-body {
background-color: #E5E5E5;
}
.style6 {
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
.style1 {font-size: 14px
}
.style9 {
font-size: 11px
}
.style10 {color: #E5E5E5}
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<center>
<p align="center" class="style6">AUCTION:
<% response.Write session.contents("isin")%>
</p>
<tr><form ACTION="runauction.asp" name="saveform" METHOD="POST"
align="center">
<td width="468"><div align="center">
<p>
<%
Dim strISIN, strCOUPON, strPRICE, strITEMS, strDATE, strBIDDER,strPAYMENT
strISIN =session.Contents("ISIN")
Dim objConn1, objRs1, strSQL1, buy, sell, rate
buy=0
sell=0
Dim objConn2, objRs2, strSQL2
strSQL1 ="select sum(items) as SYNOLO from auction where bond = '" & strISIN & "'
and type = '" & "BUY AT RATE" & "' group by type"
Set objConn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn1.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs1 = objConn1.Execute(strSQL1)
Response.Write "<table border=4 cellpadding=4>"
Response.Write "<tr>"
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Response.Write "<td><b><i> <font color=blue>" & "SUM OF ITEMS ASKED TO BE
BOUGHT" & "</body</i></b></td>"
Response.Write "<td><b><i> <font color=blue>" & "SUM OF ITEMS ASKED TO BE
SOLD" & "</body</i></b></td>"
Response.Write "<tr>"
Do While Not objRs1.EOF
For I = 0 To objRs1.Fields.Count - 1
buy = objRs1(I)
Next
objRs1.MoveNext
Loop
objRs1.close
objConn1.close
Response.Write "<td><font color=black>" & buy & "</td>"
strSQL1 ="select sum(items) as SYNOLO from auction where bond = '" & strISIN & "' and
type = '" & "SELL" & "' group by type"
Set objConn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn1.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs1 = objConn1.Execute(strSQL1)
Do While Not objRs1.EOF
For I = 0 To objRs1.Fields.Count - 1
sell = objRs1(I)
Next
objRs1.MoveNext
Loop
Response.Write "<td><font color=black><align=""right"">" & sell & "</td>"
Response.Write "
</table><br>"
if sell =0 then
response.write "<br><b>The auction FAILED
strSQL2 ="select * from issue where isin = '" & strISIN & "'"
Set objConn2= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn2.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs2 = objConn2.Execute(strSQL2)
rate =objRs2(8)
objRs2.close
objConn2.close
Response.Write " The All-Hold rate = " & rate & "</b><br>"
elseif sell > buy then
response.write "<br><b>The auction FAILED. "
strSQL2 ="select * from issue where isin = '" & strISIN & "'"
Set objConn2= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn2.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs2 = objConn2.Execute(strSQL2)
rate =objRs2(9)
objRs2.close
objConn2.close
Response.Write "<b> The penalty rate = " & rate & "<br>"
else
%>
<%
Response.Write "<font size=4> <b>The following transactions can be completed: </b><br>"
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strSQL2 ="select * from auction where bond = '" & strISIN & "' and type = '" & "SELL" & "'
order by rate, time"
Set objConn2= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn2.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs2 = objConn2.Execute(strSQL2)
Response.Write "<br><table border=4 cellpadding=4>"
Response.Write "<tr>"
For I = 0 To objRs2.Fields.Count - 1
Response.Write "<td><b><i> <font color=blue>" & objRs2(I).Name &
"</body</i></b></td>"
Next
Response.Write "</tr>"
Do While Not objRs2.EOF
Response.Write "<tr>"
For I = 0 To objRs2.Fields.Count - 1
Response.Write "<td><font color=black>" & objRs2(I) & "</td>"
Next
Response.Write "</tr>"
objRs2.MoveNext
Loop
Response.Write "</table>"
Dim objConn3, objRs3, strSQL3, ask, strSQL4, objConn4, objRs4, strSQL5, objConn5
Dim objRs5,strSQL6, objConn6, objRs6,strSQL7, objConn7, objRs7,last, strWINCODE,
lastposo
strWINCODE =1
strSQL3 ="select * from auction where bond = '" & strISIN & "' and (type = '" & "BUY AT
RATE" & "' or type = '" & "HOLD AT RATE" & "') order by rate, time"
Set objConn3= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn3.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs3 = objConn3.Execute(strSQL3)
Response.Write "<br><table border=4 cellpadding=4>"
Response.Write "<tr>
For I = 0 To objRs3.Fields.Count - 1
Response.Write "<td><b><i> <font color=blue>" & objRs3(I).Name &
"</body</i></b></td>"
Next
Response.Write "</tr>"
strSQL4 = "insert all "
Do While Not objRs3.EOF and ask < sell
Response.Write "<tr>"
For I = 0 To objRs3.Fields.Count - 1
Response.Write "<td><font color=black><align=""right"">" & objRs3(I) & "</td>"
Next
ask = ask + objRs3(3)
lastposo=objRs3(3)
rate=objRs3(2)
'strSQL4 = strSQL4 + " into wins (BONDSCODE, ITEMS, CODE) values ('" & objRs3(1) &
"','" & objRs3(3) & "','" & objRs3(5) & "')"
strSQL4 = strSQL4 + " into wins (BONDSCODE, ITEMS, BIDDER, rate) values ('" &
objRs3(1) & "','" & objRs3(3) & "','" & objRs3(5) & "','" & 0 & "')"
strSQL5 = objRs3(1)
''last =objRs3(0)
Response.Write "</tr>"
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objRs3.MoveNext
Loop
Response.Write "</table>"
strSQL4 = strSQL4 + "SELECT * FROM dual "
Response.Write "<br><b> The final rate = " & rate & "<br>"
strSQL7 = "select max(WINCODE) from wins "
Response.Write strSQL4
Response.Write strSQL5
Response.Write strSQL6
Set objConn4= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn4.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs4 = objConn4.Execute(strSQL4)
ObjConn4.close
Set objConn7= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn7.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs7 = objConn7.Execute(strSQL7)
strSQL6 = "Update wins set items = '"& lastposo-(ask - sell) & "' where WINCODE = '" &
objRs7(0) & "'"
End if
Dim objConn8, objRs8, strSQL8
strSQL8 ="Delete from auction where bond = '" & strISIN & "'"
Set objConn8= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn8.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs8 = objConn8.Execute(strSQL8)
ObjConn8.close
strSQL5 = "Update wins set rate = '"& rate & "' where BONDSCODE = '" & strISIN & "'"
response.Write strSQL5
Set objConn5= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn5.Open "PROVIDER=SQLNCLI;DATA SOURCE=userdbms;UID=danarg;PWD=#01jluxz"
Set objRs5 = objConn5.Execute(strSQL5)
ObjConn5.close
%>
</table>
<td height="40" align="right" bgcolor="#FFCCFF">&nbsp;</td>
<td height="40" align="left" bgcolor="#FFCCFF">
<tr align="center">
<td height="40" align="right" bgcolor="#E5E5E5"><span
class="style10">sdsdd</span></td>
<td width="233" height="40" align="left" bgcolor="#E5E5E5">&nbsp;</td>
<td width="233" height="40" align="left" bgcolor="#E5E5E5"><div
align="center"></div></td>
<td width="233" height="40" align="left" bgcolor="#E5E5E5">&nbsp;</td>
<td width="233" height="40" align="left" bgcolor="#E5E5E5">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<div align="center"><center><table>
<tr>
<td align="center" width="319">&nbsp;</td>
</tr>
</form>
<tr>
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<p align="center"><span class="style6">
<input type="submit"
name="FormsButton2" value="Press to complete commiting the transactions"
onClick="validateForm()" tabindex="9"
style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">
</span></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">
<% if Session.Contents("logged") = false then
Response.write "<object classid=""clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000""
codebase=""http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version
=5,0,0,0"" name=""HOME1"" width=""100"" height=""22"" id=""HOME1""
title=""HOME"">"
Response.write "<param name=""movie"" value=""button1.swf""> <param name=""quality""
value=""high"">"
Response.write "<embed src=""button1.swf"" width=""100"" height=""22"" quality=""high""
pluginspage=""http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version
=ShockwaveFlash"" type=""application/x-shockwave-flash"" name=""HOME2"" ></embed>
</object>"
elseif Session.Contents("logged") = true then
if Session.Contents("user") = "bidder" then
Response.write "<object classid=""clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000""
codebase=""http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version
=5,0,0,0"" name=""HOME2"" width=""100"" height=""22"" id=""HOME2""
title=""HOME"">"
Response.write "<param name=""movie"" value=""button17.swf""> <param
name=""quality"" value=""high"">"
Response.write "<embed src=""button17.swf"" width=""100"" height=""22""
quality=""high""
pluginspage=""http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version
=ShockwaveFlash"" type=""application/x-shockwave-flash"" name=""HOME2"" ></embed>
</object>"
elseif Session.Contents("user") = "issuer" then
Response.write "<script type=""text/javascript"">AC_FL_RunContent(
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=
5,0,0,0','width','100','height','22','title','home20','src','button20','quality','high','pluginspage','htt
p://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
','movie','button20' );//end AC code"
Response.write "</script><noscript><object classid=""clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000""
codebase=""http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version
=5,0,0,0"" width=""100"" height=""22"" title=""home20"">"
Response.write "<param name=""movie"" value=""button20.swf"">"
Response.write "<param name=""quality"" value=""high"">"
Response.write "<embed src=""button20.swf"" quality=""high""
pluginspage=""http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version
=ShockwaveFlash"" type=""application/x-shockwave-flash"" width=""100"" height=""22""
></embed> </object></noscript>"
elseif Session.Contents("user") = "administator" then
Response.write "<script type=""text/javascript""> AC_FL_RunContent
('codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version
=5,0,0,0','width','100','height','22','title','HOME23','src','button23','quality','high','pluginspage','
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http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFl
ash','movie','button23' ); //end AC code"
Response.write "</script><noscript><object classid=""clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8444553540000""
codebase=""http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version
=5,0,0,0"" width=""100"" height=""22"" title=""HOME23"">"
Response.write "<param name=""movie"" value=""button23.swf"">"
Response.write "<param name=""quality"" value=""high"">"
Response.write "<embed src=""button23.swf"" quality=""high""
pluginspage=""http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version
=ShockwaveFlash"" type=""application/x-shockwave-flash"" width=""100"" height=""22""
></embed></object></noscript>"
end if
end if
%>
</p>
<p> </p>
<tr> </tr></p>
<tr>
<tr>
<table width="492" border="0" align="center">
<tr>
<td><img src="contact.jpg" alt="contact us" width="102" height="50" border="0"
usemap="#Map">
<map name="Map">
<area shape="rect" coords="1,-27,116,54" href="mail.asp" target="_blank">
</map></td><td width="208"><div align="right"><span class="style1">Date: <%=
FormatDateTime(Date, 0)%>, Time: <%= FormatDateTime(now, 4)%> </span></div></td>
</tr>
<tr>
<td class="style9">Copyright &#169; 2010. All rights reserved.</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<tr>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>
<p>
<p>
</body>
</html>
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