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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην εποχή που διανύουμε οι επιχειρήσεις έχουν μετασχηματιστεί ως
αναπόφευκτο αποτέλεσμα των πιέσεων από το μίκρο και μάκρο
περιβάλλον και αναγκάζονται να λειτουργήσουν με νέα μορφή στο
παγκόσμιο

επιχειρηματικό

στερέωμα.

Η

παγκοσμιοποίηση

και

η

απελευθέρωση των αγορών δημιουργούν νέα δεδομένα στον οικονομικό
και κοινωνικό χώρο. Τα ΠΣ και η ΠΤ έχουν γίνει ζωτικά συστατικά των
επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Στις μέρες μας η ταχύτητα της διάδοσης της πληροφορίας πρέπει να είναι
άμεση και γρήγορη ώστε να είναι αποτελεσματική και να μπορέσει να
χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Οι πληροφορίες ,η επικοινωνία και ο τρόπος μετάδοσής τους είναι
σημαντικός για την επιχείρηση. Η ΠΤ βοηθά στην βελτίωση της
αποτελεσματικότητας

και

αποδοτικότητας

των

επιχειρησιακών

διαδικασιών, στη λήψη αποφάσεων , στην υποστήριξη ομάδων εργασίας ,
στις

συναλλαγές

ηλεκτρονικού

εμπορίου

ή

σε

οποιαδήποτε

επιχειρησιακή δραστηριότητα.

To Internet λίγα μόλις χρόνια μετά την εμφάνισή του στο επιχειρηματικό
προσκήνιο αποτελεί μια σημαντική αλλά και δύσκολη πρόκληση για τις
επιχειρήσεις όλου του κόσμου και ειδικότερα για τις τράπεζες.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο
μέρος

παρουσιάζονται

τα

χαρακτηριστικά

της

παλαιάς

και

νέας

οικονομίας και γίνεται καταγραφή των πιέσεων (αγοράς, τεχνολογίας και
κοινωνίας)

που

δέχονται

οι

επιχειρήσεις

στο νέο

ανταγωνιστικό

περιβάλλον, στους τρόπους αντίδρασής τους με την χρήση ΠΣ και ΠΤ
καθώς και τις επακόλουθες αλλαγές.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι τάσεις που
διαφαίνονται στον ευρωπαϊκό ,διεθνή και ελληνικό τραπεζικό χώρο.
Συγκεκριμένα περιγράφονται στρατηγικές των τραπεζών , η διαθέσιμη
ΠΤ και ΠΣ

στον κυβερνοχώρο

και

στα ηλεκτρονικά τραπεζικά

συστήματα. Σ'αυτήν την ενότητα μελετάται ιδιαίτερα
τραπεζικού

καταστήματος στην Ελλάδα

στο νέο

ο ρόλος του
ανταγωνιστικό

περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας καθώς και οι επιπτώσεις της
ηλεκτρονικής

τραπεζικής

εξυπηρέτησης

στην

κοινωνία

και

την

οικονομία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα, να ευχαριστήσω:
Την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας ,αναπληρώτρια
καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

κ.

Βασιλική Μάνθου, για την όλη συμμετοχή της,με την καθοδήγησή
της, τις συμβουλές και τα ερεθίσματα που μου παρείχε , στην
εξέλιξη και ολοκλήρωση αυτής της διπλωματικής εργασίας.

❖ Την κ. Μάρω Βλαχοπούλου , αναπληρώτρια Καθηγήτρια για τη
συμμετοχή της στην όλη προσπάθεια.

❖ Τους γονείς μου για την υποστήριξη, τις συμβουλές και την αγάπη
τους.

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2005
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Α ΜΕΡΟΣ

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι

σημαντικές

εξελίξεις

στην

τεχνολογία

πληροφορικής

και

τηλεπικοινωνιών δημιουργούν νέες προϋποθέσεις , ευκαιρίες , μοντέλα
και στρατηγικές επιχειρηματικότητας .
Έτσι οι επιχειρήσεις ωθούνται στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών με
στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο ανταγωνιστικό
περιβάλλον που δρουν και την συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των
πελατών τους. Η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες υποστηρίζουν
αρχικά την εκπλήρωση της υπάρχουσας επιχειρηματικής στρατηγικής ,
παρέχουν

όμως

και

δυνατότητες

για

τη

διαμόρφωση

νέων

επιχειρηματικών μοντέλων και επιχειρηματικής δικτύωσης , ακόμη και
σε

εικονικό

περιβάλλον.

μετασχηματισμό

και

την

Αυτό

με

τη

αναμόρφωση

σειρά

του

πολλών

οδηγεί

μεταβλητών

στον
του

περιβάλλοντος καθώς και στην πιστοποίηση συγκεκριμένων αναγκών και
απαιτήσεων από τεχνολογικής άποψης .
Κατ 'αυτόν

τον τρόπο παρουσιάζονται συνεχείς και επαναληπτικές

αλληλεπιδράσεις μεταξύ πληροφορικής τεχνολογίας και επιχειρηματικής
δράσης με την συνεχή
πληροφορικής

και

εξέλιξη των τεχνολογιών και εφαρμογών

τηλεπικοινωνίας

και

τον

ανασχεδιασμό

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
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Ορισμός της Νέας-Ψηφιακής Οικονομίας

Η ψηφιακή οικονομία ορίζεται ως μια οικονομία που είναι βασισμένη
στις

ψηφιακές

τεχνολογίες,

δικτύων επικοινωνίας

(το

συμπεριλαμβανομένων
Διαδίκτυο,

intranets,

των

ψηφιακών

και

ιδιωτικά

προστιθεμένης αξίας δίκτυα ή

ΔΠΑ), υπολογιστές, λογισμικό,

άλλες

πληροφοριών. Η ψηφιακή οικονομία

σχετικές

τεχνολογίες

και

καλείται επίσης οικονομία Διαδικτύου, ή νέα οικονομία, ή οικονομία
Ιστού.

Σε αυτήν την νέα οικονομία, την ψηφιακή δικτύωση και την

επικοινωνία οι υποδομές παρέχουν μια σφαιρική πλατφόρμα πέρα από
την

ortOia

οι

άνθρωποι

και

οι

οργανώσεις

αλληλεπιδρούν,

επικοινωνούν, συνεργάζονται και αναζητούν πληροφορίες . Αυτή η
πλατφόρμα περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, τα ακόλουθα, σύμφωνα
με τους (Choi and Whinston ,2000):

♦♦♦ Μια απέραντη σειρά ψηφιακών βάσεων δεδομένων -προϊόντων,
ειδήσεις και πληροφορίες, βιβλία, περιοδικά, TV και ράδιοπρογραμματισμός,

κινηματογράφοι,

μουσικά CDs, και λογισμικό

ηλεκτρονικά

παιχνίδια,

-που παραδίδονται πέρα από την

ψηφιακή υποδομή οποτεδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο.
❖ Καταναλωτές

και

εταιρίες που

διευθύνουν τις

οικονομικές

συναλλαγές ψηφιακά-μέσω των ψηφιακών νομισμάτων ή των
οικονομικών σημείων που φέρονται μέσω των δικτυωμένων
υπολογιστών και των κινητών συσκευών
❖ Φυσικά αγαθά όπως οι εγχώριες συσκευές και τα αυτοκίνητα, οι
οποίες ενσωματώνονται

με τους

μικροεπεξεργαστές και τις

ικανότητες δικτύωσης.
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Χαρακτηριστικά της Παλαιάς και της Νέας Οικονομίας

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι ο αναπτυγμένος κόσμος αλλάζει από
μια βιομηχανική οικονομία βασισμένη στο χάλυβα , στα αυτοκίνητα και
στους δρόμους σε μία νέα οικονομία χτισμένη πάνω σε σιλικόνη,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δίκτυα. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για μία
μετακίνηση των οικονομικών σχέσεων πράγμα που είναι το ίδιο
σημαντικό με την προηγούμενη μετακίνηση από την αγροτική στη
βιομηχανική περίοδο. Υπάρχουν νέες δυναμικές, νέοι κανόνες και νέοι
οδηγοί προς την επιτυχία.

Ειδικότερα , η νέα οικονομία χαρακτηρίζεται από επαναστατικές
τεχνολογικές

προόδους,

συμπεριλαμβανομένων

των

ισχυρότατων

προσωπικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων, και το
διαδίκτυο (Internet). Οι περισσότερες επιχειρήσεις , και όχι μόνον αυτές
που παράγουν τεχνολογία , οργανώνονται γύρω από τη νέα τεχνολογία.
Έτσι, η νέα οικονομία όσο αναφέρεται σε νέες τεχνολογίες τόσο
αναφέρεται και σε νέα οργανωσιακά μοντέλα. Μερικά χαρακτηριστικά
στοιχεία

διαφοροποιήσεως

της

νέας

από

την

παλιά

οικονομία

εμφανίζονται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά της Παλαιάς και της Νέας Οικονομίας

Οικονομίας:
Αγορές

Σταθερές

Δυναμικές

Ανταγωνισμός

Εθνικά

Παγκόσμια

Οργανωσιακή διάρθρωση

Ιεραρχική,

Δικτυακή,

Γ ραφειοκρατική

Επιχειρηματική

Οργάνωση παραγωγής

Μαζική παραγωγή

Ευέλικτη παραγωγή

Κλειδιά παραγωγής

Κεφάλαιο/εργασία

Καινοτομία / γνώση

Οδηγός τεχνολογίας

Μηχανικός

Ψηφιακός

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Μείωση κόστους

Καινοτομία,

Βιομηχανίας:

ποιότητα,

Χρόνος, κόστος
Εργατικού δυναμικού:
Βασικός στόχος πολιτικής

Πλήρης απασχόληση

Υψηλότερα
εισοδήματα

Δεξιότητες
Ειδικές δεξιότητες

Ευρείς δεξιότητες

Αντιπαλότητας

Συνεργασίας

Σχέσεις κράτουςεπιχειρήσεων

Επιβολή
απαιτήσεων

Συνέργειας

Διακανονισμοί

Διαταγών και ελέγχου

Εργασιακές σχέσεις

Κυβέρνηση:
Αγοράς και ευελιξίας
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Στην παλιά οικονομία , η ροή των πληροφοριών ήταν φυσική. Στη νέα
οικονομία , η πληροφόρηση σε όλες τις μορφές της γίνεται ψηφιακή αποθηκευμένη σε bits μέσα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τρέχει με
ταχύτητα φωτός μέσα στα δίκτυα. Η πληροφόρηση και οι επικοινωνίες ,
χρησιμοποιώντας το δυαδικό κώδικα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ,
μετατράπηκαν σε άσους και μηδενικά.

Στην παλιά οικονομία η οργάνωση παραγωγής βασιζόταν στην μαζική
παραγωγή. Η νέα οικονομία είναι και μια μαθησιακή οικονομία που
βασίζεται στην εφαρμογή της ανθρώπινης γνώσης σε όλα όσα παράγουμε
και στον τρόπο που τα παράγουμε. Στη νέα οικονομία , όλο και
μεγαλύτερο ποσοστό της προστιθέμενης αξίας δημιουργείται με το μυαλό
παρά με τους μυς. Πολλές αγροτικές και βιομηχανικές θέσεις εργασίας
εξειδικεύονται. Ήδη το 60% όλων των αμερικανών εργατών είναι
εξειδικευμένοι εργάτες, ενώ 8 στις δέκα νέες θέσεις εργασίας βρίσκονται
στους τομείς

εκείνους της οικονομίας που

δίνουν έμφαση

στην

πληροφόρηση. (Nicolas Negroponte,1995).

Στην παλιά οικονομία οι αγορές ήταν σταθερές και ο κύκλος ζωής των
προϊόντων μεγάλος, ενώ στη νέα οικονομία , όλο το μέλλον βρίσκεται
στην

προσθήκη

ιδεών

σε

ήδη

υπάρχοντα

προϊόντα

και

στην

ενσωμάτωση νέων ιδεών σε νέα προϊόντα.

Στην παλιά οικονομία , μια εφεύρεση (όπως η κάμερα Polaroid ή η
ξηρογραφική φωτοτυπία) διασφάλιζε μια εισροή εσόδων για δεκαετίες.
Σήμερα, τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα έχουν ένα τυπικό κύκλο
ζωής δύο μηνών. Ο Διευθυντής Οργάνωσης Συστημάτων Πληροφορικής
της Hewlett-Packard Wim Roelandts (Tapscott, 2000) λέει πώς στις
μέρες μας τα περισσότερα εισοδήματα της Hewlett-Packard προέρχονται
από προϊόντα που δεν υπήρχαν καν πριν από ένα χρόνο.
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Ένας νέος βιομηχανικός τομέας (πολυμέσων) γεννιέται από τη σύγκλιση
του computing (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό, υπηρεσίες) των
τηλεπικοινωνιών

(τηλεφωνία,

καλωδιακή

τεχνολογία

,

δορυφόροι,

ασύρματοι τεχνολογία ) και του περιεχομένου(ψυχαγωγία, εκδόσεις,
παροχές πληροφοριών).(Νυα1α Beck, 1995)

Το εύρος αυτής της διαδραστικής πολυμεσικής βιομηχανίας φθάνει το
10% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Μέχρι το τέλος του 96 η βιομηχανία αυτή
άγγιζε το 1 τρις $-44% υπολογιστές ,28% επικοινωνίες ,28% ψυχαγωγία,
παροχή πληροφοριών,εκδόσεις (Nuala Beck, 1995). Μέχρι το 2005
αναμένεται να έχει αγγίξει το 1,47 τρις. Οι επιπτώσεις του νέου τομέα
μπορούν να γίνουν αντιληπτές,όταν αναλυθούν τα δεδομένα της προόδου
στην αγορά εργασίας . Αν και το προϊόν, που παράγεται από τον τομέα
αυτόν, αυξάνεται με γρηγορότερους ρυθμούς από τις θέσεις εργασίας ,
υπάρχει σημαντική αύξηση της απασχόλησης . Είναι αξιοσημείωτο ότι
ενώ ο ρυθμός αύξησης στο παραγόμενο προϊόν είναι μεγαλύτερος στον
τομέα του computing , οι θέσεις εργασίας αυξάνονται , γρηγορότερα,
στον τομέα του περιεχομένου.(Nuala Beck , 1995).
Στην ψηφιακή οικονομία ο ανταγωνισμός έρχεται από παντού διότι η
πληροφορία

πλέον είναι ψηφιακή και δικτυακή.

Στις παρακάτω

ενότητες θα αναφερθούμε στα κυριότερα θέματα που αφορούν τη Νέα
Οικονομία.

Τεχνολογίες της Νέας-Ψηφιακής Οικονομίας
Η νέα οικονομία είναι μια διαδικτυωμένη οικονομία που εντάσσει τα
άτομα σε ομάδες που συνδέονται με άλλες μέσω δικτύου με σκοπό τη
δημιουργία ευελιξίας.

11

Τα δίκτυα αποτελούν τα θεμέλια της ψηφιακής οικονομίας και της
εποχής της δικτυακής ευφυΐας . Όταν ο Ron Ponder ανέλαβε CIO της
AT & AT το 1994, κύριος στόχος του ήταν να δημιουργήσει την
υποδομή δικτύου που θα επέτρεπε στην AT & AT

να αναλύσει τις

ανάγκες αγορών .

Το νέο πρότυπο στη δημιουργία ευελιξίας κατέστη δυνατό χάρη στα
δίκτυα υπολογιστών που είναι ψηφιακά και όχι αναλογικά , και χάρη
στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ δικτύων από τον κεντρικό
υπολογιστή και τα ιεραρχικά δίκτυα του παρελθόντος σε συνδεδεμένα
δίκτυα βασισμένα στο μοντέλο του internet. Με τη διεύρυνση του
φάσματος εφαρμογής τέτοιων δικτύων προς τα πολυμέσα (συνδυάζοντας
στοιχεία, κείμενο ,ήχο, εικόνα και video) , οι ευκαιρίες για νέες θεσμικές
δομές έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά.

Τα νέα τεχνολογικά δίκτυα βοηθούν τις μικρές εταιρίες να ξεπεράσουν
τα κύρια πλεονεκτήματα που έχουν οι μεγάλες εταιρίες -οικονομίες
κλίμακας και πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους . Την ίδια στιγμή ,
αυτές οι μικρότερες εταιρίες δεν επιβαρύνονται με τα μειονεκτήματα των
μεγάλων εταιριών -θανατηφόρα γραφειοκρατία , ασφυκτική ιεραρχία και
ανικανότητα για αλλαγή.
Είναι

κοινός

τόπος

ότι

το

Διαδίκτυο

υπερπηδά

τους

όποιους

γεωγραφικούς περιορισμούς , υποστηρίζει την ανάπτυξη δυναμικών
δικτύων , ενισχύει τον πελατο-κεντρικό

χαρακτήρα των αγορών και

μειώνει τον χρόνο εκτέλεσης της διαδικασίας της παραγγελιοληψίας
(Bakos ,1991). Μπορεί να αναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας των
ενδο-επιχειρησιακών διαδικασιών όπως του σχεδιασμού και ανάπτυξης
προϊόντων/ υπηρεσιών, τις προμήθειες (Daugherty και Ellinger 1998), τη
διαχείριση αποθεμάτων, τις μεταφορές/ διανομές, την εξυπηρέτηση
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πελατών μετά τις πωλήσεις, και των διαδικασιών προώθησης (OLM,
1998).
Αν και υπάρχουν και άλλες σημαντικές τεχνολογίες όπως εκείνες των
δορυφόρων και της ασύρματης γήινης επικοινωνίας , το internet
(Διαδίκτυο) αναδύεται ως το υπόδειγμα του I-WAY. To I-WAY είναι μια
λεωφόρος πληροφοριών που επιτρέπει τη δικτύωση της ευφυΐας , καθώς
οι αγωγοί για τη μετάδοση γνώσεων και η ανθρώπινη συνεργασία γίνεται
με ψηφιακό τρόπο , είναι ευρείας συχνότητας και πολύ υψηλών
δυνατοτήτων . Όλοι συμφωνούν ότι το I-WAY πρόκειται να παίξει το
ρόλο κλειδί και ήδη ως ένα βαθμό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο
οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα στο χώρο των επιχειρήσεων , της
κυβέρνησης , της κοινότητας και των κοινωνικών ομάδων. Ακόμη κι αν ο
όρος

«Information

highway»

(Λεωφόρος

των

Πληροφοριών)

έχει

εκτεταμένη χρήση για μερικά μόνο χρόνια , ωστόσο η λεωφόρος θα
χρησιμοποιείται

σε λίγα χρόνια για κάθε είδος εφαρμογής στην

επικοινωνία, στην πληροφόρηση, στην μάθηση , στην επιχείρηση , στην
ψυχαγωγία, στην κοινωνική ανάπτυξη και σε εκατομμύρια ακόμη.(Gary
Hamel and C. K. Prahalad, 1994).
Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) είναι ένα δυνατό και
παρεξηγημένο παράδειγμα για το πώς το I-Way δημιουργεί αμεσότητα
στην πληροφόρηση. Οι οπαδοί του EDI υποστηρίζουν ότι συνδέοντας τα
συστήματα υπολογιστών των προμηθευτών με εκείνα των πελατών
προκειμένου να διεκπεραιώνουν τις παραγγελίες , την τιμολόγηση , τις
χρεώσεις και τις λογιστικές εγγραφές οι επιχειρήσεις θα επιτύχουν
σημαντικές οικονομίες σε σχέση με τις καθιερωμένες (μη ψηφιακές )
μεθόδους. Στην πραγματικότητα το EDI είναι ο όρος που αναφέρεται
στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι
πληροφορίες

παραμένουν

στον

ηλεκτρονικό

υπολογιστή

και

δεν

χρειάζεται να τυπώνονται.Το EDI χρησιμοποιεί κανόνες ανταλλαγής

δεδομένων που επιτρέπουν σε διαφορετικά συστήματα υπολογιστών να
ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους . Τα μεγαλύτερα εμπόδια που
συναντά το EDI δεν είναι τεχνολογικά . Οι εταιρείες συναντούν
δυσκολίες στο να επαναπροσδιορίσουν τις διαδικασίες τους και τις
σχέσεις τους με άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν ήδη την τεχνολογία.
To EDI προχωρά πολύ πιο μακριά σε δυνατότητες.
Το λιμάνι του Seattle πήρε μερίδιο από τις δραστηριότητες του λιμανιού
του

Vancouver

όταν

ξεκίνησε να χρησιμοποιεί

την ηλεκτρονική

ανταλλαγή δεδομένων (EDI) με σκοπό να επισπεύσει τη διαδικασία
εκκένωσης των πλοίων που έφθαναν στο λιμάνι. Οι διαδικασίες μεταξύ
μιας ναυτιλιακής εταιρείας και του λιμανιού του Seattle ήταν πολύ πιο
γρήγορες

διότι

η

δραστηριότητα

ανταλλαγής

μεγάλων

όγκων

πληροφοριών μεταξύ των δύο γινόταν ηλεκτρονικά και όχι με έγγραφα,
φόρμες , επιταγές και συμβούλιαήΤαρεοοά .D, 2000)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η παγκοσμιοποίηση και η απελευθέρωση των αγορών δημιουργούν νέα
δεδομένα στον οικονομικό χώρο. Όπως μετασχηματίζεται η οικονομία σε
νέα

μορφή

και γίνεται

ψηφιακή

έτσι

μετασχηματίζονται

και

οι

επιχειρήσεις προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και να είναι σε θέση
να ενισχύουν τη παρουσία τους στο παγκόσμια ρευστό περιβάλλον στο
οποίο δρουν και αναπτύσσονται. Η νέα επιχείρηση είναι ένα δίκτυο από
διανεμημένες ομάδες, που λειτουργούν σαν πελάτες και προμηθευτές η
μία με την άλλη. Είναι μια πραγματικού χρόνου επιχείρηση , που άμεσα
και

συνεχώς

προσαρμόζεται

στις

συνεχώς

μεταβαλλόμενες

επιχειρησιακές συνθήκες μέσα από την αμεσότητα της πληροφόρησης
του Διαδικτύου . Τα αγαθά παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές και
τα προϊόντα αποστέλλονται στους πελάτες “στην ώρα τους “ μειώνοντας
ή εκμηδενίζοντας τη λειτουργία της αποθήκευσης και επιτρέποντας στις
επιχειρήσεις να περάσουν από το μοντέλο της μαζικής παραγωγής σε
εκείνο της εξειδικευμένης στα μέτρα του πελάτη άμεσης παραγωγής . Οι
παραγγελίες φθάνουν ηλεκτρονικά και διεκπεραιώνονται άμεσα . Τα
αντίστοιχα τιμολόγια στέλνονται ηλεκτρονικά και οι βάσεις δεδομένων
ενημερώνονται.

Οι

επιχειρήσεις

προσπαθούν

αποτελεσματικά

να

“ανταγωνιστούν στο χρόνο”. Η υιοθέτηση του Διαδικτύου ως κύρια
πλατφόρμα συναλλαγών και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων
επιτρέπει:
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Τη

δημιουργία

ενός

νέου

επιχειρηματικού

μοντέλου

αυτό

της

διευρυμένης επιχείρησης (extended enterprise) που επεκτείνεται πέρα από
τη διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων σε δραστηριότητες διαχείρισης,
πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ πελατών, προμηθευτών και
λοιπών συνεργατών (διαμεσολαβητών ή ακόμα και ανταγωνιστών) σε
ευρύτερες αγορές. Βασίζεται τόσο σε εξωτερικά δίκτυα τα οποία
επεκτείνουν και διευρύνουν τα όρια της επιχείρησης πέρα από τον ίδιο
οργανισμό αλλά κυρίως στο Διαδίκτυο το οποίο εκμηδενίζει τις φυσικές
αποστάσεις και παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ σταθερών
πελατών και συνεργατών.(Φωλίνας Δ, 2003).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα διευρυμένης επιχείρησης αποτελούν τα
ATM. Κάθε φορά που χρησιμοποιεί κάποιος μια τραπεζική μηχανή
βοηθά τις τράπεζες να συναγωνίζονται μέσα από τη συνεργασία . Τα
τραπεζικά δίκτυα , στημένα μέσα από τη συνεργασία ανταγωνιστών,
διαχειρίζονται υπό τις παρούσες συνθήκες δισεκατομμύρια τραπεζικές
συναλλαγές το μήνα, δίνοντας την ευκαιρία στις τράπεζες να παρέχουν
νέες υπηρεσίες

και να

συναγωνίζονται

αποτελεσματικά

με

τους

εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές.

Η επιχείρηση έλαβε τη νέα της μορφή ως αποτέλεσμα διαφόρων
πιέσεων π. χ της αγοράς, τεχνολογικών, κοινωνικών , όπως φαίνεται και
στον πίνακα 2.
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Πίνακας 2. Οι πιέσεις της Αγοράς , της τεχνολογίας και της κοινωνίας
στον μετασχηματισμό της νέας επιχείρησης.

Market

Technology

Society

Global

Innovations

Social responsibility

Competition

Obsolescence

Government

Changing Workforce

Information overload

Regulations

Powerful Consumers

Electronic commerce

Deregulation

-

Shrinking Budgets/
Subsidies
Ethics

(----------------Organizations

h

V____________________________________________ /

Πηγή:Turban “electronic commerce”, Prentice-Hall, 2002.

Πιέσεις Αγοράς
Οι πιέσεις αγοράς
οικονομία , με

είναι ιδιαίτερα έντονες

μέσα

μια παγκόσμια

ισχυρό ανταγωνισμό και τη μεταβαλλόμενη φύση του

εργατικού δυναμικού, και των ισχυρών πελατών.
Μέσα στα τελευταία είκοσι έτη, έλαβαν χώρα οι απαραίτητες διεργασίες
για μια πιο σφαιρική οικονομία. Δύο σημαντικοί παράγοντες ήταν η
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και κινήσεις προς μια οικονομία της
αγοράς στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και
της Ρωσίας. Μαζί, αυτοί έχουν οδηγήσει σε ένα αρκετά σταθεροποιημένο
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παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον που κάνει πιθανή

μια

σφαιρική

οικονομία (Naisbitt , 1994 ). Αυτή η κίνηση προς την παγκοσμιοποίηση
έχει διευκολυνθεί

από τα

προηγμένα

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

και

ειδικά από το Διαδίκτυο (Clinton and Gore, 1997 Lane, 1999 and Pine
and

Gilmore, 1999).

Αμερικανική

Περιφερειακές

συμφωνία

συμφωνίες

ελευθεροποίησης

των

όπως

η

συναλλαγών

Βόρεια
(ΗΠΑ,

Καναδάς, και Μεξικό) και η δημιουργία μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής
αγοράς με ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, έχει συμβάλει στο αυξανόμενο
παγκόσμιο εμπόριο.
Μια ιδιαίτερη πίεση που υπάρχει για τις επιχειρήσεις σε μια παγκόσμια
αγορά είναι το κόστος της εργασίας. Οι δαπάνες εργασίας διαφέρουν
ευρέως από μια χώρα σε άλλη. Ενώ το ωριαίο βιομηχανικό ποσοστό
αμοιβών (εξαιρουμένων των ωφελειών) είναι πάνω από $15 σε μερικές
δυτικές χώρες , είναι μόνο $ 1 έως $2 σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ,
συμπεριλαμβανομένων
ανατολική Ευρώπη,

εκείνων
και

στην Ασία,

Νότια Αμερική,

Αφρική (Tapscott, 1999). Το χαμηλότερο

κόστος εργασίας για τους βιομηχανικούς υπαλλήλους μπορεί να βρεθεί
στην Κίνα, την Ινδία, και την Ταϊλάνδη, όπου το ποσοστό ωριαίων
αμοιβών είναι 50 σεντ σε $1.00. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στις
αναπτυγμένες χώρες πληρώνουν συνήθως τις υψηλές δαπάνες οφελών
περιθωρίου και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες καθιστούν τις
δαπάνες για τις επιχειρήσεις τους ακόμα υψηλότερες.
Επομένως, πολλές επιχειρήσεις το θεωρούν απαραίτητο να κινήσουν τις
εγκαταστάσεις κατασκευής τους προς τις χώρες με τις χαμηλές δαπάνες
εργασίας.

Μια

επικοινωνία,

τέτοια

στρατηγική

απαιτεί

την

εκτενή

συχνά σε διάφορες γλώσσες και κάτω από αρκετές

πολιτιστικές, ηθικές,
συστήματος

σφαιρική

και

νομικές συνθήκες. Η πολυπλοκότητα του

τηλεπικοινωνιών

ανταγωνισμό εκτός αν

μπορεί

να

εμποδίσει

πολύ

τον

υποστηρίζεται κατάλληλα από την ΤΠ.
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Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται ειδικά όταν οι κυβερνήσεις
αναμιγνύονται μέσω της χρήσης των επιχορηγήσεων, και της εισαγωγής /
εξαγωγής κανονισμών και κινήτρων. Οι γρήγοροι και ανέξοδοι τρόποι
επικοινωνίας

και

μεταφορών

αυξάνουν

το

μέγεθος του

διεθνούς

εμπορίου ακόμα περαιτέρω. Προηγουμένως περιορισμένος μέσα σε μια
βιομηχανία ή μια περιοχή, ο ανταγωνισμός γίνεται τώρα αληθινά
παγκόσμιος.

Οι

επιχειρήσεις

γίνονται

όλο

και

περισσότερο

πιο

προσανατολισμένες στους πελάτες , βρίσκουν απαραίτητο να δώσουν
περισσότερη προσοχή στους πελάτες και τις προτιμήσεις τους, και έτσι
ξανασχεδιάζονται οι στρατηγικές τους
απαιτήσεις

πελατών.

Αυτό

μπορεί

για να ικανοποιήσουν τις
να

γίνει

εν

μέρει

με

τις

μεταβαλλόμενες διαδικασίες κατασκευής από τη μαζική παραγωγή στη
μαζική προσαρμογή. Η σημασία των πελατών έχει δημιουργήσει "τον
ανταγωνισμό πέρα από τους πελάτες". Αυτός ο ανταγωνισμός αναγκάζει
τις οργανώσεις για να αυξηθούν οι προσπάθειες

στην απόκτηση

και

διατήρηση των πελατών.(ΒΐΌ\νη S Α, 2000)

Πιέσεις Τεχνολογίας
Οι δύο πιο σημαντικές πιέσεις σε αυτήν την κατηγορία είναι η
τεχνολογική καινοτομία και η υπερφόρτωση με πληροφορίες. Βέβαια
παράλληλα με τις τεχνολογικές πιέσεις ένας αριθμός αλλαγών στην ίδια
τη φύση της τεχνολογίας καθοδηγούν στη σύγκλιση των τεχνολογιών και
κλάδων των υπολογιστών , επικοινωνιών και περιεχομένου . Αυτές οι
αλλαγές δημιουργούν τη δύναμη, τις προϋποθέσεις και το ανταγωνιστικό
κόστος για νέα μέσα , για μια νέα οργάνωση , μια νέα οικονομία και μια
νέα κοινωνία . Η συμβολή

των τεχνολογικών αλλαγών είναι ιδιαίτερα

σημαντική (Πίνακας 3)
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Παλαιά Οικονομία

Σήμα
Επεξεργαστές

Avαλoγικό(Analog)
Παραδοσιακοί

Νέα Οικονομία

Ψηφιακό (digital)
Μικρό επεξεργαστές

(Ημιαγωγοί)
Σύστημα

Κεντρικό

σύστημα

Διάκο μιστής πελατών

υπηρεσίας
Χωρητικότητα Δικτύου

Στενό εύρος ζώνης

Υπερλεωφόρος
πληροφοριών

Συσκευή

Απλής πρόσβασης (dumb

Συσκευή πληροφόρησης
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Object computing

Διασύνδεση

Διασύνδεση γραφικών με

MUD, MUI, Multi-user

το χρήστη

Object oriented

Πίνακας 3: Η συμβολή των τεχνολογικών αλλαγών
Πηγή:New Paradigm learning Corporation, 1996(www.mtnlake com
/paradigm), Tapscott Don.(Tapscott, 1996)

Από το αναλογικό στο ψηφιακό .Σύμφωνα με τον Joel Bimbaum,
επιστημονικό διευθυντή στη Hewlett-Packard (www.hp.com), η πιο
σημαντική αλλαγή στην τεχνολογία που μας οδηγεί στην υπερλεωφόρο
των πληροφοριών είναι η ψηφιοποίηση των μέσων και των δικτύων.
Αυτή η αλλαγή ίσως να δημιουργεί και να εντοπίζει ταυτόχρονα τη
διαδραστική εποχή περισσότερο και καλύτερα από κάθε άλλη αλλαγή. Η
ψηφιοποίηση σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες, μαζί με ήχο και video ,
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μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν

σε

οποιαδήποτε

διάταξη

και

να

ανακαταχθούν κατά βούληση. Το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να
μετατραπεί

ώστε να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο

άλλο

μέσο -για

παράδειγμα από κείμενο σε φωνή και αντίστροφα.
Τα δίκτυα υπολογιστών βασίστηκαν από την αρχή στις ψηφιακές
τεχνολογίες.

Με

την

ψηφιοποίηση

των

δικτύων,

νέων

μορφών

εφαρμογές, όπως το φωνητικό ταχυδρομείο , είναι πλέον δυνατές.
Χρησιμοποιώντας το φωνητικό ταχυδρομείο μπορεί κανείς να στείλει
«φωνητικές» ταχυδρομικές κάρτες.
Η ψηφιοποίηση όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα και καθιστά δυνατή τη
διάδραση , αλλά παρέχει τα θεμέλια

για έναν παντελώς νέο κόσμο

εφαρμογών-που στηρίζονται στους υπολογιστές και τα δίκτυα -και
προσφέρει και ριζικά νέες προσεγγίσεις για την ανεύρεση και τη
διαχείριση πληροφοριών.( Weiser Μ, 1991)

Από την παραδοσιακή τεχνολογία των ημιαγωγών στην τεχνολογία των
μικροεπεζεργαστών.

Οι

πρώτοι

υπολογιστές

λειτουργούσαν

με

δυαδικούς αριθμούς (1 και 0) και με καθοδικούς σωλήνες που ήσαν είτε
ανοικτοί είτε κλειστοί. Κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας και προκαλούσαν υψηλές ποσότητες θερμότητας..
Οι περισσότερες home video κάμερες περιέχουν ένα ολοκληρωμένο
κύκλωμα πιο δυνατό από ένα υπολογιστικό σύστημα IBM 360-τον

υπολογιστή που άλλαξε τον κόσμο . Για να πάρει κανείς μία ιδέα σχετικά
με την απίστευτη επιτάχυνση της υπολογιστικής δύναμης, ας εξετάσουμε
την εγκυρότητα του περίφημου Νόμου του Moore περί παραγωγικής
τεχνολογίας. (Evans, 1999). Ο νόμος αυτός που πήρε το όνομά του από
τον Gordon Moore , πρώην πρόεδρο της Intel στη Silicon Valley και από
τους ιδρυτές της βιομηχανίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, υποστηρίζει
ότι η διαθέσιμη υπολογιστική δύναμη τετραπλασιάζεται κάθε 30 μήνες.
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Είναι καταπληκτικό ότι ο Moore επιβεβαιώθηκε , ακόμη κι αν η
πρόβλεψη έγινε δύο δεκαετίες πριν.
Ο μικροεπεξεργαστής -ένας υπολογιστής που εμπεριέχεται σε ένα
ολοκληρωμένο κύκλωμα βρίσκεται στο κέντρο της νέας οικονομίας. . Η
παραδοσιακή τεχνολογία των ημιαγωγών που πλημμυρίζει τις αίθουσες
των κεντρικών συστημάτων και των μικροϋπολογιστών στα κεντρικά
γραφεία των εταιρειών παίρνει το δρόμο του δεινόσαυρου. Είναι ένας
υπολογιστής που περιέχεται σε ένα τσιπάκι. Είναι σημαντικός όχι απλά
γιατί έχει θεαματικές επιδόσεις σε σχέση με το κόστος του. Επιτρέπει
ισχυρές νέες εφαρμογές όπως για παράδειγμα τα πολυμέσα-εντάσσοντας
δεδομένα , κείμενο, ήχο , εικόνα και video -που απαιτούν πολύ μεγάλη
υπολογιστική ισχύ. Βρίσκεται επίσης στη βάση νέων εννοιών στον τομέα
των οργανώσεων και παρέχει τη δύναμη για την ενδυνάμωση.
Η τεχνολογία της πληροφόρησης επιτρέπει στις οργανώσεις να έχουν
ενδυναμωμένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών που εκμεταλλεύονται την
ανώτερη σχέση τιμής / επίδοσης της τεχνολογίας μικροεπεξεργαστών και
με

τη

σειρά

τους

επιτρέπουν

ενδυναμωμένες

οργανωσιακές

μορφές.(Englebart D, 1962)

Από κεντρικό σύστημα υπολογιστών σε υπολογιστές διάκομιστές προς
πελάτες ( Client/ Server). Η πρώτη εποχή ήταν μια εποχή συστήματος
«αφέντη

/

σκλάβου».

Κάθε

κεντρικό

υπολογιστικό

σύστημα

ή

μικροϋπολογιστής υπηρεσίας (host) είχε τερματικά «σκλάβους» που ήταν
συνδεδεμένα με αυτόν.

Τα τερματικά ήταν ανίκανα να επεξεργαστούν

δεδομένα που είχαν κρυπτογραφηθεί και είχαν μεταβληθεί σε σειρές από
νούμερα και αριθμούς..

Η επιχείρηση δομήθηκε με νησίδες από

προσωπικούς υπολογιστές, ορισμένους συνδεδεμένους με τοπικά δίκτυα ,
που επέτρεπαν το διαμοιρασμό αρχείων και συσκευών όπως εκτυπωτές.
Τώρα, χάρη στη θεαματική δύναμη του μικροεπεξεργαστή και την
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ωριμότητα της δικτυακής τεχνολογίας και των προδιαγραφών , μια ριζικά
διαφορετική υπολογιστική τεχνοτροπία αναδύεται . Κυκλοφορεί με
διαφορετικά ονόματα όπως δικτυακή υπολογιστική (network computing),
συνεταιριστική επεξεργασία (cooperative processing)Kai αρχιτεκτονική
πελάτη/ διακομιστή (client / server).
Στην περίπτωση της τεχνολογίας client / server , το λογισμικό τρέχει σε
έναν υπολογιστή πελάτη, όπως στον προσωπικό μας υπολογιστή αλλά
και στον υπολογιστή υπηρεσίας, που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Ο
υπολογιστής γίνεται το δίκτυο και το δίκτυο γίνεται υπολογιστής..
Χρησιμοποιώντας μια ανθρώπινη παρομοίωση , στη νέα επιχείρηση , τις
σκέψεις επεξεργάζονται οι εγκέφαλοι πολλών ανθρώπων σε ένα γραφείοόχι μόνο ο εγκέφαλος του αφεντικού. Και η επεξεργασία των ιδεών,
πληροφοριών

και

γνώσης

επικοινωνούνται

δεόντως

ώστε

να

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της συλλογικής διεργασίας. (Sinha , Α,
1992)
Η

εφαρμογή

του

προγράμματος

Power

Ship

της

Federal

Express(www. fedex.com) , που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να
προετοιμάζουν και να παρακολουθούν τα δέματα χωρίς γραφειοκρατικές
διαδικασίες , στηρίζεται σε κάτι που ονομάζεται «client / server
computing».
Πολλές εταιρείες έβγαλαν το λανθασμένο συμπέρασμα πως ο κύριος
λόγος της υιοθέτησης ενός συστήματος client / server θα ήταν να
ελαττώσουν τις δαπάνες πληροφορικής τεχνολογίας. Εν τούτοις , οι
εταιρείες βλέπουν συχνά μόνο τις ευκαιρίες οικονομιών σε μηχανήματα
(hardware).

Ένας

downsizing»^icoOT|

συχνά

χρησιμοποιούμενος

όρος

μεγέθους),όταν αναφέρονται

είναι
στην

το

«

αλλαγή

συστημάτων από τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα (mainframes) σε
μικρότερα συστήματα βασισμένα σε μικροεπεξεργαστές -με τυπικό
στόχο τις οικονομίες σε επενδύσεις μηχανημάτων. Η προσέγγιση client /
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server

απαιτεί

νέες

επιδεξιότητες

και

περίπλοκο

λογισμικό

και

παρουσιάζει μια μεγάλη αλλαγή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα
περισσότερα συστήματα πληροφορικής^Κεεη , Ρ, 2001)

Από τα μονοπάτια στη λεωφόρο των πληροφοριών. Σήμερα το Internet
είναι ένα μονοπάτι, ένα στενής ζώνης δίκτυο που αποστέλλει κυρίως
δεδομένα και κείμενο.. Το φορτίο είναι η φυσική δομή της λεωφόρου που
απαρτίζεται από δίκτυα , λογισμικό και διακλαδισμένες συσκευές.. Δύο
τεχνικά χαρακτηριστικά είναι εκείνα που κάνουν το φορτίο πολύ
ανώτερο και πολύ πιο δαπανηρό από τα συστήματα επικοινωνιών που
βρίσκονται εγκαταστημένα σήμερα.
Πρώτον , θα βρίσκεται παντού και έχει τη δυνατότητα , όταν απαιτείται,
να προσφέρει video full -collor, full-motion . Αυτό είναι γνωστό ως
χωρητικότητα ευρείας ζώνης.
Δεύτερον, η λεωφόρος των πληροφοριών θα είναι πλήρως διαδραστική
προσφέροντας μια αμφίδρομη ροή πληροφόρησης , όπως γίνεται με τα
τηλέφωνα. Κανένα από τα δύο πιο γνωστά συστήματα επικοινωνίας , το
τηλέφωνο και η καλωδιακή τηλεόραση , δεν μπορούν να συνδυάσουν τα
δύο κριτήρια της διαδραστικότητας και της χωρητικότητας, ευρείας
ζώνης.
Η εταιρεία καλωδίων Videotron στη Μεγάλη Βρετανία προσφέρει
επιτυχώς υπηρεσίες τοπικής τηλεφωνίας (Trout, J and S.Rivkin,2000)
Στον Καναδά η BC Tel

σύναψε ένα συμβόλαιο με τον κατασκευαστή

του συγκροτήματος στο Vancuver’s Concordia Pacific Complex ώστε να
παρέχει όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των
καλωδιακών συνδέσεων , για μια προσφερόμενη οικιστική ανάπτυξη
13000 ανθρώπων.φκΤιεοη, G, W and G. Desanctis, 2001) Δεν έχει
σημασία ποιος χτίζει το λεωφορειόδρομο,ο κεντρικός άξονας του
συστήματος πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα να είναι καλώδια οπτικών
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ινών υπόγεια τοποθετημένα από παραλία σε παραλία. Μερικά από αυτά
βρίσκονται ήδη στη θέση τους.
Χρησιμοποιώντας τεχνικές συμπίεσης , περισσότερα bits συνωστίζονται
μέσα στην οπτική ίνα και η χωρητικότητα της ίνας συνεχώς μεγαλώνει .
Ο Nicolas Negreponte ( Knopf A, 1995) λέει ότι πρόσφατα αποτελέσματα
ερευνών δείχνουν ότι είμαστε κοντά στο να μεταδίδουμε Giga-bytes το
δευτερόλεπτο . Αυτό σημαίνει ότι «μια οπτική ίνα στο μέγεθος μιας
τρίχας ανθρώπου μπορεί να μεταδώσει όλες τις εκδόσεις της Wall street
journal σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο».

Από μηχανήματα απλής πρόσβασης σε συστήματα πληροφορικής.
Μέχρι πρόσφατα οι πελάτες είχαν πρόσβαση σε τρεις τεχνολογίες
επικοινωνίας, Η/Υ και συσκευών ( τηλέφωνα, τηλεόραση και τερματικά
υπολογιστών). Η πρώτη που άλλαξε ήταν η τεχνολογία των Η/Υ με την
εμφάνιση του προσωπικού υπολογιστή στη δεκαετία του 1980. Στην
περίπτωση

των υπολογιστών

οι

ευκολίες

που

παρείχαν

ήταν

η

προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθούν μαζικά από τους χρήστες. To GUI
(γραφική απεικόνιση) στα μέσα του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας
του 1990 έκανε τους Η/Ύ πιο ελκυστικούς και προσιτούς σε απλούς
χρήστες . Οι προσωπικοί υπολογιστές και οι φορητοί Η/Υ έθεσαν τη
βάση για client / server διαδικασίες.
Τι γίνεται όμως με τις άλλες δύο τεχνολογίες ; Η τηλεόραση έχει ακόμη
πολύ δρόμο για να μετατραπεί σε συσκευή παροχής πληροφοριών. Οι
τηλεοράσεις αρχικά θα παρέχουν ευκολίες και θα μας επιτρέπουν να
έχουμε

αμφίδρομη

επικοινωνία

(interactivity).

Κάποια

στιγμή

η

τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών θα μετατρέψει την τηλεόραση από
κάτι απροσδιόριστο σε έναν πολυμεσικό σταθμό για εργασία-μάθηση ψυχαγωγία. . Το ίδιο θα συμβεί ίσως και με το τηλέφωνο.
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Ο

βαθμός

ανάπτυξης

συμπεριλαμβανομένου

εξαρτάται

και του

από

κεφαλαίου

πολλούς
που

παράγοντες

θα επενδυθεί από

διάφορους παίκτες της αγοράς, την αποδοχή των καταναλωτών την
ανάπτυξη των standards και την αποτελεσματικότητα του marketing και
των στρατηγικών συμμαχιών στις βιομηχανίες των νέων μέσων.

Από τα μεμονωμένα DATA, κείμενο , φωνή και εικόνα στα πολυμέσα.
Η επεξεργασία των δεδομένων έχει να κάνει με τα data. Η επεξεργασία
κειμένου και το telex με τη διαχείριση του κειμένου. Το τηλέφωνο και οι
συσκευές υπαγόρευσης με τη φωνή. Τα

φωτοαντιγραφικά και τα

συστήματα μικροφίλμ με την εικόνα. . Τώρα κάθε ένα από αυτά τα μέσα
έχουν παρασυρθεί από τη νέα τεχνολογία μέσα στα πολυμέσα. HA" και
πολυμέσα είναι συστήματα με τα οποία οι άνθρωποι έχουν όλες τις
δυνατότητες

συγκεντρωμένες

και

μέσα

από

αυτά

εκτελούν

τις

διαδικασίες της δουλειάς τους αλλά και όλες τις άλλες της καθημερινής
τους ζωής.
Ο Roger Levian της The Document Company Xerox (www.xerox.com)
εξηγεί γιατί το χαρτί κράτησε τόσο πολύ στις συναλλαγές: ποιότητα
μεταφερσιμότητα , κόστος και εξοικείωση. Όμως η τεχνολογία ξεπέρασε
όλα αυτά τα οφέλη. Ο Levian προέβλεψε εδώ και μια δεκαετία την
ανάπτυξη

σε

κάτι

που

ονόμασε Group Dynapaper έναν φορητό

υπολογιστή στο μέγεθος μιας σελίδας χαρτί και ύψος όσο 100 σελίδες.
Τέτοια

προϊόντα

έρχονται

κάθε

μέρα

στην

αγορά

με

όλα

τα

πλεονεκτήματα του χαρτιού και με πολύ περισσότερα.. (Carston A and
Tapscott D ,1987)
Σε αυτό το σενάριο υπάρχουν «στατικά μέσα » όπως τα data , το κείμενο
και

οι

εικόνες

και

υπάρχουν

και

τα

«δυναμικά

μέσα»

που

συμπεριλαμβάνουν φωνή , ήχο και βίντεο. Η κίνηση σε πραγματικό
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χρόνο (real-time) μπορεί να μοιάζει με το βίντεο, αλλά αντί να είναι μια
σειρά από εικόνες οι οποίες είναι αποθηκευμένες προκαταβολικά και
εμφανίζονται με γρήγορη ταχύτητα , ελέγχεται από λογισμικό (software)
και δημιουργείται στο λεπτό. Η real-time κίνηση επιτρέπει πραγματική
αμφίδρομη επικοινωνία και κίνηση σε 3 διαστάσεις.
Άλλο ένα δυναμικό μέσο είναι η εικονική πραγματικότητα-η επέκταση
της real-time κίνησης έτσι ώστε να περιβάλλει το χρήστη, συνήθως με
ειδικά αξεσουάρ όπως κράνος με ακουστικά , μικρόφωνο και ειδικά
γυαλιά και γάντια. Ακόμη η κινητική ανάδραση- τα ερεθίσματα έρχονται
από σένσορες που είναι τοποθετημένοι επάνω στους μυς του σώματός
μας , στο νευρικό μας σύστημα , στους τένοντες και στις κλειδώσεις.
Επίσης το γνωστό «haptic experience» αυτό το μέσο συνδέεται με
εικονικούς χώρους όπως είναι οι εξομοιωτές πτήσεως αεροσκαφών. Και
δεν είναι απίθανο η μυρωδιά, ακόμη και η γεύση να συμπεριλαμβάνονται
μέσα στις εμπειρίες των πολυμέσων.

Προτυποποίηση (standards) και ανοιχτά συστήματα. Η λεωφόρος των
πληροφοριών και τα νέα μέσα πρέπει να δημιουργούνται πάνω σε
standards. Τα standard ξεκίνησαν να αναπτύσσονται αναφορικά με Η/Υ ,
συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, των βάσεων δεδομένων, των
συσκευών πρόσβασης των χρηστών, των λειτουργικών συστημάτων των
Η/Υ και των εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού. Σημαντικό είναι οι
υπολογιστές διαφορετικού μεγέθους και ο κατασκευαστής να μιλάνε
μεταξύ τους και το λογισμικό και οι πληροφορίες να είναι μεταφέρσιμες ,
και όχι το ποιος ελέγχει την εξέλιξη των προϊόντων.
Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν τα ανοιχτά συστήματα με το να
προβάλλουν τα πλεονεκτήματά τους. Είναι αλήθεια ότι τα ανοικτά
συστήματα έχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με την
παραδοσιακή

προσέγγιση.

Είναι κατά πολύ φθηνότερα λόγω της
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ανάπτυξης των μικροεπεξεργαστών , οι τιμές είναι χαμηλότερες λόγω
του

μεγάλου

ανταγωνισμού των προμηθευτών και την ελευθερία

επιλογής που έχει ο πελάτης και μπορούν να χρησιμοποιήσουν λογισμικό
που μπορείς να βρεις στο ράφι καταστήματος σε αντίθεση με το
λογισμικό των κλειστών συστημάτων.
Τα standards είναι απαραίτητα να είναι αποτελεσματικά στη νέα
οικονομία. Για παράδειγμα , standards απαιτούνται για να συνδεθούμε με
τον πελάτη , τον προμηθευτή ή ακόμη και με τα συστήματα του
ανταγωνιστή

μας.

Τα

standards

χρειάζονται

για

να

επιτύχουμε

ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Τα ανοιχτά συστήματα είναι απαραίτητα
για να δημιουργηθούν ανοιχτοί οργανισμοί

Από τα συμβατικά στα έξυπνα δίκτυα. Το Δίκτυο μεγαλώνει και νέοι
χρήστες έρχονται κατά εκατομμύρια .Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να
συνδέσει την πληροφορία του με άλλη πληροφορία, αυξάνοντας έτσι τον
ιστό αυτών των συνδέσεων γεωμετρικά.. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος, στην
προσπάθεια για περισσότερη γνώση ο χρόνος αναζήτησης να είναι πολύ
μεγάλος.
Η κατάσταση

αλλάζει

καθώς

μια νέα γενιά «έξυπνων δικτύων»

εμφανίζεται. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης έξυπνου λογισμικού -agents ,
Know bots ή soft bots-που βρίσκεται μέσα στο δίκτυο.
Ο προάγγελος των agents ήταν οι υπηρεσίες που δημιουργούσαν μια
εφημερίδα σύμφωνα με τις επιθυμίες του ατόμου. Οι χρηματιστές της
Wall street ήδη χρησιμοποιούν ένα σύστημα το οποίο αυτόματα ψάχνει
στο Δίκτυο και δημιουργεί εταιρικές εικόνες με τα στοιχεία των
εταιρειών που τους ενδιαφέρουν. Ένας υπεύθυνος επενδύσεων σε
τράπεζα μπορεί να πάρει συμβουλές όταν κάποια μετοχή περάσει κάποιο
όριο.
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Από την δεξιοτεχνία στο Object-Oriented σύστημα. Όπως ακριβώς
το βήμα στο βιομηχανικό σχεδίασμά και την παραγωγή των όπλων
ήταν σημαντικό, το λογισμικό προχωρά προς έναν εκ θεμελίων
μετασχηματισμό.

Οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν ξανά και ξανά

τμήματα και κομμάτια τα οποία είναι standard και τα οποία
συνεργάζονται μεταξύ τους.

Η νέα προσέγγιση ονομάζεται object-

oriented computing όπου,

αντί να δημιουργούνται μεγάλα και

πολύπλοκα στενά συνδεδεμένα προγράμματα, οι προγραμματιστές
δημιουργούν μικρά κομμάτια λογισμικού που λέγονται objects Αυτά
τα

κομμάτια

αναπτύχθηκαν

με

standard

μεθόδους

και

έχουν

συγκεκριμένη συμπεριφορά και τρόπο πρόσβασης. Τέτοια

Lego

τύπου κομμάτια δίνουν τη δυνατότητα γρήγορης συναρμολόγησης
λογισμικού σε σχέση με τον παλιό προγραμματισμό.
Συστήματα και τεχνικές object-oriented εφαρμόζονται γρηγορότερα
από ότι πίστευαν οι περισσότεροι ειδικοί ,αλλά οι εταιρείες ηγέτες της
αγοράς έχουν ήδη δεσμευθεί σε αυτήν την αλλαγή. Η Northern
Telecomjwww.nothemtelecom.corn) για παράδειγμα, εργάζεται στο
να μετατρέψει εκατοντάδες παραδοσιακούς προγραμματιστές σε
object-oriented περιβάλλον μέσα στον επόμενο χρόνο.
Μία από τις πιο δυνατές πλευρές της προσέγγισης object είναι ότι οι
επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιαστούν ως objects . Τα objects μπορούν
να ιεραρχηθούν- μερικά πολύ υψηλού επιπέδου και άλλα πολύ
χαμηλού. Καθώς η εταιρεία αλλάζει τον τρόπο του «επιχειρείν»,
μπορεί άμεσα να αλλάξει το αντίστοιχο λογισμικό. Στις ασφαλιστικές
εταιρείες , η εφαρμογή μιας πολιτικής μπορεί να θεωρηθεί ένα object
στο υψηλότερο επίπεδο της εταιρείας.
Ήταν το Δίκτυο που έδωσε στην τεχνολογία object τη μεγάλη ώθηση.
Αντί για τεράστιες, πολύπλοκες εφαρμογές, το λογισμικό είναι μικρές
εφαρμογές , οι οποίες αποτελούνται από μικρότερα κομμάτια τα οποία
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κινούνται μέσα στο Δίκτυο ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.
Όπως με πολλά πράγματα στην ψηφιακή οικονομία, το λογισμικό
αποτελείται από μικρότερες μονάδες.

Επικοινωνία προγραμμάτων με τον υπολογιστή. Ένα βασικό
εμπόδιο στη διάδοση και χρήση των υπολογιστών ήταν η ευκολία
χρήσης προγραμμάτων για την επικοινωνία με τον υπολογιστή. Πριν
από τον υπολογιστή Star της Xerox στις αρχές της δεκαετίας του
1980, ο προβληματικός υπολογιστής Lisa της Apple και κατόπιν ο
υπολογιστής Macintosh στα μέσα της δεκαετίας του 1980 είχαν
προγράμματα επικοινωνίας βασισμένα σε χαρακτήρες . Ο χρήστης
επικοινωνούσε με τον υπολογιστή αλφαριθμητικούς χαρακτήρες -ένα
σύνολο από γράμματα και αριθμούς στην οθόνη.
Όλα αυτά άλλαξαν με το GUI (Γραφικό περιβάλλον) , αλλά το GUI
ήταν μόνο ένα βήμα για μεγαλύτερη πρόοδο προς αυτό που η Alliance
ονομάζει MUI (Πολυμεσικό περιβάλλον).
Ανάμεσα στις καινοτομίες των MUI είναι μια ποικιλία από συσκευές
επικοινωνίας με τον υπολογιστή πέρα από το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι . Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η αναγνώριση φωνής ,
είναι τώρα δυνατή για απλές λέξεις και θα είναι σε πλήρη χρήση για
συνεχή όγκο μέσα στα επόμενα χρόνια.
Το

επόμενο

βήμα

στα

υπολογιστικά

συστήματα

των

τριών

διαστάσεων είναι η εικονική πραγματικότητα , η οποία υπόσχεται να
αλλάξει

τον

τρόπο

επικοινωνίας

υπολογιστή.(Michalski J, 1994)

του

χρήστη

με

τον

Αυτό εξελίχθηκε σαν ιδέα από τα

συστήματα εξομοίωσης τα οποία επιτρέπουν στους πιλότους να
χάνουν όλες τις μηχανές τους σε ένα σενάριο εκπαίδευσης χωρίς να
χάνουν τις ζωές τους. Η εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
σήμερα

περιλαμβάνει

κάποιον

εξοπλισμό

όπως

γάντια

,
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προστατευτικά γυαλιά

,και

ειδικό

καπέλο.

Το

αντίστοιχο

της

εικονικής πραγματικότητας είναι το hypertext με το οποίο συνθέτουμε
τις σελίδες στο Internet.
Μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι το MUD (περιοχή κοινή σε
πολλούς χρήστες) . Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της καινοτομίας που
αφορά τα MUD’S προέρχεται από το κέντρο ερευνών της Xerox στο
Palo Alto (Weiser Marc, 1991) . MUD είναι ένας χώρος στο Δίκτυο
όπου χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους δραματικές
περιπέτειες όπως στην πραγματικότητα.
Επιπλέον με τα MUD’S μπορεί κάποιος να πάρει μια φωτογραφία του
-ένα avatar -για να βοηθηθεί στην επικοινωνία του με τους άλλους .
Γίνεται

δηλαδή κάποιος ή κάτι επάνω στην οθόνη -μια γραφική

αναπαράσταση . Τα avatar μπορούν επίσης να αντιπροσωπεύσουν μια
διαδικασία όπως έναν agent. Για παράδειγμα μια διαδικασία στον
υπολογιστή η οποία αναζητά πληροφορίες για μας είναι σαν ένας
άνθρωπος, ένα ζώο ή ένας χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων. Τα
avatar είναι ακόμη ένα βήμα πιο μακριά από τα GUI με τη μορφή των
επιλογών (μενού) που διαθέτουν και με την ποικιλία που μπορεί να
έχει ο κέρσορας επάνω στην οθόνη.
Τα MUD’S συνδυάζονται τώρα με προγράμματα object-oriented για
να δημιουργήσουν τα MOO(MUD, Object-Oriented). Υπάρχουν MUD
εργαλεία προγραμματισμού τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να
δημιουργήσουν αντικείμενα, χαρακτήρες και χώρους.
Τα ΜΟΟ έχουν προχωρήσει πέρα από τα παιχνίδια και την ψυχαγωγία
και γίνονται πολύ δυνατά εργαλεία για τη δημιουργία εικονικής
κοινωνικής πραγματικότητας-δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες
για ανθρώπινη συνεργασία όπως με το να επιτρέπει επιστήμονες που
ασχολούνται με το περιβάλλον να συναντιόνται σε μια περιοχή με
προβλήματα και να μοιράζονται δεδομένα, έρευνα και λύσεις . Ακόμη
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βλέπουμε την επέκταση αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί
MMOO -(Multimedia MOO) στα οποία για παράδειγμα , όταν
κάποιος από τους συμμετέχοντες κάνει κλικ πάνω σε ένα object που
αντιπροσωπεύει ένα άτομο, ένα βίντεο που αφορά αυτό το άτομο
παρουσιάζεται.
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι ανθρώπινης συνεργασίας και
συνδιαλλαγής στον κυβερνοχώρο με προοπτικές αλλά είμαστε ακόμη
στην αρχή του τούνελ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κοινωνικές σχέσεις αλληλοσυνδέονται

με τις οικονομικές σχέσεις.

Οι παραδοσιακές κοινωνίες καθορίστηκαν από την άποψη της ιεραρχίας
και

της εξάρτησηςζHearst, Μ, 1999 ). Η φιλελεύθερη κοινωνία έχει

καθοριστεί από την άποψη της μεμονωμένης αυτονομίας και
ανεξαρτησίας.

Είμαστε

τώρα

στα

πρόθυρα

ενός

της

ιστορικού

μετασχηματισμού που ανασχηματίζει τις κοινωνικές σχέσεις από την
άποψη της αλληλεξάρτησης.

Κοινωνικές πιέσεις

Η τρίτη κατηγορία επιχειρησιακών πιέσεων αποτελείται από εκείνες που
είναι σχετικές με την κοινωνία. Περιλαμβάνουν την κοινωνική ευθύνη,
τους κυβερνητικούς κανονισμούς ή την
ηθική.

άρση των ελέγχων και την

Ο αντίκτυπος των κοινωνικών πιέσεων αυξάνεται, ειδικά

σε

αναπτυγμένες χώρες.(Kleinschrod, W, A, 1997)
Κοινωνικά προβλήματα που δεν έχουν προηγούμενο έχουν αρχίσει να
εμφανίζονται, δυνάμενα να προκαλέσουν μαζικό τραύμα και σύγκρουση.
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Αν σταθούμε μπρος στα σύνορα της νέας οικονομίας μπορούμε να
διακρίνουμε τις απαρχές μιας νέας πολιτικής οικονομίας που θα θέσει
ερωτήματα που οδηγούν μακριά και που σχετίζονται με την ισχύ, την
ιδιωτική ζωή , την πρόσβαση, την δικαιοσύνη, την ποιότητα στην
εργασία και τη ζωή γενικότερα καθώς και το μέλλον της ίδιας της
δημοκρατίας . Μια νέα κοινωνική διαλεκτική -η αντιπαράθεση και
διάδοση συγκρουόμενων ιδεών -αναδύεται. Η Νέα οικονομία απαιτεί την
επανεξέταση της έννοιας των διαλεκτικών δυνάμεων. Υπάρχουν για
παράδειγμα,ισχυρές

πιέσεις

που

ωθούν

προς

τη

διασπορά

της

οικονομικής και πολιτικής δύναμης. Αυτές οι πιέσεις έρχονται σε
σύγκρουση

με

παλιές

δομές

που

στοχεύουν

στη

συγκέντρωση

οικονομικής και πολιτικής ισχύος.

Η φύση της εργασίας και οι απαιτήσεις του εργατικού πληθυσμού στην
ψηφιακή οικονομία είναι κατά πολύ διαφορετικές . Η έννοια της
εργασίας επανακαθορίζεται ριζικά. Με την ποσοστιαία πτώση του
εργατικού πληθυσμού που απασχολούνταν από τις αρχές του αιώνα στον
αγροτικό τομέα, ο αριθμός των εργαζομένων του κλάδου παραγωγής των
αγαθών (Παλιά Οικονομία) μειωνόταν για μια δεκαετία .Η νέα οικονομία
φέρνει μαζί της υψηλής αξίας θέσεις εργασίας , υψηλά αμειβόμενες ,
παρόλο που υπάρχει μικρή κινητικότητα μεταξύ παλιών και νέων θέσεων
εργασίας .

Υπάρχει μια συγκλίνουσα τάση προς την αυτό-απασχόληση και τη
δημιουργία μικρών κλάδων που βασίζονται στη γνώση και θα παρέχουν
εργασία “κατ’ αποκοπή”. Στην ψηφιακή οικονομία, το πνευματικό
κεφάλαιο γίνεται

ο

πιο

σημαντικός πόρος,

τα

μέσα παραγωγής

μετατοπίζονται από το εργοστάσιο προς τα καινοτόμα μυαλά των
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Knowledge workers -εκείνων που δημιουργούν αξία. Οι Knowledge
workers μπορούν να ασκήσουν την δύναμή τους με απείρως πιο
πολύπλοκους και αποτελεσματικούς τρόπους.

Στη Νέα οικονομία , οι εργαζόμενοι αυτοί με την πρόσβαση στη νέα
υποδομή μπορούν να λάβουν ενεργά μέρος στην κοινωνική και εμπορική
ζωή. Εκείνοι που θα είναι χωρίς πρόσβαση , γνώση και υποκίνηση , θα
μείνουν πίσω.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά αυτό,

θα αυξήσει

επικίνδυνα την κοινωνική διαστρωμάτωση , δημιουργώντας μια νέα
υποβαθμισμένη τάξη ανθρώπων. Οι μη κατέχοντες θα έλθουν σε
σύγκρουση με την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στις εκπληκτικές
δυνατότητες της νέας τεχνολογίας από τη μία και τη φθίνουσα ποιότητα
ζωής από την άλλη. Στη νέα οικονομία, η μάθηση θα παρέχεται με
αυξητικές τάσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως σε οποιαδήποτε περίοδο βαθιάς τεχνολογικής και οικονομικής
αλλαγής, η αλληλεπίδραση μεταξύ των αναδυόμενων κανόνων και των
ιδρυμάτων και οι βαθιά κρατημένοι κοινωνικοί κανόνες είναι κεντρικοί
στην

ανάπτυξη

της

οικονομίας.

Πώς

οι

κοινωνικοί κανόνες

θα

μεταφραστούν στην πολιτική, και θα έχουν επιπτώσεις στη στρατηγική
επιχείρησης; Πώς οι ανταγωνιστικές έννοιες των κοινωνικών τιμών θα
αποφασιστούν στον κυβερνοχώρο; Αυτές οι ερωτήσεις δείχνουν τα
σημαντικότερα

νομικά

και

ρυθμιστικά

ζητήματα

στην

ψηφιακή

οικονομία: το πεδίο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και του
νόμου

συμβάσεων

μυστικότητας

και

στο

ηλεκτρονικό

σχετικά

ζητήματα

εμπόριο
της

η

προστασία

ασφάλειας

και

της
της

κρυπτογράφησης και ικανοποιημένοι περιορισμοί στις επικοινωνίες
δικτύων. (Cavoukian A and Tapscott D, 1995)
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Η ψηφιακή επανάσταση προκαλεί την ηλικία του ανικανοποίητου
καταναλωτή. Σε αυτόν τον κόσμο, δεν υπάρχει κανένας πολίτης, μόνο
καταναλωτές.

Οι

πολιτικές

πλατφόρμες,

πολιτικές,

κοινωνικές

αλληλεπιδράσεις όλες πωλούνται ως καταναλωτικό πρότυπο,

γίνονται

καθολικές. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι οι πιο σαφώς εμφανείς στις ΗΠΑ
όπου

η

ψηφιακή

οικονομία

γεννήθηκε

και

παραμένει

ιδιαίτερα

αναπτυγμένη. Οι πολιτικές απαντήσεις στη "καταναλωτική" ζήτηση είναι
ταχύτερες και λιγότερο συνεπείς. Οι κοινωνικές τάσεις επιδεικνύουν την
ίδια τάση. Αλλά είναι ο ανηλεής ρυθμός της οικονομικής αλλαγής που
οδηγεί όλες αυτές τις εξελίξεις Το αμερικανικό

οικονομικό πρότυπο

οδηγεί την ανάπτυξη και τη διάδοση της ψηφιακής οικονομίας και θα
συνεχιστεί για το εγγύς μέλλον. Μαζί με την αξιοπρόσεκτη γενναιοδωρία
της ψηφιακής ηλικίας, οι ΗΠΑ θα είναι πρώτες για να αισθανθούν και να
εξετάσουν τις προβληματικές πτυχές της ψηφιακών οικονομίας και της
κοινωνίας. Η κοινωνική, πολιτική, και οικονομική οργάνωση θα πρέπει
να αντιμετωπίσει έναν κόσμο των πιο

ρηχών υποχρεώσεων

και

περισσότερων πτητικών απαιτήσεων. Η ψηφιακή ηλικία έχει αρχίσει
επίσης να παράγει ένα άλλο υποπροϊόν: αυξανόμενη ανισότητα. Κάθε
μια από αυτές τις τάσεις θα απαιτήσει τις απαντήσεις εάν η υγεία των
κοινωνιών, των πολιτικών, και της όλο και περισσότερο σφαιρικής
ψηφιακής οικονομίας πρόκειται να διατηρηθεί. Υπάρχει κάθε λόγος να
παραμείνει αισιόδοξος για αυτό το μέλλον, παρά τις προκλήσεις που θα
το συνοδεύσουν. Η φαντασία μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο της
υπόσχεσης, και η φαντασία θα είναι ο πολυτιμότερος πόρος μας στην
προσπάθεια να εκπληρώσει η δυνατότητά της.

Κοινωνική ευθύνη.
Οι διεπαφές μεταξύ των οργανώσεων και της κοινωνίας αυξάνονται και
αλλάζουν γρήγορα. Τα κοινωνικά ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στην
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επιχείρηση κυμαίνονται από την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
ως τις συνεισφορές των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση. Οι εταιρίες
γίνονται πιο ενήμερες για αυτά και άλλα κοινωνικά προβλήματα, και
είναι πρόθυμες να ξοδέψουν το χρόνο ή τα χρήματα στην επίλυση των
διάφορων

κοινωνικών

προβλημάτων.

Τέτοια

δραστηριότητα

είναι

γνωστή ως οργανωτική κοινωνική ευθύνη. Στο σχήμα 4 βλέπουμε τις
κοινωνικές και οργανωσιακές συνέπειες της πληροφορικής τεχνολογίας

Σχήμα 4: Οι κοινωνικές και οργανωσιακές συνέπειες της πληροφορικής τεχνολογίας

Πηγή: (Μ. Scott-Morton, ”DSS Revisited for the 1990s”, paper presented at DSS
1986, Washington, D C , 1986, and from M. Scott-Morton and T .J. Allen (eds).
Information Technology and the Corporation of the 1990s, New York: Oxford
University Press, 1994)

Κυβερνητικός κανονισμός.

Διάφορα κοινωνικά ζητήματα ευθύνης

συσχετίζονται με τους κυβερνητικούς κανονισμούς σχετικά με την υγεία,
την ασφάλεια, τον περιβαλλοντικό έλεγχο, και την ίση ευκαιρία.
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Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν την ανάγκη για τις αλλαγές στην
οργανωτική δομή και τις διαδικασίες. Για τις κυβερνήσεις, το πρόβλημα
μπορεί να βρεθεί σε μια έλλειψη σαφών και γενικά αποδεκτών
δικαιοδοτικών κανόνων. Αυτό μπορεί να απαιτήσει τις υπερεθνικές
πρωτοβουλίες διακυβέρνησης, όπως εκείνοι εν εξελίξει στον ΟΟΣΑ, και,
ακόμα σχετικότερα, θέτει την ερώτηση εάν ένα σφαιρικό σύστημα του
κανονισμού του ηλεκτρονικού εμπορίου απαιτείται τώρα. Ο ΟΟΣΑ είναι
μια διακυβερνητική οργάνωση, που αποτελείται από είκοσι εννέα χώρες
μέλη που αντιπροσωπεύουν τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, ο
οποίος επιδιώκει να βελτιώσει την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, το εμπόριο, και την εξέλιξη. Αν και δεν έχει καμία
κυβερνητική

δύναμη

και

λειτουργεί

σε

μια

βάση

συναίνεσης,

ανταλλάσσει μεταξύ των χωρών μελών μπορεί να οδηγήσει στις επίσημες
συμφωνίες ή στις συστάσεις πολιτικής, όπως εκείνοι σχετικά με τη
μυστικότητα, την ασφάλεια και το σύστημα κρυπτογραφία. Αν και μη
δεσμευτικός, υπάρχει μια ισχυρή ηθική υποχρέωση στις χώρες μέλη να
εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις. Συχνότερα, εντούτοις, αυτές οι
συζητήσεις και η οικονομική ανάλυση και η συλλογή δεδομένων που
εκτελούνται από τον ΟΟΣΑ βελτιώνουν τη χάραξη πολιτικής μέσα στις
κυβερνήσεις μέλη.
Χωρίς σφαιρική αντανάκλαση στην αποσυναρμολόγηση των υπαρχόντων
εμποδίων, η έλλειψη επαρκών πλαισίων θα εμποδίσει τη χρήση του
ηλεκτρονικού

εμπορίου,

τις

νέες

τεχνολογίες

ενημέρωσης

και

επικοινωνιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Διαδίκτυο.
Δεδομένου ότι η διεθνής συναίνεση στο σφαιρικό κανονισμό του
Διαδικτύου δεν είναι ακόμη στον ορίζοντα, είναι σαφές γιατί οι
αυτορυθμιστικές επιλογές είναι έτσι ελκυστικές. Μερικοί υποστηρίζουν
ότι ο δυναμισμός και η εξαιρετική εξέλιξη του Διαδικτύου και του
ηλεκτρονικού εμπορίου είναι δυνατοί λόγω της απουσίας φορτικού και
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περιοριστικού κανονισμού. Αυτό έχει αυξήσει την έκκληση της διεθνούς
συνεργασίας, του πολιτικού συντονισμού, και των επιλογών "μαλακού
νόμου" όπως οι συστάσεις και οι οδηγίες του ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ θέλει να
διευκολύνει την ανάπτυξη των αποτελεσματικών προσανατολισμένων
στην

αγορά

αυτορυθμιστικών

μηχανισμών

μέσω

των

κωδικών

δεοντολογίας, πρότυπων συμβάσεων, οδηγιών, και μηχανισμών επιβολής
που αναπτύσσονται από τον ιδιωτικό τομέα. Οι κυβερνήσεις των χωρών
του ΟΟΣΑ είναι γενικά σε συμφωνία με αυτήν την προσέγγιση.
Σε μια διάσκεψη που διοργανώθηκε στην Οτάβα τον Οκτώβριο του 1998,
οι Υπουργοί ζήτησαν από τον ΟΟΣΑ να αναλάβουν ένα πρόγραμμα
δράσης (Tapscott, 2000):
•

Καθορισμός

οδηγιών

για

την

προστασία

καταναλωτών

στο

ηλεκτρονικό εμπόριο κατά τη διάρκεια του 1999
•

Ανάπτυξη

οδηγιών για την εφαρμογή των οδηγιών ιδιωτικότητας

του ΟΟΣΑ του 1980 σε ένα απευθείας σύνδεση περιβάλλον
•

Ανάλυση των μεθόδων ψηφιακής επικύρωσης και πιστοποίησης

•

Προσπάθεια

βελτίωσης

καθορισμού

και

μέτρησης

του

ηλεκτρονικού εμπορίου
•

Ανάλυση

των

οικονομικών

και

κοινωνικών

επιδράσεων

του

ηλεκτρονικού εμπορίου
•

Εξέταση των πολιτικών επιπτώσεων των ψηφιακών δικτύων και

•

Οργάνωση τεχνικών συμβουλευτικών ομάδων με την επιχείρηση για
την αντιμετώπιση των φορολογικών ζητημάτων.

Εθελοντικά πρότυπα για την προστασία του ιδιωτικού χώρου , ο κανόνας
στη Βόρειο Αμερική παρέχει την ευελιξία στους οργανισμούς σε
διάφορους τομείς να βρίσκουν τις δικές τους προσεγγίσεις ανάλογα με τις
ανάγκες των πελατών τους , των υπαλλήλων τους και της νομοθεσίας.
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Αυτοί οι εθελοντικοί κώδικες μπορεί να είναι ισχυρότεροι ακόμα και από
νομοθετημένους κώδικες . Όμως το θέμα της επιβολής δημιουργεί
αρκετά ερωτηματικά : ποιος σε τελευταία ανάλυση είναι υπεύθυνος ; που
θα πάει ένας παράπονού μένος πελάτης για αποζημίωση ; καθώς η αξία
της

προσωπικής

πληροφορίας

αυξάνεται

με

την

ανάπτυξη

της

οικονομικής πληροφορίας πώς οι εθελοντικοί κώδικες μπορούν να
εξασφαλίσουν προστασία; Η πείρα από το παρελθόν δεν μας ενθαρρύνει
πολύ.(Privacy and the Canadian Information Highway, Industry Canada,
1994).

Οι κυβερνητικοί κανονισμοί αντιμετωπίζονται συνήθως ως ακριβοί
περιορισμοί σε σχέση με όλους που επηρεάζονται. Η άρση των ελέγχων,
αφ' ετέρου, μπορεί να είναι μια ευλογία σε μια επιχείρηση αλλά μια
πληγή σε άλλη που ήταν προστατευμένη από τον κανονισμό. Γενικά, η
άρση των ελέγχων εντείνει τον ανταγωνισμό. Η τάση στη νέα τεχνολογία
είναι να μην υπάρχει αυστηρή νομοθεσία για να μπορεί η αγορά να
διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να επιταχύνει την εξέλιξή της
προς τη νέα μορφή της οικονομίας.

Ηθικά ζητήματα
Με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών προκύπτουν πολλά ηθικά
ζητήματα.

Αυτά

κυμαίνονται

έλεγχο

εισβολή

της

του

ηλεκτρονικού

ως

εκατομμυρίων

προμηθευτών, των πελατών ή υπαλλήλων των οποίων

στοιχεία

πιθανή

τον

ταχυδρομείου

τα

την

από

αποθηκεύονται

στις

ιδιωτικές

και

μυστικότητας

δημόσιες

των

βάσεις

δεδομένων.
Στις μέρες μας είναι ευκολότερη η ηλεκτρονική παρακολούθηση και
γίνεται χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί ο οποιοσδήποτε. Όμως, πριν
από την εποχή των λεωφόρων της πληροφορικής , η απειλή των Η/Υ να
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εισβάλλουν στον ιδιωτικό μας χώρο ήταν περιορισμένη λόγω της μη
ύπαρξης ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων, των χαμηλού επιπέδου
μηχανημάτων πρόσβασης των βάσεων δεδομένων , τη σχετική άγνοια
των χρηστών , τη χαμηλή απόδοση των δικτύων Η/Υ , και γενικά την
περιορισμένη

χρήση

τεχνολογίας

των

Η/Υ

στις

επιχειρήσεις

και

γενικότερα στην Koivcovia.(Marshall, Κ, Ρ 1999)
Στον ιδιωτικό χώρο ο καθένας έχει το δικαίωμα να ορίσει αν θέλει να
μοιραστεί τις λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής ή τις προσωπικές
του πληροφορίες.
Η παραβίαση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων του
καθενός υπονομεύει τον ιδιωτικό του χώρο.
Η ασφάλεια απαιτείται για να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα και
κατ'επέκταση

ο

ιδιωτικός μας χώρος.

Από την άλλη πλευρά η

αποτελεσματική διακυβέρνηση απαιτεί προσωπική πληροφορία για τους
φόρους μας , την άδεια οδήγησης ή την ιατρική φροντίδα. Η έννοια του
ιδιωτικού χώρου μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με αρχές και νόμους
αποδεκτούς από την κοινωνία και τη δημόσια ασφάλεια.(Rowan G,
1994).
Η ψηφιακή οικονομία προκαλεί έντονο ενδιαφέρον σχετικά με τον
ιδιωτικό χώρο , όπως αποδεικνύεται από σχετικές μελέτες . Για
παράδειγμα , το 1994 ένα γκάλοπ που διεξήγαγε η εταιρεία συμβούλων
Arthur Andersen έδειξε ότι το 85% του δείγματος εξέφρασε ενδιαφέρον
για τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέγονται για αυτούς
στη λεωφόρο των πληpoφopιώv(Rowan G, 1994).
Τέτοια αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μια επερχόμενη καταιγίδα
πάνω σ’ αυτό το θέμα. Η λεωφόρος των πληροφοριών εντείνει το
ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό χώρο, τις διαπροσωπικές σχέσεις , την
ανθρώπινη εργασία , την κοινωνική ανάπτυξη και τις ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις

που

βασίζονται

στο

δίκτυο.

Επιχειρήσεις

που

δεν
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καταφέρνουν να ελέγξουν αυτό το πρόβλημα διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο
σοβαρής καταστροφής στην αγορά καθώς η ευαισθησία των πελατών και
του κοινού αυξάνει. (Neumann , Ρ, 1994)
Καθώς ο ηλεκτρονικός ιστός μεγαλώνει, οι καθημερινές δραστηριότητες
των καταναλωτών , των εργαζομένων, των παικτών παιχνιδιών-άνθρωποι
που επικοινωνούν μεταξύ τους αφήνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο ψηφιακό
αποτύπωμα. Οι Η/Υ μπορούν να καταγράψουν τι κινηματογραφικές
ταινίες παρακολουθούμε , σε ποιες βάσεις δεδομένων έχουμε πρόσβαση ,
τι προϊόντα αγοράζουμε, με ποιον συνδιαλεγόμαστε καθώς και το
περιεχόμενο των επικοινωνιών μας.(01ιαιπη D, 1992).
Προληπτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
παραβίασης

του

ιδιωτικού

χώρου

συνεισφέρουν

στη

σωστή

πληροφόρηση και στην ακεραιότητα των πηγών πληροφόρησης και
μπορεί

να

βοηθήσουν

στην υλοποίηση

της

μετάβασης

στο

νέο

περιβάλλον .

Επιχειρησιακές Αντιδράσεις

Η επιχείρηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πιέσεις της αγοράς ,
της

τεχνολογίας

και

της

κοινωνίας

θα

πρέπει

να

αναπτύξει

δραστηριότητες αντίδρασης.
Οι

περιβαλλοντικοί,

οργανωτικοί,

και

τεχνολογικοί

παράγοντες

δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον στο
οποίο οι πελάτες είναι το σημείο εστίασης. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν
να αλλάξουν γρήγορα, μερικές φορές κατά τρόπο απρόβλεπτο (Tapscott
et al, 1998 and Knoke, 1996). Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να
αντιδράσουν συχνά και γρήγορα στα προβλήματα και ευκαιρίες

ως
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αποτέλεσμα αυτού του νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος (Tapscott,
1999 and Drucker , 1995).
Οι Boyett και Boyett (1995) υποστήριξαν ότι προκειμένου να πετύχουν
(ή ακόμα και για να επιζήσουν) σε αυτόν τον δυναμικό κόσμο, οι
επιχειρήσεις πρέπει όχι μόνο να λάβουν παραδοσιακά μέτρα όπως η
μείωση

των

δαπανών,

αλλά

και

να

αναλάβουν

τις

καινοτόμες

δραστηριότητες όπως οι μεταβαλλόμενες δομές ή οι διαδικασίες.
Μπορούν να εκτελεσθούν σε μερικές ή όλες τις διαδικασίες της
οργάνωσης,

από

την

καθημερινή

ρουτίνα της προετοιμασίας της

μισθοδοτικής κατάστασης και της εισόδου διαταγής, στις στρατηγικές
δραστηριότητες όπως η απόκτηση μιας επιχείρησης. Μια αντίδραση
μπορεί να είναι σε μια προϋπάρχουσα πίεση, ή να είναι μια πρωτοβουλία
που προορίζεται για την αντιμετώπιση μελλοντικών

πιέσεων. Μπορεί

επίσης να είναι μια δραστηριότητα που εκμεταλλεύεται μια ευκαιρία που
δημιουργείται από τους μεταβαλλόμενους όρους.

Οι περισσότερες

δραστηριότητες αντίδρασης μπορούν να διευκολυνθούν πολύ από την
τεχνολογία πληροφοριών. Σε μερικές περιπτώσεις η ΤΠ είναι η μόνη
λύση

σε αυτές τις επιχειρησιακές πιέσεις (Dickson και DeSanctis, 2001

και Callon, 1996).
Νέα Επιχειρησιακά μοντέλα -Business Models
Αυτά τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα στην ψηφιακή οικονομία έχουν
αναπηδήσει ως αντίδραση στις επιχειρησιακές πιέσεις.
Εδώ είναι μερικά παραδείγματα των νέων επιχειρησιακών μοντέλων που
επέρχονται από την ψηφιακή οικονομία:

> Θέστε τη δική σας τιμή (NAME-YOUR-OWN-PRICE). Αυτό το
πρότυπο επιτρέπει στον οποιονδήποτε

να δηλώσει μια τιμή που

είναι πρόθυμος να πληρώσει για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια
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υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων
του, η

Priceline θα προσπαθήσει να ταιριάξει με το αίτημά του

έναν προμηθευτή πρόθυμο να πωλήσει με αυτούς τους όρους.
Συνήθως συναντάται σε ότι έχει σχέση με ταξίδια (εισιτήρια
αερογραμμών, ξενοδοχεία κ. τ. λ).

> ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ (DYNAMIC BROKERING). Στην ψηφιακή
ηλικία οι πελάτες μπορούν να διευκρινίσουν τις απαιτήσεις για μια
υπηρεσία ή ένα προϊόν. Αυτές οι προδιαγραφές μεταδίδονται
ραδιοφωνικά

μέσω

του

Διαδικτύου

στους

φορείς

παροχής

υπηρεσιών σε μια αυτόματη πρόσκληση για να υποβληθούν οι
προσφορές.

Οι

προσφορές

μπορούν

τροποποιηθούν,

και

να

εισαγωγή

τον

καταναλωτή.

από

εξεταστούν,

να
όλες

Ένα

προσφερθούν,
χωρίς

παράδειγμα

να

περαιτέρω
είναι

η

GetThere.com για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

> ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ (AFFILIATE MARKETING). Είναι
μια ρύθμιση στην οποία οι εμπορικοί συνεργάτες τοποθετούν ένα
έμβλημα μιας επιχείρησης, όπως η Amazon.com, στον ιστοχώρο
τους. Κάθε φορά που χτυπά ένας πελάτης στο έμβλημα, κινείται
προς τον ιστοχώρο του διαφημιστή, και κάνει μια αγορά εκεί, ο
διαφημιστής πληρώνει μια προμήθεια 3 έως 15 τοις εκατό στην
περιοχή οικοδεσποτών. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις
μπορούν να

μετατρέψουν άλλες επιχειρήσεις

ανατεθειμένη

δύναμη

πωλήσεών

τους.

στην εικονική

Καινοτομημένος

από

CDNow (Hoffman και Novak, 2000), η έννοια αυτή υιοθετείται
τώρα από χιλιάδες λιανοπωλητές ή άμεσους πωλητές.
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> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

(Ε-

MARKETPLACES AND EXCHANGES). Το ηλεκτρονικό εμπόριο
αποτελεί πλέον πραγματικότητα, τουλάχιστον σε ορισμένα επίπεδα
λειτουργίας του. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται ως ένα σύνολο
επιχειρηματικών στρατηγικών, οι οποίες επιτρέπουν μέσω της
χρήσης

των

νέων

τεχνολογιών,τη

διεκπεραίωση

εμπορικών

διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα.(Βλαχοπούλου Μ, 2003). Το
ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές (ηλεκτρονικές) αγορές
γενικότερα είναι η τεχνολογία της αλλαγής. Οι στόχοι των
ηλεκτρονικών αγορών είναι η συγκέντρωση των υποψηφίων
πωλητών και αγοραστών με σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας
και η μείωση του συνολικού κόστους συναλλαγών. (Φωλίνας Δ,
2003)

Οι

ηλεκτρονικές

αποδοτικότητες

αγορές

εισάγουν

τις

λειτουργούσες

στις εμπορικές συναλλαγές, και εάν είναι καλά

οργανωμένες και διοικούμενες, μπορούν να παρέχουν οφέλη και
στους αγοραστές και στους πωλητές. Σύγχρονα παραδείγματα
ηλεκτρονικών αγορών αποτελούν οι εταιρείες: The PlasticsNet στα
πλαστικά,

η

Altra

Energy

στην

SciQuest.com

στις

ανθρωπιστικές

παραγωγή
επιστήμες,

ενέργειας
οι

Ebay

,

η
και

Onsale.com στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και η Frefly.net στην
δημιουργία προφίλ καταναλωτών.(Φωλίνας Δ, 2003.). Ειδικού
ενδιαφέροντος είναι οι κάθετες αγορές, οι οποίες επικεντρώνονται
σε μια βιομηχανία (e.g e-steel.com in the steel industry). (Turban,
E, 2002).

Αναδιοργάνωση επιχειρησιακής διαδικασίας (reengineering)(BPR)
Η αναδιοργάνωση επιχειρησιακής διαδικασίας είναι ουσιαστικά μια
αναδόμηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Αποτελεί μία προσέγγιση
αντιμετώπισης οργανωσιακών αλλαγών,

με απώτερο στόχο την
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αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης των
εσόδων, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων /
υπηρεσιών,

την

μείωση

του κόστους , και τη

βελτίωση

της

εξυπηρέτησης των πελατών. To BPR προσπαθεί να επιτύχει όλα τα
παραπάνω με την αναδόμηση των διαδικασιών μίας επιχείρησης
εξαλείφοντας εκείνες που δεν προσθέτουν αξία και ενισχύοντας
εκείνες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. (Κουτλέλος Σ, 2001).
Είναι μια από τις κρίσιμες δραστηριότητες απάντησης- αντίδρασης
στις επιχειρησιακές πιέσεις (Hammer και Champy,

1993).

Οι

σημαντικότερες περιοχές στις οποίες η Τεχνολογία Πληροφοριών
υποστηρίζει την αναδιοργάνωση της επιχειρησιακής διαδικασίας
(reengineering) είναι:

Μείωση του κύκλου ζωής και του χρόνου στην αγορά. Η μείωση του
χρόνου

επιχειρησιακής

ζωής)

είναι

εξαιρετικά σημαντική για την αύξηση παραγωγικότητας

και

ανταγωνιστικότητας

διαδικασίας

(του

κύκλου

(Wetherbe, 1996). Ομοίως, μειώνοντας το

χρόνο από την έναρξη μιας ιδέας μέχρι το χρόνο εφαρμογής -του
στην αγορά - είναι σημαντικό. Εκείνοι που μπορούν να είναι πρώτοι
στην αγορά με ένα προϊόν, ή που μπορούν να παρέχουν στους
πελάτες μια υπηρεσία γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές, θα
απολαύσουν
τεχνολογία

ένα

ευδιάκριτο

πληροφοριών

ανταγωνιστικό

μπορεί

να

πλεονέκτημα.

χρησιμοποιηθεί

για

Η
να

επισπεύσει τα διάφορα βήματα στο στάδιο της ανάπτυξης προϊόντων
ή υπηρεσιών, της δοκιμής, και της εφαρμογής.

Ενδυνάμωση των υπαλλήλων και συλλογική εργασία.

Δίνοντας

στους υπαλλήλους την εξουσία για να λάβουν τις αποφάσεις από
μόνοι τους είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται από πολλές
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οργανώσεις ως τμήμα των δραστηριοτήτων απάντησής τους. Η
ενδυνάμωση συσχετίζεται με την έννοια των αυτό-κατευθυνόμενων
ομάδων. Η ΤΠ επιτρέπει τη διοικητική αποκέντρωση της λήψης
απόφασης και της αρχής αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει έναν
συγκεντρωμένο έλεγχο. Παραδείγματος χάριν, το Διαδίκτυο και τα
εσωτερικά

Δίκτυα

(intranets)

επιτρέπει

τα

εξουσιοδοτημένα

στοιχεία, τις πληροφορίες, και τη γνώση πρόσβασης των υπαλλήλων
που χρειάζονται για τη λήψη των γρήγορων αποφάσεων. Τα
αυτοματοποιημένα
"έμπειρα

συμβουλευτικά

συστήματα",

εμπειρογνωμόνων
εμπειρογνώμονες

μπορούν

στα μέλη
δεν είναι

συστήματα,
να

δώσουν

ομάδων

όποτε

αποκαλούμενα
τις

συμβουλές

οι ανθρώπινοι

διαθέσιμοι (Davenport, Τ,Η,1993) .

Επιπλέον, τα δίκτυα υπολογιστών επιτρέπουν στα μέλη ομάδων να
επικοινωνήσουν το ένα με το άλλο αποτελεσματικά καθώς επίσης
και να επικοινωνήσουν με άλλες ομάδες στις διαφορετικές θέσεις.
Τέλος, ένα μη αμελητέο ποσό άλλων αναγκαίων πληροφοριών είναι
δημοσιοποιημένο

στις μηχανές

αναζήτησης όπως είναι η

google.com ή refdesk.com.

Αναδιάρθρωση και δομή βασισμένη στην Ομάδα. Μια από τις
αιτιάσεις του

BPR είναι ότι η οργανωτική δομή πρέπει να

εγκαταστήσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Ένας τρόπος να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να δημιουργηθούν πολλές ομάδες,
κάθε μία αρμόδια για μια πλήρη επιχειρησιακή διαδικασία.

Γιατί όμως το BPR δεν έχει φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα
Αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες :
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Η πίεση για μείωση του κόστους. Οι περικοπές δαπανών ήταν στο
επίκεντρο των περισσοτέρων επιχειρήσεων και το BPR ταίριαξε καλά με
το σκοπό αυτό.

Με το έδαφος που κερδίζει η νέα οικονομία , οι

επιχειρήσεις των περισσοτέρων κλάδων θα πρέπει να εστιάσουν την
προσοχή τους στην ανάπτυξη και σε στόχους που προσθέτουν αξία ,
παρά σε απλές περικοπές των δαπανών. Οι περικοπές των δαπανών θα
συνεχίσουν να είναι πολύ σημαντικές ιδιαίτερα σε τομείς όπου πρόκειται
να αποτελόσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όμως ακόμη και στις
επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από το κόστος όπως το λιανεμπόριο ,
οι εταιρείες έχουν ανάγκη να αλλάξουν τα πρότυπά τους -όπως για
παράδειγμα

,

προωθώντας ηλεκτρονικά τα προϊόντα τους

,

και

προσφέροντας αγαθά και όχι χτίζοντας σύγχρονες δομές.

To BPR

στοχεύει στην αναμόρφωση των διεργασιών. Μια επιχείρηση

είναι κάτι παραπάνω από ένα σετ διεργασιών, και με αυτήν τη λογική το
BPR αποτελεί μια ανεπαρκή απάντηση στις προκλήσεις της νέας
οικονομίας. Το σημείο εκκίνησης για το μετασχηματισμό δεν θα πρέπει
να είναι η διαδικασία αλλά το μοντέλο -εστιάζοντας τον τρόπο με τον
οποίο η επιχείρηση θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να δημιουργήσει
νέες αγορές σε σχέση πάντα με το σημείο που θα μπορούσε να φθάσει. Η
νέα οικονομία απαιτεί από τις επιχειρήσεις ν’ αλλάξουν το επιχειρησιακό
μοντέλο με το οποίο λειτουργούν σήμερα, και αυτό χάρη στη νέα
τεχνολογία .
Το καλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να φθάσει το BPR έγκειται
σε ένα υψηλότερου επιπέδου επιχειρησιακό μοντέλο δηλ.. την απλή
δημιουργία προτύπων διεργασιών που ακολουθείται σήμερα από πολλές
επιχειρήσεις. Όμως ,

στη νέα οικονομία ένα μεγάλο μέρος της

προσπάθειας, της νέας επιχείρησης είναι η απόκτηση γνώσεων μέσα από
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την ομαδική εργασία, από τη δικτύωση των ανθρώπων, από τους νέους
τύπους δουλειάς, από τις πρωτοποριακές επικοινωνίες, από τις ad hoc
συνεργασίες και από τη σύλληψη καινοτόμων ιδεών.(Tapscott, 2000).

Ο ανθρώπινος παράγοντας. Σε πάμπολλες περιπτώσεις , τα έργα
επανασχεδιασμού δεν κατανόησαν τον ανθρώπινο παράγοντα. Έργα με
σκοπό τις μαζικές περικοπές έχουν βρει συχνά αντίσταση
εργάτες, που υπέστησαν πρόσφατο επανασχεδιασμό και

από τους

λειτούργησαν

ως εργαζόμενοι χωρίς κίνητρα.

Η θεώρηση της τεχνολογίας από το παλιό πρότυπο. Πολλοί από τους
υπερασπιστές του επανασχεδιασμού θεωρούν δεδομένο ότι η τεχνολογία
της πληροφορικής είναι ζωτική για τις νέες διαδικασίες. Ωστόσο, αν
εξαιρέσει κανείς τα όσα γράφονται στο βιβλίο “Paradigm Shift”
(Tapscott, 1993) κανείς δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει πραγματικά πώς το
παλαιό πρότυπο της τεχνολογίας δεν μπορεί να σταθεί στη νέα
επιχείρηση. Έτσι , πολλές εταιρείες πόνταραν στην παλιά τεχνολογία για
να αντιμετωπίσουν σύγχρονα προβλήματα επανασχεδιασμού. Όμως για
να μπορέσουν να αναδείξουν ότι έχουν υψηλή απόδοση , ότι είναι
ολοκληρωμένες , δικτυωμένες, ανοικτές και προσανατολισμένες στην
εξυπηρέτηση του πελάτη , οι εταιρίες χρειάζονται τη νέα τεχνολογία που
είναι

αποτελεσματική,

ολοκληρωμένη,

δικτυωμένη,

ανοικτή

και

προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το παλιό μοντέλο των
υπολογιστών
ή

-χαμηλής αποτελεσματικότητας (παραδοσιακό mainframe

μικροϋπολογιστής),μη

υπολογιστών),

ολοκληρωμένο

κεντρικοποιημένο

(και

όχι

(βασισμένο
δικτυακής

κλειστό (χωρίς ευέλικτες προδιαγραφές), χειρισμού

σε

νησίδες

τεχνολογίας)
και ελέγχου

(αντίθετα από το client-server) είναι η αντίθεση της νέας επιχείρησης.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Οι διάφορες επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν , να αντιδράσουν
στον έντονο ανταγωνισμό και να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα
έναντι των ανταγωνιστών τους εντάσσουν στη λειτουργία τους τα
στρατηγικά συστήματα.(σχήμα 5) Τα στρατηγικά συστήματα επιτρέπουν
στις επιχειρήσεις να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς τους , καλύτερη
διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές, ή ακόμη και την αποτροπή της
εισόδου των ανταγωνιστών στο έδαφος τους (Callon, 1996).

Σχήμα 5:Η συμβολή των στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων
εναντίον των επιχειρησιακών πιέσεων και του ανταγωνισμού.
Πηγή:Callon’’Competitive

advantage

through

information

technology”, McGraw-Hill, 1996.

Τέτοιου είδους συστήματα είναι:

Στρατηγικά συστήματα βελτιωμένης παραγωγικότητας

Μια εταιρία μπορεί με τη βοήθεια των στρατηγικών συστημάτων να
βελτιώσει την παραγωγικότητά της και άλλους δείκτες ώστε να
αποκτήσει

σημαντικό

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα

μέσω

της
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αύξησης της παραγωγής , μείωσης του κόστους

, γρηγορότερης

αύξησης των εκροών από τις δαπάνες, κ. α.

Στρατηγικά Συστήματα Διοίκησης ολικής ποιότητας(ΤΟΜ).
Είναι μια εταιρική -ευρεία οργανωμένη προσπάθεια να βελτιωθεί η
ποιότητα οπουδήποτε και όποτε είναι δυνατόν.

Η τεχνολογία

πληροφοριών μπορεί να ενισχύσει την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
βελτιώνοντας τον έλεγχο, τη συλλογή, την περιληπτική παρουσίαση
της πληροφορίας, την ανάλυση και την υποβολή έκθεσης στοιχείων.
Με την
επιθεώρηση
κόστος

ΤΠ μπορούν επίσης να αυξηθούν
,

η ποιότητα

των διαφόρων

η ταχύτητα,

η

της δοκιμής , και να μειωθεί

το

δραστηριοτήτων -ποιοτικού ελέγχου.

Τελικά, αυτός ο τρόπος μπορεί να βοηθήσει ώστε να αποτραπεί το
πρόβλημα πριν λάβει μεγάλη διάσταση και έκθεση.(Reichheld, F and
Ρ. Schefter, 1992).

Στρατηγικά Συστήματα- Just-in-time. Αυτή η προσέγγιση είναι ένα
περιεκτικό σύστημα σχεδιασμού παραγωγής και ελέγχου καταλόγων.
Προσπαθεί να μειώσει τις δαπάνες και να βελτιώσει τη ροή εργασίας
με το σχεδίασμά των υλικών για να φθάσει σε μια εργασία - σταθμό
ακριβώς όταν απαιτείται .To

JIT ελαχιστοποιεί τα απόβλητα που

δημιουργούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής και βελτιώνει το
διάστημα αποθήκευσης. Αν και μερικά just-in-time συστήματα
μπορούν να ρυθμιστούν με το χέρι, η ΤΠ το καθιστά ευκολότερο να
εφαρμόσει μεγάλα και σύνθετα JIT συστήματα. (Collins, Ρ ,1999)
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Στρατηγικά Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης.

Τα στρατηγικά συστήματα διαχείρισης γνώσης καθιστούν ευκολότερη
την δημιουργία, την
γνώσης.

Η

αποθήκευση , την

διαχείριση

γνώσης

με

επεξεργασία, και τη χρήση

την

αρωγή

της

τεχνολογίας

πληροφοριών αποτελεί τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο
(Peppers , D and Μ. Rogers, 1999)

Στρατηγικά Συστήματα Βέλτιστης λήψης αποφάσεων.
Το στρατηγικό σύστημα

λήψης απόφασης προσπαθεί να επιλέξει το

καλύτερο, ή τουλάχιστον ένα αρκετά καλό, εναλλακτικό σχέδιο δράσης.
Αυτός ο στόχος γίνεται δύσκολος σε ένα συχνά μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, όταν ο αριθμός εναλλακτικών λύσεων μπορεί να είναι πολύ
μεγάλος και οι επιδράσεις της απόφασης μπορούν να είναι εκτεταμένες
καθώς επίσης και δύσκολο να προβλεφθούν. Επίσης, το κόστος των
λανθασμένων αποφάσεων μπορεί να είναι πολύ υψηλό.

Οι αποφάσεις

επιθυμούν τις πληροφορίες που είναι έγκαιρες και ακριβείς. (Sung , Ν Η
and Κ. Ray , 2000).
Το Διαδίκτυο και άλλα δίκτυα τηλεπικοινωνιών αυξάνουν το διαθέσιμο
ποσό πληροφοριών στα δίκτυα οργάνωσης. Επιπλέον, το διαθέσιμο ποσό
πληροφοριών για το διαδίκτυο διπλασιάζεται
μεγαλύτερο μέρος

κάθε

έτος, και

το

του είναι ελεύθερο. Οι πληροφορίες και η γνώση

που παράγονται και που αποθηκεύονται στις

εσωτερικές οργανώσεις

αυξάνονται επίσης εκθετικά. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα πρόσβασης,
και η διαχείριση των στοιχείων, των πληροφοριών, και της γνώσης, που
είναι

απαραίτητα για τη

διευθυντική

λήψη

αποφάσεων,

γίνονται

κρίσιμες.
Η ΤΠ διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην παροχή τέτοιων
πληροφοριών.
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Στρατηγικά Συστήματα Καινοτομίας και δημιουργικότητας.
Η τεχνολογία διαδραματίζει έναν αυξανόμενο ρόλο και στην κατασκευή
και στις υπηρεσίες. Οι νέες και βελτιωμένες τεχνολογίες δημιουργούν ή
υποστηρίζουν

τα

υποκατάστατα

των

προϊόντων,

των

εναλλακτικών υπηρεσιών, και της θαυμάσιας ποιότητας.
κάποια που θεωρούνται σύγχρονα σήμερα
ξεπερασμένα

αύριο.

μπορούν

επιλογών
Επιπλέον,
να είναι

Κατά συνέπεια, η τεχνολογία επιταχύνει τον

ανταγωνισμό. Πολλές τεχνολογίες έχουν επιπτώσεις στην επιχείρηση στις
περιοχές που κυμαίνονται από τη γενετική εφαρμοσμένη μηχανική ως
την επεξεργασία τροφίμων.
μέγιστο

αντίκτυπο

Εντούτοις, πιθανώς η τεχνολογία με

είναι η τεχνολογία

τον

πληροφοριών (Evans και

Wurster, 1999 και Δερτούζος, 1997).
Οι συχνές περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές απαιτούν τις
καινοτόμες

οργανωτικές

δημιουργικότητα

μπορούν

απαντήσεις.
να

Η

καινοτομία

διευκολυνθούν

από

τις

και

η

διάφορες

τεχνολογίες πληροφοριών. Πραγματικά ένας από τους παράγοντες
κλειδιά της νέας οικονομίας είναι η καινοτομία συμπεριλαμβάνοντας και
τη δέσμευση για συνεχή ανανέωση στα προϊόντα , συστήματα ,
διαδικασίες , marketing και ανθρώπους . Αυτή η αντίληψη μπορεί να
συγκριθεί

με

εκείνη

πολλών

από

τους

λάτρεις

των

κεντρικών

συστημάτων (mainframe)της IBM που προηγούμενα υπήρξαν πολέμιοι
της μετακίνησης πόρων για την ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών,
των ανοικτών συστημάτων και της ανάπτυξης συστημάτων πελάτη/
διακομιστή (client/server).0 στόχος τους δεν ήταν να καταστήσουν
ξεπερασμένη

μια τεχνολογία ή

διατηρήσουν

και

να

να

αντισταθούν.

καινοτομήσουν αλλά να την
Αντί

λοιπόν

να

καταστήσουν

ξεπερασμένα τα δικά τους προϊόντα , άφησαν τους ανταγωνιστές τους να
το κάνουν για εκείνους με αποτελέσματα που σύντομα φάνηκαν στην
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αγορά.

Το ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι και στην προβιομηχανική

οικονομία , η καινοτομία έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο . Στην νέα
οικονομία υπάρχει μία μετατόπιση από τη μαζική παραγωγή στη μαζική
προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών.ίΤερεοοίΙ:, 2000).

Σε μια καινοτόμο επιχείρηση , οι προϊοντικοί κύκλοι ζωής καταρρέουν .
Οι ιάπωνες αυτοκινητοβιομήχανοι εργάζονται με έναν προϊοντικό κύκλο
των δύο ετών, και οι ιάπωνες βιομήχανοι των ηλεκτρονικών προϊόντων
ευρείας κατανάλωσης θεωρούν δεδομένο ένα τριμηνιαίο κύκλο για τα
προϊόντα τους.
Υπάρχουν, σε κάποιες αγορές χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν
ένα κύκλο ζωής μερικών ωρών -λόγω του δυνατού ανταγωνισμού . Οι
περισσότερες μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους εταιρείες της Β. Αμερικής
εισάγουν περισσότερα του ενός νέα προϊόντα την ημέρα. Τον τελευταίο
χρόνο η Sony εισήγαγε 5000 νέα προϊόντα.

Στρατηγικά Συστήματα Εξυπηρέτησης πελατών.
Η αυξανόμενη δύναμη των πελατών και του δύσκαμπτου ανταγωνισμού
ωθεί τις οργανώσεις να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών. Εκτός
από τις παραδοσιακές δραστηριότητες της εξυπηρέτησης πελατών, οι
οργανώσεις

αναπτύσσουν

τις

καινοτόμες

βασισμένες

στον

Ιστό

προσεγγίσεις που ικανοποιούν τους πελάτες. Ένας σημαντικός ρόλος
στην υποστήριξη της εξυπηρέτησης πελατών αποτελεί η
Πληροφοριών.
ηλεκτρονικό

Αυτός ο
εμπόριο

Τεχνολογία

σημαντικός παράγοντας σχετίζεται με το

και

την

προσέγγιση

της

διαδικασίας

της

επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης.(Β60^ώ66Γΰ^).
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Β' ΜΕΡΟΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΧΩΡΟ
Η παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού χώρου και
των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και η ευρωπαϊκή ενοποίηση
δημιούργησαν ένταση του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα. Είναι
γεγονός ότι η παρουσία του ανταγωνισμού είναι δυναμική και ο τρόπος
με τον οποίο εμφανίζεται αλλάζει συχνά και γρήγορα.

ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΧΩΡΟ
Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός χώρος χαρακτηρίζεται από γρήγορες και
μεγάλες αλλαγές που πολλές φορές απαξιώνουν την διαχρονικότητα των
ανταγωνιστικών

πλεονεκτημάτων της κάθε τράπεζας ή

του

κάθε

χρηματοοικονομικού ομίλου. Αυτό τους αναγκάζει πολλές φορές να
αναθεωρούν τις

βάσεις αντιμετώπισης του

ανταγωνισμού

και να

επενδύουν σε πλεονεκτήματα που προβλέπουν ότι θα διαρκέσουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε νέα προσωρινά που το άθροισμά τους θα
δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η κρίση που διέρχεται η παγκόσμια οικονομία δεν φαίνεται να είναι ούτε
μικρού μεγέθους , ούτε περιορισμένη . Οι αρνητικές εξελίξεις στις
χρηματιστηριακές αγορές από το 2000 και μετέπειτα και η γενική
επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς ήταν αδύνατον να
αφήσουν ανεπηρέαστη την αποδοτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(Μοΐ8, 1998).
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Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων , η ενοποίηση των εθνικών
αγορών, η ένταση του ανταγωνισμού και η διαρκώς εμφανιζόμενη πτώση
της κερδοφορίας αναγκάζει τις Τράπεζες να δημιουργούν όλο και
μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους υιοθετώντας την στρατηγική
των εξαγορών, συγχωνεύσεων και της παραχώρησης ιδίων κεφαλαίων σε
άλλες εταιρείες (venture capital) και οτιδήποτε άλλης μορφής συμμαχία ή
συνεργασία με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση και τη μείωση του
κόστους . Με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις δίνεται στις Τράπεζες η
ευκαιρία ριζικής αναδιοργάνωσης , η οποία αν συνδυαστεί με τη χρήση
της υψηλής τεχνολογίας διαμορφώνει ένα τελείως διαφορετικό τραπεζικό
περιβάλλον.(Reichheld F and Ρ Shelter, 1992).
Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί λειτουργούσαν ανέκαθεν κάτω από
έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες. Ο κλάδος υφίσταται τα τελευταία
χρόνια τεράστιες αλλαγές τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως , που
ενισχύουν την

αναγκαιότητα για στροφή σε νέες σύγχρονες μορφές

παροχής υπηρεσιών.
Αλλαγές στο περιβάλλον , όπως :
'λ Η

απελευθέρωση

του

Τραπεζικού

συστήματος

σχεδόν

παγκοσμίως.
S Οι σαρωτικές αλλαγές στον τεχνολογικό τομέα.
■S Αλλαγές

στο

ιδιοκτησιακό

καθεστώς

με

εξαγορές

και

συγχωνεύσεις.
^ Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.
•S Η διεθνοποίηση αγορών και δραστηριοτήτων.
S Η νέα ταυτότητα των πελατών που εμφανίζονται πιο ενημερωμένοι
και απαιτητικοί.
Δημιουργούν απαιτήσεις για αλλαγές στην οργανωσιακή δομή και την
στρατηγική των Τραπεζών, με αναζήτηση συστημάτων περισσότερο
συμβατών με τις νέες δυναμικές συνθήκες. Οι πιέσεις για καινοτομίες
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στον νέον τομέα εξυπηρέτησης στον νέο τομέα εξυπηρέτησης πελατών,
και

για

πιο

αποδοτικές

διαδικασίες

θέτουν

αναμφισβήτητα

την

βιομηχανία των τραπεζικών υπηρεσιών σε μια κρίσιμη καμπή .
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σηματοδοτεί το τέλος των
παραδοσιακών Τραπεζών με τη μορφή που τις γνωρίζουμε έως σήμερα.
Ο πίνακας (6) επιβεβαιώνει το πώς η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση που
παρέχουν οι τράπεζες στην Ευρώπη έχει σημαντικό βαθμό διείσδυσης.

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ TOY E-BANK1NG ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ *
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΧΩΡΑ

MERITA ΡΑΝΚΚΙ

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

45

SEB

ΣΟΥΗΔΙΑ

35

ΠΟΣΟΣΤΟ %

HANDELSBANKEN

ΣΟΥΗΔΙΑ

18

NORDBANKEN

ΣΟΥΗΔΙΑ

12

SWEDBANK

ΣΟΥΗΔΙΑ

8

CHRISTIANA

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

8

BARCLAYS

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

7

HYPO VEREINSBANK

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7

COMMERZBANK

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

6

BANK AUSTRIA

ΑΥΣΤΡΙΑ

5

ALLIED IRIS

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

5

DNB

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

4

Πίνακας 6: Η Διείσδυση του e-banking στην Ευρώπη

* Ποσοστό εξυπηρέτησης πελατών μέσω του Διαδικτύου από τις
μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Τράπεζες..
Πηγή: Παναγόπουλος A, «e-banking:βαρόμετρο τοποθετήσεων σε τραπεζικούς
τίτλους», περιοδικό ΜΕΤΟΧΟΣ, 16/6/2000, σελ .43
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

To e-banking έχει δύο προφανή πλεονεκτήματα: την εξοικονόμηση
χρόνου και τη μείωση των εξόδων. Με τη νέα αυτή πραγματικότητα , τα
προσεχή χρόνια αναμένεται να αλλάξει ριζικά ο παραδοσιακός ρόλος των
Τραπεζών.

Βασικοί χρονικοί σταθμοί

Η τεχνολογία e-banking ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 χρησιμοποιώντας
μια διεπαφή τερματικό-προς-κεντρικό υπολογιστή (terminal -to-host). To
πρώτο σύστημα e-banking χρησιμοποίησε δομή σημείο -προς -σημείο
(Point-to-Point)

με

το

οποίο

μόνο

ένας

χρήστης

μπορούσε

να

επικοινωνήσει με τη Τράπεζα και το αντίστροφο. Η χρήση User’s ID και
password εγγυώνται την ασφάλεια σε αυτό το σύστημα (Παπαδόπουλος
1,1999).
Το 1995 η SFNB (Security First Network Bank) ανοίγει τις εικονικές της
πύλες και γίνεται ο πρώτος οικονομικός οργανισμός που χρησιμοποιεί το
Internet ως κύριο κανάλι διανομής των προϊόντων και υπηρεσιών
του.(Πομπόρτσης Α,2000).
λογισμικού

«Εικονικός

Την ίδια χρονιά λειτουργεί το πακέτο
Οικονομικός

Διευθυντής»

(VFM-Virtual

Financial Manager) για την υποστήριξη της SFNB. Το πακέτο VFM
χρησιμοποιήθηκε από πολλές τράπεζες .
Η Security First Network Bank περιγράφει τον ρόλο της στο Internet
αναφέροντας ότι στόχος της Τράπεζας είναι να παρέχει στους πελάτες
της τη δυνατότητα να πραγματοποιούν άνετα τις συναλλαγές τους ,
έχοντας ταυτόχρονα καλύτερο έλεγχο των λογαριασμών τους χωρίς
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γραφειοκρατικά προβλήματα. Τονίζει επιπλέον το γεγονός ότι έχει ένα
και μοναδικό Κατάστημα παραδοσιακής μορφής , γεγονός που της
περιορίζει σημαντικά

τα

λειτουργικά της έξοδα και της δίνει τη

δυνατότητα να προσφέρει στους πελάτες της ελκυστικά επιτόκια
ταυτόχρονα με χαμηλές ή καθόλου προμήθειες συναλλαγών. Ωστόσο δεν
μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το κλειδί της επιτυχίας της
Τράπεζας

αυτής

,

όπως

και γενικά του Internet Banking όταν

προσφέρεται ως νέα υπηρεσία από μία παραδοσιακής μορφής Τράπεζα ,
είναι το να πειστεί ο πελάτης ότι εξασφαλίζεται η ασφάλεια των
συναλλαγών του. Άλλωστε δεν είναι τυχαία η επιλογή του ονόματος
Security First. Διαχωρίζει όμως την θέση της από τις παραδοσιακές
Τράπεζες τονίζοντας ότι μία ιντερνετική Τράπεζα σε καμία περίπτωση
δεν είναι προέκταση μίας υπάρχουσας φυσικής τράπεζας. Οι βασικές
διαφορές που εντοπίζει έχουν να κάνουν κυρίως με την οργανωσιακή
κουλτούρα και με το πώς πρέπει κανείς να αντιλαμβάνεται μία
ιντερνετική Τράπεζα.
Τονίζει δε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις τώρα , την καθαρή παρούσα
αξία (Ν Ρ V) των οποίων δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει παρά μόνο σε
μερικά από τώρα χρόνια.
Ένα

χρόνο

μετά,

το

1996,

δημιουργήθηκε

το

«Ολοκληρωμένο

Οικονομικό Δίκτυο» (INF) το οποίο αναπτύχθηκε από 14 Τράπεζες και
την IBM(http://www.IBM.com) και παρείχε υπηρεσίες μέσω διεπαφών
του Intemet.Tov ίδιο χρόνο η

Microsoft ανακοινώνει το πακέτο

«Ανοικτής Οικονομικής Συνδεσιμότητας » (OFC) που επιτρέπει

την

υλοποίηση συνδέσεων με ένα άλλο προσωπικό χρηματοοικονομικό
πρόγραμμα της Microsoft , το Microsoft Money.
Αυτά τα καινοτόμα για την εποχή τους συστήματα μετασχηματίζονται σε
ένα ολοκληρωμένο μέρος της επιχειρησιακής πορείας μιας εταιρείας.
Από το 1996 μέχρι σήμερα η επικοινωνιακή αναβάθμιση του Internet, η
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εξέλιξη

των

μηχανισμών

εργαλείων περιήγησης

(Browsers),

Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής

η

Δεδομένων

ανάπτυξη

των

(EDI-Electronic

Data Interchange) και οι αναμενόμενες εφαρμογές σύγκλισης με την
τηλεόραση δίνουν και θα δίνουν νέα ώθηση στις τραπεζικές εφαρμογές
μέσω του Διαδικτύου .(Πομπόρτσης Α, 2000). Μετά την Security First
στις Η Π Α έκαναν την είσοδό τους και άλλες παρεμφερείς τράπεζες.
Η Net.B(a),nk (http://.netbank.com) δηλώνει ότι είναι η μεγαλύτερη
ιντερνετική τράπεζα και μαζί με την Security First και την Telebank
εισήγαγαν ουσιαστικά την εικονική τραπεζική στις Η Π Α στα μέσα της
δεκαετίας του

’90.

Το

1998

ακολούθησαν και άλλες

μεγάλες

ιντερνετικές τράπεζες όπως οι Compubank , USAaccess και First Internet
Bank Of Indiana.
Αλλά το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις Η Π Α. όπως φαίνεται και
στον πίνακα 7.
Who is banking online?
Banks »n many countries offer e-banking (percent. 2000) . . .
ion

. . . but e-banking is most popular in Scandinavia,
(customers using Internet banki ng, in percent of total bank
customers, 2031 !>
35

scuroe ctaessens,

end KiinaoH£. zerazaja.

Πίνακας 7: Who is banking online?
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Στις Σκανδιναβικές χώρες η Merita NordBanken έχει πάνω από ένα
εκατομμύριο on-line πελάτες, ενώ η Egg (www.egg.com) μία ιντερνετική
Τράπεζα

που

ιδρύθηκε

το

1999

,

θυγατρική

της

Prudential

(www.prudential.com) , της μεγαλύτερης εταιρείας ασφαλειών στην
Αγγλία, θεωρείται η πιο επιτυχημένη Τράπεζα του είδους στον κόσμο, με
600.000 πελάτες και καταθέσεις 12 δις δολάρια Αμερικής σε ένα μόλις
χρόνο από την ίδρυσή της.
Στην Βραζιλία η Banco 5ra<iesc0(www.bancobradesco.com) επίσης
πετυχαίνει στον χώρο του Internet Banking έχοντας 830.000 πελάτες του
Internet , αριθμός που ξεπερνά το 20% των χρηστών του Internet στη
χώρα.
Σήμερα οι Τράπεζες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν την πρόκληση να
δομήσουν υπηρεσίες e-banking ώστε να παρέχουν υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών και ακεραιότητα πληροφοριών.
Οι αλλαγές στο τραπεζικό σκηνικό της Ευρώπης και της Ελλάδας
επηρεάζονται και από την καθιέρωση του Ευρώ, του ενιαίου νομίσματος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας από
01.01.2001

καθώς και από τις εξαγορές και τις συμμαχίες των

τραπεζικών ομίλων.
Οι κρίσιμοι παράγοντες (Ιωαννίδης 0,1999) από τους οποίους κρίνεται
και θα κριθεί πιο έντονα στο μέλλον η επιτυχημένη προσαρμογή των
τραπεζών στη νέα τάξη πραγμάτων είναι:
S Η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ,
S Η ανάπτυξη του ανθρώπινου και τεχνολογικού δυναμικού ,
'λ Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
S Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών,
S Η ανάπτυξη μεθόδων για την αποτελεσματική μέτρηση των
μεγεθών που την ενδιαφέρουν, και
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'S Η χρησιμοποίηση των κατάλληλων καναλιών διανομής για την
εξυπηρέτηση πελατών-στόχων.

Η αμφισβήτηση του παραδοσιακού τραπεζικού δικτύου.

Η αλματώδης ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής θέτει υπό
αμφισβήτηση τα παραδοσιακά τραπεζικά υποκαταστήματα.. Ακόμα
και αν συνεχίσουν να υπάρχουν υποκαταστήματα αυτά θα έχουν
ολιγάριθμο προσωπικό και θα λειτουργούν ως λιανικά καταστήματα
τραπεζικών προϊόντων.
Σύμφωνα με έρευνα της τράπεζας Κύπρου (Μαντέλας Γ, 2000) το
σημερινό κόστος έναρξης λειτουργίας ενός μεγάλου τραπεζικού
καταστήματος είναι περίπου 900.000 € ενώ για ένα μικρό είναι
περίπου 300.000 €. Επίσης τα ετήσια έξοδα λειτουργίας ενός μεγάλου
καταστήματος κυμαίνονται περίπου στα 750.000 € ενώ ενός μικρού
στα 255.000 € ετησίως. Αυτά τα ποσά είναι σημαντικότατα ακόμα και
για τους υψηλούς τραπεζικούς προϋπολογισμούς.

To e-banking στην ΕΜάδα
Αυξάνονται συνεχώς οι πελάτες των Τραπεζών που προτιμούν το ebanking . Πάνω από 100 εκατ. ευρώ διακινούνται καθημερινά μέσω
Internet στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον ημερήσιο τζίρο των τραπεζικών
συναλλαγών που πραγματοποιείται μέσα από τις ιστοσελίδες των
τραπεζών από τους 500.000 χρήστες τους. Οι προμήθειες στα γκισέ των
τραπεζών κυμαίνονται από ένα έως δύο ευρώ για μια απλή ανάληψη ή
ενημέρωση υπολοίπου . Το κόστος αυτό οδηγεί πολλούς καταναλωτές να
επιλέξουν πιο φθηνούς τρόπους για να πραγματοποιούν τις τραπεζικές
τους συναλλαγές.
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Λύση βρίσκουν στις A Τ Μ , στο internet και στο τηλέφωνο . Σύμφωνα
με

στοιχεία

της

πραγματοποιήθηκαν

Ένωσης
μέσω

Ελληνικών

internet

5,1

Τραπεζών
εκατομμύρια

,

πέρυσι

εγχρήματες

συναλλαγές ( το 65,16% αυτών πραγματοποιήθηκε μέσω της υπηρεσίας
Alpha Web Banking) , ενώ μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2004 το
αντίστοιχο μέγεθος διαμορφώθηκε στα 1,6 εκατομμύρια . Τα στοιχεία
αυτά δείχνουν ετήσια αύξηση των συναλλαγών αυτού του είδους κατά
30% με 40%. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση του τζίρου. Πέρυσι
υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν μέσω internet περίπου 28 δις. Ευρώ, ενώ
φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί το αντίστοιχο ποσό πάνω από τα 35
δις. ευρώ. (Τα Νέα ,22/7/2004).

Στους παρακάτω πίνακες 8α και 8β βλέπουμε την συνεχώς αυξανόμενη
κίνηση των τραπεζικών συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου.

Τραπεζικές Συναλλαγές μέσω Internet
ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΖΙΡΟΣ(δις € )

2002

4.000.000

20

2003

5.149.689

28

2004

7.000.000

36

Πίνακας 8 a :Τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet
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Τραπεζικές Συναλλαγές μέσω ΑΤΜ
ΕΤΟΣ

ΤΖΙΡΟΣ(δις € )

2003

25

2004

35-40

Σημ.ιΚάθε

χρόνο

πραγματοποιούνται

άνω

των

230

εκατομ. Συναλλαγών
Πίνακας 8β :

Τραπεζικές συναλλαγές μέσω ΑΤΜ

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Υψηλή χαρακτηρίζεται η ικανοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων από
τις παρεχόμενες υπηρεσίες από επιχειρήσεις του τεχνολογικού τομέα .
Έρευνα του Ε Δ Ε Τ καταδεικνύει ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης στο
internet θεωρούνται από αρκετά ικανοποιητικές και πάνω. Η ίδια έρευνα
δείχνει

ότι

οι

μεγάλες

ελληνικές

επιχειρήσεις

είναι

σχετικά

ικανοποιημένες από το επίπεδο υπηρεσιών e-banking από τις ελληνικές
Τράπεζες . Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έρευνα που στόχο είχε να
αξιολογήσει

την

διάδοση

των

Τεχνολογιών

Πληροφορικής

&

Επικοινωνιών (ΤΠΕΟ στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας , όπως και τη
διείσδυση των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν ( e-business). Την
έρευνα

πραγματοποίησε

το

Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

σε

συνεργασία με τις εταιρείες Hitech και την Hellas Net (όμιλος Forthnet)
για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε Δ Ε Τ)
και τον μηχανισμό δημόσιας διαβούλευσης e-business Forum.
Σε ότι αφορά τις Τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες e-banking τις
εντυπώσεις φαίνεται να κερδίζει η ALPHA με μέσο όρο ικανοποίησης
7,9 και ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς με 7,8.Το χαμηλότερο επίπεδο
υπηρεσιών e-banking προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου με μέσο όρο
ικανοποίησης 6,7.(Κέρδος, 10/2/2004).
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Ο επανακαθορισμός του ρόλου του

τραπεζικού καταστήματος στην

Ε)3Αδα

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην πώληση τραπεζικών
προϊόντων και ιδιαίτερα των εξειδικευμένων και σύνθετων επενδυτικών
προγραμμάτων αναγκάζει τους τραπεζίτες να επαναπροσδιορίσουν τον
ρόλο του τραπεζικού καταστήματος στη διαδικασία πώλησης και να
δώσουν έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους πελάτες τους.. Έτσι,
απομακρύνονται από τα απρόσωπα ηλεκτρονικά δίκτυα του phone ή του
internet banking , που πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαν ότι θα
ενισχύσουν σημαντικά τις πωλήσεις τους και στρέφονται στην ανάπτυξη
της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας . Αυτό είναι από τα βασικά
συμπεράσματα του 3ου Διεθνούς Τραπεζικού Συνεδρίου του «Economist»
που διοργανώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2004 με θέμα τη λιανική
τραπεζική και την τεχνολογία της πληροφορίας , στο οποίο συμμετείχαν
κορυφαίοι Έλληνες
ξαναπαίρνει

την

Τραπεζίτες. «Το Τραπεζικό Κατάστημα σήμερα

κορυφαία

θέση

διασύνδεσης με τον καταναλωτή

του

ως

σημείου

αναφοράς

και

, παραμένοντας πάντα ο κύριος

εκπρόσωπος μιας Τράπεζας και ο κύριος Διανομέας των προϊόντων και
υπηρεσιών της » τόνισε ο κ. Β. Μπαλλής , αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος της EFG Euro bank Ergasias. Όπως ανέφερε, πρόσφατη
μελέτη της εταιρείας συμβούλων Booz/Allen/Hamilton παρουσιάζει ότι
«έως και το 90% των πελατειακών σχέσεων κερδίζονται- ή χάνονται στα καταστήματα.». Ο κ. Γ. Πεχλιβανίδης , αντιπρόεδρος της Εθνικής
Τράπεζας , χαρακτήρισε την ηλεκτρονική τράπεζα ως «απραγματοποίητο
κατασκεύασμα οραματιστών » . «Το e-banking» είπε «αντιμετωπίστηκε
σαν ένα δίκτυο ξεκομμένο από τα παραδοσιακά δίκτυα , χωρίς τις
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απαραίτητες συνέργιες με αυτά, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους
για την τράπεζα και τον πελάτη . Σήμερα οι τράπεζες έχουν εγκαταλείψει
την άποψη ότι το e-banking μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς
το κατάστημα . Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι στην Ευρώπη 7
στις 10 προθεσμιακές καταθέσεις και σχεδόν ένα στα δύο στεγαστικά
δάνεια συνέχισαν να διατίθενται από τα καταστήματα. Επιπροσθέτως
ένας στους δύο πελάτες στην Ευρώπη χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα
δίκτυα διανομής , αλλά μόλις ένας στους δέκα δεν πηγαίνει ποτέ σε
κατάστημα . Έτσι, το κατάστημα «επανήλθε » στο προσκήνιο γιατί
αποδείχτηκε ότι οι πελάτες δεν είναι έτοιμοι να υποκαταστήσουν την
επίσκεψη σε αυτό με το Internet ή με το phone banking».
Η εποχή λοιπόν που η επικρατούσα άποψη υποστήριζε ότι το internet και
τα εναλλακτικά κανάλια διανομής θα απαξίωναν τα καταστήματα καθώς
οι τράπεζες θα στρέφονταν σε αυτά , τα κατά πολύ οικονομικότερα μέσα,
φαίνεται ότι ανήκει οριστικά στο παρελθόν . Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
τα εναλλακτικά δίκτυα εγκαταλείπονται. Τη στιγμή λοιπόν που οι
Τράπεζες επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του καταστήματος, ταυτόχρονα
επαναπροσδιορίζουν και τον ρόλο του κάθε δικτύου. «Η αρμονική
συνύπαρξη και συμπληρωματικότητα των διαφορετικών καναλιών »
επισημαίνει ο κ. Πεχλιβανίδης «όχι μόνον εξυπηρετεί αποτελεσματικά
τον στόχο της μείωσης του κόστους , αλλά εξυπηρετεί και πολύ πιο
αποτελεσματικά

τις

ανάγκες

του

πελάτη

προσφέροντας

αυξημένο

επίπεδο υπηρεσιών».
Στη νέα προσέγγιση των τραπεζικών δικτύων , όπως εξηγεί ο κ.
Μπαλλής, «τα καταστήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται περισσότερο
ως σημεία πώλησης και λιγότερο ως σημεία συναλλαγών. Για να
επιτευχθεί αυτό χρειάζεται , πρώτον να αποσυμφορηθεί το κατάστημα
από βασικές καθημερινές συναλλαγές, όπως αναλήψεις , υπόλοιπα
λογαριασμών κ. τ. λ οδηγώντας τες σε εναλλακτικά κανάλια όπως το
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phone banking , το Internet banking και τα ATM και, δεύτερον , να
στραφεί το απελευθερωμένο δυναμικό του καταστήματος σε ποιοτικές
πωλήσεις».
Επιπλέον ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι θα υποχρεώσει τις τράπεζες να
βελτιώσουν την ποιότητα αλλά και το εύρος των υπηρεσιών που
προσφέρουν μέσα από τα ηλεκτρονικά δίκτυα εξυπηρέτησης. Εκτός
αυτού, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το κόστος
της υποδομής για την ανάπτυξη και βελτίωση των νέων δικτύων δεν
μεγαλώνει σωρευτικά , αλλά παραμένει σταθερό, αν όχι μειούμενο.
Διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με ένα λειτουργικό
κόστος αυξημένο χωρίς αύξηση των εσόδων τους. Σύμφωνα με μία
εκτίμηση της McKinsey, «η αύξηση στο συνολικό λειτουργικό κόστος
των τραπεζών μπορεί να ανέλθει στο 10%». Βέβαια, τα καταστήματα ως
το πιο ακριβό κανάλι διανομής δημιουργούν στις τράπεζες την ανάγκη να
αξιολογήσουν το δίκτυό τους με βάση την οικονομική απόδοση των
καταστημάτων

έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι είναι οικονομικά

αποδοτικό. Μια πρώτη αλλαγή του επαναπροσδιορισμού του ρόλου των
καταστημάτων αφορά την επαφή πελάτη-τράπεζας.
Οι τράπεζες στην Ελλάδα σήμερα είναι εκείνες που αναζητούν τον
πελάτη μέσω ενεργών πολιτικών που ανέπτυξαν. Οι πελάτες έχουν
συνειδητοποιήσει ότι οι εξελίξεις αυτές λειτουργούν προς όφελος δικό
τους , αφού και η ποικιλία των τραπεζικών προϊόντων διευρύνθηκε ,
αλλά

και

η

τιμή

διάθεσής

τους

και

το

επίπεδο

εξυπηρέτησης

διαφοροποιείται από τράπεζα σε τράπεζα.
Όπως

αναφέρθηκε

και

στο

συνέδριο

,

καθώς

αυξάνονται

οι

πληροφοριακές ανάγκες των πελατών , προέκυψε και η ανάγκη για
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση , επιλογή που θεωρείται ότι συμβαδίζει
με τα πελατοκεντρικά

συστήματα που υιοθετούν οι τράπεζες τα

τελευταία έτη.
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Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαίο και τον επανασχεδιασμό
των

τραπεζικών

καταστημάτων.

Το

νέο

κατάστημα

απασχολεί

λιγότερους από 10 υπαλλήλους , είναι πιο αποδοτικό και εξακολουθεί να
αποτελεί το βασικό δίκτυο διανομής . Η φυσική επαφή είναι απαραίτητη
για τη διάθεση ορισμένων τραπεζικών προϊόντων. Σταδιακά εκτιμάται
ότι κατάστημα θα γίνει μικρότερο και θα διαθέτει τρεις ζώνες : μια ζώνη
για αυτόματες συναλλαγές , μια ζώνη για τα ταμεία και τη ζώνη των
πωλήσεων. Ο σχεδιασμός του καταστήματος περνάει σταδιακά από την
εικόνα του αυστηρού χρηματοπιστωτικού χώρου με τα πολλά απρόσωπα
γκισέ σε μια πιο «retail » μορφή. Στην Ευρώπη και στις Η Π Α συχνά
συνδυάζεται με coffee shops ή Internet

καφέ. Σε άλλες περιπτώσεις

επεκτείνονται τα ωράρια (ακόμη και οι ημέρες λειτουργίας) υποδοχής
του κοινού, στην προσπάθεια να υπάρχει αυξημένη προσβασιμότητα για
τους πελάτες. Στις

Η Π Α το κατάστημα μπορεί να αλλάζει μορφή

ακόμη και ανάλογα με τη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία είναι
τοποθετημένο.(Το Βήμα , 6/12/2004).

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ

ΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ
Είναι φανερό

πως

οι

βάσεις για το

remote banking (τραπεζική

εξυπηρέτηση από απόσταση ) έχουν ήδη μπει.(Μαντέλας Γ, 1999). Τα
δίκτυα που απαρτίζουν αυτήν την εξυπηρέτηση «νέας γενιάς» είναι τα
κέντρα τηλεφωνικής υποστήριξης (call center), τα ATM , τα κέντρα
εξυπηρέτησης μέσω Διαδικτύου (internet Banking ), η ηλεκτρονική
διαβίβαση εντολών για αγοραπωλησία μετοχών , η χρήση γραπτών
μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, οι ηλεκτρονικές πληρωμές με
πιστωτική κάρτα μέσω Internet και με άλλους τρόπους κ.λ.π (Πίνακας 9)
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(REMOTE BANKING)

1. Μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Call Center-Phone
Banking)
2. Μέσω Δικτύου ATMs
3. Μέσω Internet Banking
4. Μέσω

ηλεκτρονικής

διαβίβασης

εντολών

για

αγοραπωλησία

μετοχών
5. Μέσω γραπτών μηνυμάτων με κινητό τηλέφωνο

6. Μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών με πιστωτική κάρτα μέσω Internet

Πίνακας 9: Τρόποι εξυπηρέτησης πελατών από απόσταση
Πηγή:Μαντέλας Γ , ’’Μηδαμινό

κόστος μέσω

Ίντερνετ",

εφημερίδα

ΤΑ

ΝΕΑ,

21/12/1999, σελ.49

Τράπεζες και Τεχνολογία

Με τη χρήση της τεχνολογίας το παραδοσιακό μοντέλο επιχειρηματικής
ανάπτυξης των τραπεζών μετασχηματίζεται με σκοπό την λειτουργική
αξιοποίηση

των νέων

τεχνολογικών

δεδομένων

,

διαμορφώνοντας

μ'αυτόν τον τρόπο νέα σχήματα και νέες μορφές επιχειρηματικής
έκφρασης.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών , αλλά και από μη τραπεζικούς
οργανισμούς εντείνεται συνεχώς, ενώ τα διαχωριστικά όρια των τομέων
της αγοράς εξαλείφονται σταδιακά.
Είναι γεγονός ότι σήμερα οι τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση που
παρέχονται τόσο από τις μεγάλες όσο και από μικρές ευρωπαϊκές
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τράπεζες αντιμετωπίζονται κυρίως ως μέρος των υπηρεσιών λιανικής
τραπεζικής (retail banking). Η παροχή τους εντάσσεται πλέον στη γενική
στρατηγική της κάθε τράπεζας. Αρκετοί τραπεζικοί όμιλοι, εκτιμώντας
το μέγεθος των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης που δημιουργούν τα
ηλεκτρονικά δίκτυα για τις τράπεζες, έχουν δημιουργήσει ξεχωριστό
brand name , με αντικείμενο την παροχή τραπεζικών συναλλαγών από
απόσταση.
Τα επιχειρηματικά μοντέλα που παραδοσιακά είχαν κτιστεί με επίκεντρο
τη φιλοσοφία της συναλλαγής , τώρα μεταλλάσσονται

επιδιώκοντας

αφοσιωμένους πελάτες για την επίτευξη υψηλών κερδών. Ήδη εικονικές
χρηματοοικονομικές εταιρείες, που ενστερνίζονται αυτή τη φιλοσοφία,
επενδύουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους στη δημιουργία υψηλής
αναγνωρισιμότητας της εταιρικής τους φίρμας. (Applegate, 2001).
Η ποιοτική εξυπηρέτηση , υποστηριγμένη από εξειδικευμένο και σωστά
εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και από την υψηλή τεχνολογία, πολλές
φορές μετατρέπεται από συγκριτικό πλεονέκτημα σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στον ανταγωνιστικό χώρο των τραπεζών.
Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη σύμφωνα με τα
σύγχρονα δεδομένα είναι εφικτή με τη δημιουργία άμεσης ή και
προσωπικής επαφής. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα καλής
εκτίμησης των αναγκών του πελάτη, μελέτης της συμπεριφοράς του και
κατανόησης της αντίληψης που έχει για το κέρδος.
Είναι δεδομένο ότι η στρατηγική των τραπεζών διαφοροποιεί τη βάση
της και θεωρεί συντελεστή επιτυχίας το τρίπτυχο : ισχυρό εταιρικό
όνομα-ποιοτική εξυπηρέτηση -υψηλή αξία για τον πελάτη.
To e-banking μπορεί να θεωρηθεί μέσο για την ανάπτυξη ανεξάρτητου
επιχειρησιακού μοντέλου το οποίο θα δημιουργεί νέα προϊόντα και νέα
σχέση τιμής προϊόντος. Η χρήση του , ως ένα επιπλέον κανάλι διανομής
περιορίζει τις δυνατότητές του και την αποτελεσματικότητά του .
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Αναμφισβήτητα

,

η

υιοθέτηση

και

εφαρμογή

της

ηλεκτρονικής

τραπεζικής σε όλο και περισσότερο βαθμό οδηγεί στην μετάλλαξη του
τραπεζικού συστήματος.(Μοΐ8, 1998).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη αλλαγή της εσωτερικής οργάνωσης και της
στρατηγικής της κάθε τράπεζας που προσανατολίζεται στη εμφάνιση
νέων προϊόντων ή την ανάθεση μέρους των εργασιών της σε άλλους
φορείς

(outsourcing)

εκμεταλλευόμενη

την

υπεροχή

τους

σε

εξειδικευμένους τομείς π. χ εταιρείες είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων,
ασφαλιστικούς οργανισμούς , εταιρείες προώθησης προϊόντων καθώς και
εταιρείες με επίκεντρο την τεχνολογία της πληροφορικής. Σε πολλές
χώρες μάλιστα, αυτές οι συνεργασίες καταλήγουν σε συνεργασίες
διεθνούς επιπέδου με ποικίλες μορφές όπως την pull ή push πολιτική ,
την πολιτική των εξαγορών , συγχωνεύσεων ή στρατηγικών συμμαχιών
ομίλων ή τραπεζών.
Η εξέλιξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών έχει ήδη αρχίσει να
επιδρά σημαντικά στα τραπεζικά δίκτυα των καταστημάτων, αν και είναι
διαφορετικός ο βαθμός επίδρασης σε κάθε κατάστημα αλλά κυρίως σε
κάθε ευρωπαϊκή Τράπεζα.
Με την ύπαρξη της απειλής της εξάπλωσης των νέων παικτών που
δραστηριοποιούνται μόνο μέσω διαδικτύου , ο αριθμός και το μέγεθος
των

καταστημάτων

περιορίζεται

,

ενώ

παράλληλα

οι

τράπεζες

προσανατολίζουν και θα προσανατολίζουν τους πελάτες τους στη χρήση
των προϊόντων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης όπως είναι το mobile
banking,

το

phone

banking,

internet

banking,

καθώς

και

η

πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών μέσω των ΑΤΜ.
-A ΤM(Automated Teller Machines). Τα ATM είναι μηχανήματα συχνά
τοποθετημένα έξω από τα καταστήματα Τραπεζών, αλλά και σε χώρους
απομακρυσμένους από αυτά

που παρέχουν την δυνατότητα στους

πελάτες με την χρήση μυστικού αριθμού PIN , να κάνουν μία σειρά από
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τραπεζικές συναλλαγές η γκάμα των οποίων εμπλουτίζεται συνεχώς. Η
ιδιαιτερότητα των A Τ Μ έναντι των άλλων ηλεκτρονικών συναλλαγών
έγκειται στο γεγονός ότι προμηθεύουν τους πελάτες τους με μετρητά.. Η
χρήση των Α Τ Μ είναι διαδεδομένη παγκοσμίως.

-PHONE BANKING. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους πελάτες των
Τραπεζών

να

πραγματοποιούν

συναλλαγές

μέσω

τηλεφώνου.

Οι

υπηρεσίες

αυτές διακρίνονται σε : α) τις πλήρως αυτοματοποιημένες

όπου ο πελάτης καθοδηγείται από ένα αυτόματο σύστημα φωνητικής
απόκρισης σε διάφορες επιλογές και β) στις εξειδικευμένες υπηρεσίες
που παρέχονται μέσω τραπεζικού αντιπροσώπου. Ο πελάτης για να έχει
πρόσβαση

σε

αυτού

του

είδους

τις υπηρεσίες χρησιμοποιεί

ένα

αριθμητικό κωδικό πατώντας τα πλήκτρα του τηλεφώνου του. Οι
συναλλαγές που
περιλαμβάνουν

μπορεί να πραγματοποιήσει είναι αυτές που δεν
μετρητά

μεταφορά ποσών

μεταξύ

όπως

ερώτηση

υπολοίπου

λογαριασμού,

δύο λογαριασμών του,παραγγελία μπλοκ

επιταγών, εντολή αγοράς ή πώλησης μετοχών,έκδοση πιστωτικής κάρτας
ή προσωπικού δανείου καθώς και λήψη τραπεζικών πληροφοριών. Το
πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας για τους πελάτες έγκειται στη
δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες από την
άνεση του γραφείου ή του σπιτιού τους χρησιμοποιώντας οικεία
τεχνολογία.
Στο Βέλγιο συγκεκριμένα οι τηλεφωνικές συναλλαγές είναι ιδιαίτερα
δημοφιλείς και οι Βελγικές Τράπεζες επιτρέπουν τις συναλλαγές μέσω
τηλεφώνου μέχρι ενός ποσού.(Σούγκαρτ ,Ν -Καρακατσάνης, Κ ,2000).
Επίσης στο Βέλγιο είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός διείσδυσης των κινητών
τηλεφώνων στον πληθυσμό όπου υπάρχουν τρία εκατομμύρια χρήστες
κινητών τηλεφώνων και ενάμισι εκατομμύρια χρήστες Internet. Στις
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Σκανδιναβικές

χώρες

επίσης

διεκπεραιώνονται

τραπεζικές

και

χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω κινητών .
Οι ελληνικές τράπεζες επίσης δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές μέσω
τηλεφώνου, (Phone Banking). Η Alpha bank

(www.alpha.gr) διαθέτει

αυτοματοποιημένο σύστημα όπου ο πελάτης συνδέεται με ηλεκτρονικό
υπολογιστή και πατώντας τα ανάλογα πλήκτρα στο τηλέφωνό του δίνει
εντολές για πληρωμές των λογαριασμών των Δ Ε Κ Ο, μεταφέρει
χρήματα από έναν λογαριασμό στον άλλο κ.λ.π.
Σημαντική είναι η περίπτωση του πλήρους περιβάλλοντος τραπεζικών
συναλλαγών μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (W A Ρ) της Alpha Bank
, εφαρμογή που άρχισε να λειτουργεί από την 1/8/2000. Το έργο
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αποκλειστικά από την Unisystems , μία
από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα και βασίστηκε
στην πλατφόρμα ανάπτυξης Internet Banker της Unisys.To Internet
banker αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια τον πυρήνα των τραπεζικών
συναλλαγών μέσω Internet της Alpha bank.( Ναυτεμπορική , 2000)

-HOME BANKING ή τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Η/Υ. Με τον όρο αυτό
επικρατεί στη βιβλιογραφία η εκτέλεση των τραπεζικών συναλλαγών
μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή, ενός modem και μίας τηλεφωνικής
γραμμής χωρίς την σύνδεση μέσω Internet. Για την πραγματοποίηση των
συναλλαγών απαραίτητη είναι η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Το
πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη
στο κατάστημα και εγγυάται ίσως μεγαλύτερη ασφάλεια από το Internet
banking το οποίο εξ ορισμού είναι ανοιχτό σε όλους.
-MOBILE BANKING . Λειτουργεί όπως ακριβώς το phone banking και
παρέχει ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι μέσω του
κινητού τηλεφώνου μπορεί να ειδοποιηθεί για κάθε πληροφορία που
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ενδιαφέρει τον πελάτη στην οθόνη του κινητού του με τη μορφή είτε
ηχητικών μηνυμάτων (alerts) είτε γραπτών μηνυμάτων κάτι που δεν
προσφέρεται στο phone banking .
Αναμφισβήτητα ο παράγοντας κόστος είναι καθοριστικής σημασίας στις
πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα αντί μετρητών. Σε όλα τα συστήματα
πληρωμών και εισπράξεων (payments systems) τα ηλεκτρονικά μέσα
διευθέτησης κάθε σχετικής κίνησης κεφαλαίων αυξάνονται με ταχύτητα
αν και η επίδραση της τεχνολογίας επ'αυτών δεν πρέπει να υπερτιμάται..
Ο όρος ηλεκτρονική πληρωμή αφορά πληρωμές οι οποίες γίνονται:
-ιαπό τον ίδιο τον πληρωτή (καταναλωτής ή επιχείρηση), χωρίς την
παρέμβαση κάποιου άλλου φυσικού προσώπου,
-με ή χωρίς μετρητά
-μπορούν να γίνουν και εξ’ αποστάσεως
-με την αξιοποίηση ενός ηλεκτρονικού δικτύου (π.χ. Internet, GPRS κ.λ.π.)
ή/και μέσου(ΡΟ, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π.)
Οι τράπεζες διεκπεραιώνουν τις πληρωμές, είτε μεταξύ τους είτε για
λογαριασμό των πελατών τους, με τους παρακάτω τρόπους:
-με τη λειτουργία του δικτύου SWIFT. Πρόκειται για το παγκόσμιο
δίκτυο που επιτρέπει τη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των τραπεζών
-με τους μηχανισμούς της ΔΙΑΣ. Η εταιρία Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ
δημιουργήθηκε από τις τράπεζες για να επιτρέψει τις διατραπεζικές
συναλλαγές των πελατών τους.
-με τα δίκτυα των οργανισμών Visa και MasterCard, με την βοήθεια των
οποίων

οι

συναλλαγές

ταξιδεύουν

στον

κόσμο

προκειμένου

να

ολοκληρώσουν την πληρωμή.
-με τις πληρωμές στα ATM. Το ΑΤΜ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη
δυνατότητα χειρισμού μετρητών. Οι λίγες δυνατότητες πληρωμών που
προσφέρει είναι ηλεκτρονικές, ωστόσο οι δυνατότητες του ΑΤΜ είναι
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σήμερα εξαιρετικά περιορισμένες για να επιτρέψουν την πληθώρα των
ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία ήδη υφίσταται.
-με πληρωμές με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα σε τερματικό EFT/POS
(Electronic Funds Transfer / Point Of Sales). Τα μέσα μιας ηλεκτρονικής
πληρωμής είναι:
To Internet και το World Wide Web
Το κυριότερο δίκτυο διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών είναι το
world wide web. Στηριγμένο στο internet, το web είναι παγκόσμιο και
μπορεί να παρουσιάσει το περιεχόμενό του σε πολλές συσκευές. Όντας
αλληλεπιδραστικό,

εκτός από παροχή πληροφόρησης,

επιτρέπει τη

διενέργεια συναλλαγών, και πληρωμών.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
Όταν η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο web είναι ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής, ο συνδυασμός web και PC είναι ασυναγώνιστος όσον
αφορά την ευκολία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Το κινητό τηλέφωνο
Οι πιο σύγχρονες συσκευές κινητής τηλεφωνίας επιτρέπουν στο χρήστη
να περιηγηθεί στο web. Κατά τα άλλα, το δίκτυο GSM παρέχει τη
δυνατότητα αποστολής σύντομων μηνυμάτων και πλοήγησης σε σελίδες
κωδικοποιημένες με το πρωτόκολλο WAP. Και τα δύο πρωτόκολλα
έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση αλληλεπιδραστικών εφαρμογών
(π.χ.ΜούϊΙβ

banking)

και

επιτρέπουν

στον

χρήστη

να

εκτελέσει

συναλλαγές.
Το γνωστό, απλό, σταθερό τηλέφωνο
Το απλό τηλέφωνο μπορεί να συμμετέχει σε ηλεκτρονικές πληρωμές. Ο
χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με ένα call center προκειμένου να
εκτελέσει μια πληρωμή. Για να το κάνει αυτό μπορεί:
-να μιλήσει με ένα τηλεφωνικό αντιπρόσωπο και να του περιγράφει την
πληρωμή
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-να χρησιμοποιήσει το σύστημα επιλογών μέσω πλήκτρων
-να αξιοποιήσει το σύστημα αναγνώρισης φωνής
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται με τους παρακάτω τρόπους :
Με το internet banking κάθε τράπεζας
Στο internet οι τραπεζικές συναλλαγές γίνονται μέσω της υπηρεσίας
internet banking κάθε τράπεζας. Ο πληρωτής έχει στη διάθεσή του όλα
τα προϊόντα που του προσφέρει η τράπεζά του μέσω του συγκεκριμένου
δικτύου. Μπορεί να χρεώσει όποιο προϊόν θέλει αν αυτό μπορεί να δεχτεί
χρέωση

(λογαριασμοί

καταθέσεων).

Ο

δικαιούχος

πιστώνεται

σε

λογαριασμό που και αυτός τηρεί στην ίδια τράπεζα.
Στο web site του δικαιούχου
Ο φορέας δραστηριοποιείται στο web,

προκειμένου να κάνει τις

πωλήσεις των προϊόντων του. Στο τέλος της διαδικασίας ο πελάτης
πρέπει να πληρώσει. Αυτό επιτυγχάνεται με την σύνδεση του web site
του φορέα με το virtual POS μιας τράπεζας και η πληρωμή γίνεται με την
εισαγωγή

των

στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του πελάτη.

Τα

προβλήματα ασφάλειας στις πληρωμές με πιστωτικές κάρτες έχει κάνει
πληρωτές

και

δικαιούχους

να

αναζητούν

εναλλακτικούς

τρόπους

πληρωμής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικοί τέτοιοι:
-με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού. Παρέχεται η δυνατότητα στον
πελάτη

να

κάνει

την

πληρωμή

χρεώνοντας

τον

τραπεζικό

του

λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας internet banking της τράπεζάς του.
-με την χρήση προπληρωμένης κάρτας. Αυτή μπορεί να είναι ανώνυμη
και να φέρει το σήμα ενός λογαριασμού (π.χ. Visa, MasterCard). Ο
πελάτης έχει ήδη καταβάλει το ποσό μέχρι του οποίου μπορεί να χρεώσει
την κάρτα.
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Διαπροσωπικές πληρωμές
-3D-secure. Πρόσφατα οι οργανισμοί

Visa και MasterCard σχέδιασαν

και υιοθέτησαν το νέο πρότυπο 3D-Secure. Εξυπηρετούνται συνήθως οι
διαπροσωπικές πληρωμές και όταν ο δικαιούχος δεν είναι επιχείρηση ή
αρκετά μεγάλη επιχείρηση ώστε η τράπεζα να του παράσχει δυνατότητα
είσπραξης μέσω POS. Μ’ αυτό, κατά την διάρκεια της πληρωμής και
μόλις

ο

χρήστης

συμπληρώσει

τα

στοιχεία

της

κάρτας

του,

η

τράπεζα/acquirer προσπαθεί να ζητήσει από την τράπεζα/issuer να
πιστοποιήσει την ταυτότητα του κατόχου της κάρτας. Η τράπεζα/issuer
του ζητά να εισάγει τον προσωπικό κωδικό που έχει επιλέξει για τον
σκοπό αυτό. Έτσι γίνεται η ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας και
προλαμβάνονται τυχόν πλαστοπροσωπίες.
Σύμφωνα με κάποια εκτίμηση το δυναμικό επεξεργασίας ταμιακών
πληρωμών (cash payments) , που συνιστά την απαιτούμενη συναφή
τεχνολογική υποδομή, περίπου διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια . Αυτή η
τεχνολογική επανάσταση έχει ήδη διαπεράσει τόσο τις υποστηρικτικές
υπηρεσίες (back office) όσο και τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής -γκισέ
(front office) καθιστώντας δυνατά νέα προϊόντα πληρωμών (π χ τις
«έξυπνες κάρτες »-smart cards ) και νέα κανάλια διάθεσης/ παράδοσης
τραπεζικών προϊόντων (π. χ ATM, home banking).
Πανευρωπαϊκά γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης των συναλλαγών με
ηλεκτρονικά μέσα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την πρωτοβουλία της
National Westminster Bank και της Midland Bank στη Μεγάλη Βρετανία
για την καθιέρωση του «ηλεκτρονικού πορτοφολιού» (electronic purse)
με σκοπό να παροτρύνουν τους πελάτες τους να διαφοροποιήσουν την
αντίληψή τους ότι τα μετρητά είναι χαμηλού κόστους και αποδοτικά
μέσα πληρωμής.
Τα οφέλη είναι μεγάλα τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους χρήστες .
Οι τράπεζες ελαχιστοποιούν τα λειτουργικά τους έξοδα, ενώ οι χρήστες
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απολαμβάνουν
εξοικονόμηση

καλλίτερη
χρόνου.

Οι

ποιότητα

παρεχόμενης

κίνδυνοι

αποτυχίας

υπηρεσίας
ενός

και

συστήματος

πληρωμών ή γενικότερα ενός συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης
είναι υψηλοί όπως αυτό εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία με την
αποτυχία των Eftpos (Electronic Funds Transfer at Point of Sale).
Επιπρόσθετα , το κόστος αυτών των μεγάλων επενδύσεων είναι υψηλό
όπως και ο χρόνος απόσβεσης του παγίου εξοπλισμού .
Η νέα τεχνολογία επηρεάζει και μετασχηματίζει όλους τους συντελεστές
και τους τομείς που συσχετίζονται με την τραπεζική στρατηγική , ενώ
παράλληλα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη σε διάφορους
τομείς όπως :
•

Δραστηριοποίηση

σε

νέους

επιχειρηματικούς

τομείς

όπως

ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), επικοινωνία επιχειρήσεων (Β2Β),
επικοινωνία επιχείρησης πελάτη (B2C).
•

Χρήση της τεχνολογίας στις εσωτερικές λειτουργίες της τράπεζας
όπως μηχανογράφηση προηγμένου επιπέδου, μεταφορά πληροφορίας
εντός του δικτύου της τράπεζας (intranet) και επικοινωνία προς
τρίτους με ηλεκτρονική μορφή μέσω ιστοσελίδας στο internet ή με τη
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

•

Σύναψη συνεργασιών με εταίρους από το χώρο της τεχνολογίας ή των
τηλεπικοινωνιών.

•

Χρήση της τεχνολογίας στα κανάλια διανομής της και στο marketing
για την προώθηση των προϊόντων της , την μελέτη των αναγκών και
της συμπεριφοράς των πελατών της και την ενίσχυση της εταιρικής
της ταυτότητας.

Η τεχνολογία είναι και θα είναι ένα υψηλής σημασίας στρατηγικό
εργαλείο που θα ενισχύει τις τράπεζες στη θέση τους στην τραπεζική
αγορά,

θα

τις

τροφοδοτεί

με

ευκαιρίες

για

μακροχρόνια
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ανταγωνιστικότητα καθώς και θα υποστηρίζει την υπεροχή τους στο
ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Electronic Banking Systems (Ε Β S)

Η έννοια των Electronic Banking Systems (EBS) υπηρετεί πολλούς
ρόλους μέσα σε μία επιχείρηση. Τα Ε Β S προωθούν την επικοινωνία
μεταξύ δύο χρηστών ή τοποθεσιών , χρησιμοποιούν κατάλληλους
ελέγχους κατά την εκτέλεση ευαίσθητων τραπεζικών διαδικασιών και
εγκαθιστούν απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στο
PC Banking και στο Internet Banking. Το πρώτο χρησιμοποιεί λογισμικό
σύστημα εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη είτε κάποια
εμπορική εφαρμογή όπως το Microsoft Money ή το Quicken είτε κάποιο
άλλο λογισμικό που δίνει στον πελάτη η τράπεζα. Στο Internet Banking
χρησιμοποιείται λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή της
τράπεζας και ο πελάτης έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς του από
οποιοδήποτε PC με σύνδεση στο Internet.
Μια άλλη λύση είναι να συνδεθεί κάποιος μέσω μίας On line υπηρεσίας
όπως είναι η American Online ή μέσω του Internet. Για παράδειγμα μέσω
του συστήματος Bank ofAmerica's Internet Banking ο πελάτης μπορεί να
έχει τραπεζική συναλλαγή από οποιονδήποτε Η/Υ οπουδήποτε.

Στρατηγικές e-banking

Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι Τράπεζες και οι
όμιλοι

ποικίλλουν.Απομακρύνονται

τραπεζικής

δραστηριοποίησης

ή

από
τις

τις

χρηματοπιστωτικοί

παραδοσιακές

μεταλλάσσουν

σε

μορφές

σύγχρονες
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τραπεζικές συχνά υποστηριζόμενες από την υψηλή τεχνολογία. Έτσι
σήμερα μιλάμε για ασφαλειοτραπεζική (bank assurance ή allfinanz), για
άμεση τραπεζική (direct banking), τραπεζική δια τηλεφώνου (phone
banking), εζ αποστάσεως ή κατ οίκον τραπεζική (home banking-remote
banking) και για ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking). Εξακολουθούν
βέβαια να υπάρχουν οι μορφές της χονδρικής τραπεζικής (wholesale
banking ή διαμορφωμένο corporate banking) , της λιανικής τραπεζικής
(retail banking) και της ιδιωτικής εξατομικευμένης τραπεζικής (private
banking), οι οποίες μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τις
στρατηγικές επιλογές του κάθε ομίλου.
Στην υιοθέτηση των στρατηγικών για τη βελτίωση της κερδοφορίας και
την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους των χρηματοπιστωτικών
ομίλων είναι διαρκώς παρούσα η χρήση της τεχνολογίας. Εκτός του
παράγοντα

κόστους

,

η

χρήση

της

τεχνολογίας

αναβαθμίζει

τις

παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά αναπόφευκτα έχει και τις αρνητικές
επιπτώσεις

της.

καταστημάτων,

Σ'αυτές
οι

περιλαμβάνονται

απολύσεις

προσωπικού,

η
η

συρρίκνωση
διαφοροποίηση

των
των

συμβάσεων εργασίας , η ενοικίαση εργαζομένων, η ολική ή μερική
απασχόληση (part time) καθώς και η αποδυνάμωση των διαπροσωπικών
σχέσεων τράπεζας-πελάτη ως επακόλουθο του περιορισμού των φυσικών
καταστημάτων που αντικαθίστανται από εναλλακτικά κανάλια διανομής.
Επίσης, αυτός ο υψηλός στόχος όλων των τραπεζικών ομίλων της
ελαχιστοποίησης

του

κόστους,

οδηγεί

τις

τράπεζες

στην

επιλογή

ανάθεσης μικρού ή μεγάλου μέρους των εργασιών τους σε άλλους
εξωτραπεζικούς (κυρίως) εξειδικευμένους και μη φορείς (outsourcing),
με το χαμηλότερο κόστος.
Η ανάπτυξη υπηρεσιών e-banking έχει γίνει καυτό θέμα για την επιβίωση
των Τραπεζών και οι τράπεζες το προσεγγίζουν μέσα από 3 στρατηγικές:
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A . Υιοθέτηση Νέας Τεχνολογίας
Β. Εντατικοποίηση της γνώσης και
Γ. Μαζική Εμπορευματοποίηση
Η μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες και το e-banking είναι να
αξιοποιήσουν

στο

έπακρο

το

internet

σαν

ένα

νέο

μέσο

συναλλαγών.(Κυρόγλου Ε, 2000).

Υιοθέτηση Νέας Τεγνολονίας
Η

στρατηγική

της

υιοθέτησης

νέας

τεχνολογίας

προτρέπει

για

μεταστροφή από τον αριθμό των υποκαταστημάτων και το δίκτυο ΑΤΜ
προς την φιλοσοφία της εξ αποστάσεως ικανοποίησης των αναγκών. Το
1995 η Cardinal Banks hares, μια μικρή τοπική τράπεζα στις Η Π A ,
εγκατέστησε την υποβοηθητική Security First Network Bank (S F N Β) η
οποία αναφέρθηκε και πιο παραπάνω. Χωρίς φυσική τοποθεσία παρέχει
home-banking υπηρεσίες στο

internet όπως άνοιγμα λογαριασμών,

επαλήθευση υπολοίπου , μεταφορά ποσού από λογαριασμό ταμιευτηρίου
σε όψεως κ. τ. λ.(www.e-banking.org)

Εντατικοποίηση της γνώσης
Η στρατηγική της εντατικοποίησης της γνώσης αφορά την προώθηση της
μισθωμένης χρήσης εμπορικής ονομασίας (Franchising) με σκοπό τα
έσοδα

από

εισφορές

και

δικαιώματα

εκμετάλλευσης.

Η

Citibank

(www.Citibank.com) εφάρμοσε τη στρατηγική για την ηλεκτρονική της
αγορά σε 40 χώρες. Με τη μέθοδο αυτή ανοίγονται πολλές επιπλέον
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες. Επειδή όμως απαιτούνται
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πολύς χρόνος καν επενδύσεις η μέθοδος αυτή μπορεί να υιοθετηθεί μόνο
από τράπεζες με μεγάλους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Μαζική Ειιπορευιιατοποίηση

Με τη μέθοδο της μαζικής εμπορευματοποίησης καταγράφονται οι
τάσεις στα συστήματα πληρωμών και υιοθετούνται τα συστήματα που
είναι τα πιο επιτυχημένα. Είναι η επιλογή με το χαμηλότερο ρίσκο και
αναμένεται η πλειοψηφία των τραπεζών να ακολουθήσει αυτή την
τακτική.

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο των Τραπεζών

To internet επαναπροσδιορίζει όλη τη φύση των εμπορικών συναλλαγών
και οι τομείς που θα δεχθούν το μεγαλύτερο «ταρακούνημα» είναι η
ψυχαγωγία, ο τουρισμός, η διαφήμιση , οι εκδόσεις και φυσικά οι
τράπεζες.

Οι

εξελίξεις

αυτές

στο

τραπεζικό

σκηνικό

απαιτούν

αναθεώρηση έως και πλήρη μετασχηματισμό των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων

(Σούγκαρτ,Ν-Καρακατσάνης.Κ,2000).

Το

επιχειρησιακό

μοντέλο των τραπεζών πρέπει να περιλαμβάνει:
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ο Δυνατότητες Δικτύωσης,
ο Αποδόμηση της καθετοποιημένης λειτουργίας σε κατατμημένο
μοντέλο διανομής,
ο Ωρίμανση της διαχείρισης σχέσεων πελατών,
ο Μεταγωγή

των

υποκαταστήματα

συναλλαγών
στα

A

Τ

υψηλού

Μ

και

κόστους

τους

από

τα

υπολογιστές

των

πελατών^οτηε banking),
ο Επιχορήγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και φιλοξενία των
ηλεκτρονικών καταστημάτων σε δικτυακούς τόπους-ομπρέλες, με
συμμετοχή στις συναλλαγές,
ο Συνεργασία με διαμεσολαβητές που προσφέρουν υπεραξία (π. χ
εταιρείες τηλεφωνίας).

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ηλεκτρονική τραπεζική εξυπηρέτηση έχει θετικές και αρνητικές
επιπτώσεις τόσο στην κοινωνία όσο και στη οικονομία

ΤΑ ΟΦΕΑΗΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πολλά και πολυδιάστατα είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την είσοδο
μίας Τράπεζας στο Internet.
Η χρήση του Internet συμβάλλει πρωτίστως στην βελτίωση της εικόνας
ενός Τραπεζικού Οργανισμού .Οι Τράπεζες που παρέχουν αυτή τη μορφή
τραπεζικής εξυπηρέτησης δίνουν την εικόνα του πρωτοπόρου στην
τεχνολογία

,

που

έχει

τη

δυνατότητα

να

παρέχει

στον

πελάτη

ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
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Επιπλέον το Internet αποτελεί ένα φθηνό κανάλι διανομής . Οι Τράπεζες
οδηγούνται στην προσφορά υπηρεσιών Internet Banking στους πελάτες
τους διότι μ'αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξοικονομούν μεγάλα ποσά..
Στον παρακάτω πίνακα (10) παρουσιάζεται το κόστος συναλλαγής για
κάθε κανάλι παροχής τραπεζικών προϊόντων.
Πίνακας 10
Κανάλι

Κόστος σε δολλάρια Αμερικής

Κατάστημα

$1,07

Τηλέφωνο

$0,54

ATM

$0,27

PC BANKING

$0,015

INTERNET

$0,01

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΝΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ . ΠΗΓΗ: The Banker August 1999ρ. 72

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το κόστος ανά συναλλαγή σε ένα Τραπεζικό
Κατάστημα εκτιμάται

107 φορές μεγαλύτερο από το κόστος ανά

συναλλαγή μέσω Internet.
Η απόφαση των Τραπεζών σχετικά με την επιλογή του καναλιού
διανομής που θα χρησιμοποιήσουν στοχεύει σαφώς στην μεγιστοποίηση
των κερδών της επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Για τις Τράπεζες αυτό
σημαίνει να παρέχει το κανάλι την μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με
το μικρότερο δυνατό κόστος. Φυσικά η χρησιμότητα του τόπου (place
utility) είναι μία μόνο μεταβλητή του marketing αλλά σε μία βιομηχανία
που παράγει σχεδόν ομοιογενή προϊόντα., όπως η Τραπεζική βιομηχανία
, είναι στρατηγικής σημασίας μεταβλητή. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε οι
Τράπεζες παραδοσιακά «έκτιζαν» εκτεταμένα δίκτυα καταστημάτων . Το
όφελος της ανάπτυξης του Internet Banking από τις Τράπεζες προκύπτει
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επίσης από τη δυνατότητα μείωσης του προσωπικού και το κλείσιμο
κάποιων καταστημάτων , στο μέλλον.
To Internet επιτρέπει την επέκταση των δικτύων διανομής των Τραπεζών
με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
Η επέκταση των δραστηριοτήτων μίας Τράπεζας στο Internet απαιτεί ένα
αρχικό κόστος επένδυσης που προσεγγίζει σαφώς περισσότερο την
αγορά και εγκατάσταση ενός νέου ΑΤΜ

παρά την δημιουργία ενός

παραδοσιακού καταστήματος. Ταυτόχρονα λόγω της φύσης του Internet
που καθιστά σε μεγάλο βαθμό ασήμαντη την γεωγραφική παράμετρο, η
παρουσία της Τράπεζας επεκτείνεται από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπλέον οι Τράπεζες πετυχαίνουν εξοικονόμηση κόστους επικοινωνίας
με τους πελάτες και ενημέρωσής τους για νέα προϊόντα . Πετυχαίνεται
έτσι η προβολή της Τράπεζας και η προώθηση των προϊόντων της με
ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
Μέσω του Internet η επικοινωνία με τον πελάτη είναι πιο φθηνή από
οποιαδήποτε άλλη

προσέγγιση Marketing.To γεγονός αυτό αποκτά

ιδιαίτερη σημασία για το retail κοινό , όπου το κόστος επικοινωνίας είναι
σημαντικό ποσοστό του κόστους παροχής υπηρεσιών , δεδομένου ότι το
περιθώριο κέρδους είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με αυτά των
επιχειρησιακών πελατών.
Το κόστος όμως δεν αποτελεί , τουλάχιστον προς το παρόν , το
σημαντικότερο λόγο που οι Τράπεζες στρέφονται στο Internet . Ο
σημαντικότερος

λόγος

είναι

η

προσέλκυση,

αλλά

πρωταρχικά

η

διατήρηση της υπάρχουσας πελατείας και ιδιαίτερα αυτών των πελατών
που δεν θέλουν να επισκέπτονται τα καταστήματα , δεν επιθυμούν να
συνομιλούν

στο

τηλέφωνο

για

τις

συναλλαγές

που

θέλουν

να

πραγματοποιήσουν, ούτε είναι διασκεδαστικό για αυτούς να συζητούν με
τα στελέχη των Τραπεζών για χρηματοοικονομικές συμβουλές.
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Πρόκειται για το τμήμα των πελατών που απαιτεί από την Τράπεζα
ταχύτητα εξυπηρέτησης και ποιοτικά αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, κάνοντας πιθανότατα ήδη χρήση των υπηρεσιών του Internet.
Όλες οι έρευνες άλλωστε σχετικά με το προφίλ του χρήστη του Internet
υποδεικνύουν ότι το τμήμα αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό.
Η φύση του Internet επιτρέπει μία αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του
πελάτη και της Τράπεζας η οποία είναι άμεση και μοναδική.
Μέσω του Internet η Τράπεζα μπορεί να μάθει για τους πελάτες της , τα
δημογραφικά τους στοιχεία , τις προτιμήσεις και τις προτεραιότητές τους,
τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους , ώστε να μπορεί στο μέλλον να
δημιουργήσει προϊόντα που να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες.
Κατά συνέπεια το Internet αποτελεί ένα θαυμάσιο εργαλείο έρευνας
marketing. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για on-line έρευνες που αφορούν
την αγορά και τις τάσεις της καθώς επίσης και για έρευνες σχετικά με
τους ανταγωνιστές.
Τέλος το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται ήδη για
να βελτιώσει τις σχέσεις της Τράπεζας με τους πελάτες της (Oren stein
Alison

F,1998).

Αυτό

μπορεί

να

γίνει

με

την

παροχή

χρηματοοικονομικών συμβουλών μέσω ειδικής δυναμικής ιστοσελίδας
στο Internet. Σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να έχουν οι λεγάμενες
«εικονικές

»

ή

«ηλεκτρονικές

»

κοινότητες

(virtual/

electronic

communities) (Bamatt C,1998). Η κάθε Τράπεζα θα μπορούσε να
δημιουργήσει και να αναπτύξει μια δική της on-line εικονική κοινότητα.
Οι εικονικές κοινότητες βοηθούν την εγκαθίδρυση της Τράπεζας ως on
line ηγέτη της αγοράς. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
κοινότητας, αλλά και με ειδικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους
έτοιμους να απαντήσουν σε οποιοδήποτε ερώτημα τους τίθεται βοηθά
στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με την Τράπεζα. Επιπλέον αποτελεί
εργαλείο εξοικείωσης των υπαρχόντων πελατών με τα νέα προϊόντα,
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υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι διαπροσωπικές επιδράσεις (word-of-mouth
communication ) είναι πολύ σημαντικές για τα άύλα προϊόντα .
Τα οφέλη κατά συνέπεια μίας Τράπεζας με την παρουσία της στο Internet
είναι πολλά και σημαντικά. Τα περισσότερα δεν έχουν να κάνουν με
πραγματική αύξηση των κερδών των Τραπεζών ή μείωση του κόστους ,
τουλάχιστον προς το παρόν. Η σπουδαιότητα τους έγκειται κυρίως στην
βελτίωση του προφίλ της Τράπεζας με την έννοια ότι με τον τρόπο αυτό
προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένη τραπεζική εξυπηρέτηση.

ΤΑ

ΟΦΕΛΗ

ΓΙΑ

ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Internet Banking στους
πελάτες των Τραπεζών. Πρωτίστως μπορούμε να αναφέρουμε την
αποφυγή της ταλαιπωρίας και την εξοικονόμηση χρόνου, εφόσον δεν
είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη στο Κατάστημα. Η
πραγματοποίηση κατά συνέπεια των απλών τραπεζικών συναλλαγών
«ρουτίνας» γίνονται κατ'αυτόν τον τρόπο εύκολα και γρήγορα. Δίνεται η
δυνατότητα

στον

πελάτη

να

απολαμβάνει

σύγχρονη

ηλεκτρονική

εξυπηρέτηση από οποιοδήποτε χώρο αυτός το επιθυμεί, από την εργασία
ή από το σπίτι. Το κόστος των συναλλαγών (τιμή) είναι πολύ χαμηλό έως
μηδενικό , ενώ η εξυπηρέτηση που απολαμβάνει είναι ταχύτατη και
ποιοτικά αναβαθμισμένη.
Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι πελάτες είναι έτοιμοι να
υιοθετήσουν την τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet .Οι περισσότεροι
δεν είναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Τράπεζες δεν θα πρέπει να
επεκταθούν προσφέροντας αυτήν την μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης.
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Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις
Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη χρήση του Internet Banking είναι
πολλά και σημαντικά. Πρώτα από όλα οι επιχειρήσεις μέσω της
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησής τους επιτυγχάνουν την αποδέσμευσή τους
από το τυπικό ωράριο των τραπεζών καθώς είναι σε θέση κάθε στιγμή να
ενημερωθούν αλλά και να προβούν σε οποιαδήποτε κίνηση επιθυμούν.
Η αποφυγή της προσέλευσης των επιχειρήσεων στο κατάστημα σε
συνδυασμό με την γρήγορη εξυπηρέτηση που παρέχει το e-banking
συντελεί

στη

μείωση

του

κόστους

και

στην

αύξηση

της

αποτελεσματικότητάς τους.
Επιπλέον
τραπεζικών

κάνοντας

χρήση

προϊόντων

των

οι

εναλλακτικών

επαφές

καναλιών

μεταξύ των

διευκολύνονται ( π. χ η αποστολή εμβασμάτων

διανομής

επιχειρήσεων

μέσω swift στις μέρες

μας διενεργείται γρήγορα και με αξιοπιστία) . Οι συναλλαγές εφόσον
τηρούνται

όλα

τα πλαίσια

ασφαλείας

από

πλευράς

επιχειρήσεων

αποκτούν ποιότητα και αξιοπιστία .

ΕΜΠΟΔΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ

Παράλληλα με αυτούς που προβλέπουν ότι η νέα τεχνολογία αλλάζει και
θα αλλάξει περαιτέρω την δομή των καναλιών διανομής στο retail
banking και τα παραδοσιακά καταστήματα θα εξαφανιστούν, υπάρχουν
και οι υποστηρικτές της άποψης ότι για το μέλλον , το βασικό κανάλι
διανομής θα είναι τα Καταστήματα.
Η τελευταία άποψη ενισχύεται και από τον εύλογο προβληματισμό των
Τραπεζών ότι με το Internet Banking οι διασταυρούμενες πωλήσεις θα
γίνουν πιο δύσκολες, τα εμπόδια εισόδου των νέων ανταγωνιστών
ουσιαστικά

καταργούνται

και

οι

Τράπεζες

θα

πρέπει

πλέον

να

ανταγωνίζονται μεταξύ τους προϊόν με προϊόν ( Mols, Ν. Ρ, 1998 ).
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Επιπλέον είναι αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί το Internet να αποτελέσει
πηγή διαφοροποίησης για τους Τραπεζικούς Οργανισμούς.( Birch D. and
Young Μ A, 1997). Με την εισαγωγή του Internet ο κύκλος των
προϊόντων πιθανότατα να μικρύνει , καθώς θα είναι πλέον εύκολη η
αντιγραφή των προϊόντων από τον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια η
διαφοροποίηση θα προκύπτει όχι από τα ίδια τα προϊόντα αλλά από την
δυνατότητα

των

Τραπεζών

να

προσφέρουν

συνεχώς

νέα

και

διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες..
Το όνομα αποκτά λιγότερο σημαντικό ρόλο μεταξύ των Τραπεζών που
παρέχουν υπηρεσίες Internet Banking , κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η
ενίσχυση με την διαφήμιση ώστε να τονιστούν οι αξίες που θα είναι
κατάλληλες για κάθε τμήμα της αγοράς.
Η άνεση

(convenience)

είναι περιοχή

διαφοροποίησης για πολλές

Τράπεζες. Τώρα με την χρήση του Internet Banking όλες οι Τράπεζες
που παρέχουν την υπηρεσία αυτή περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα
διαφοροποίησης σε αυτόν τον τομέα καθώς τα πλεονεκτήματα που
παρέχει η υπηρεσία αυτή στους πελάτες είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια
Τέλος η ασφάλεια των συναλλαγών φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα
τόσο τις Τράπεζες όσο και τους ίδιους τους πελάτες. Οι ανησυχίες αυτές
είναι εύλογες καθότι πλέον τα όπλα των σύγχρονων κακοποιών είναι το
πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Οι πειρατές του κυβερνοχώρου , οι
λεγόμενοι χάκερ , έχουν αναγάγει σε επιστήμη την εισβολή σε αρχεία
εταιρειών, συχνά προσβλέποντας σε οικονομικό όφελος. Οι Τράπεζες
'όμως είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικές στον τομέα της ασφάλειας .
Προσφέρουν μία σειρά από μέτρα ασφαλείας όπως το πρωτόκολλο SSL
(Secured Socket Layer),xa πιστοποιητικά ασφαλείας, την κωδικοποίηση
των στοιχείων και τους αριθμούς TAN (Transaction Authentication
Number) που συνοδεύουν κάθε συναλλαγή .
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Επιπλέον είναι αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί το Internet να αποτελέσει
πηγή διαφοροποίησης για τους Τραπεζικούς Οργανισμούς.( Birch D. and
Young Μ A, 1997). Με την εισαγωγή του Internet ο κύκλος των
προϊόντων πιθανότατα να μικρύνει , καθώς θα είναι πλέον εύκολη η
αντιγραφή των προϊόντων από τον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια η
διαφοροποίηση θα προκύπτει όχι από τα ίδια τα προϊόντα αλλά από την
δυνατότητα

των

Τραπεζών

να

προσφέρουν

συνεχώς

νέα

και

διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Το όνομα αποκτά λιγότερο σημαντικό ρόλο μεταξύ των Τραπεζών που
παρέχουν υπηρεσίες Internet Banking , κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η
ενίσχυση με την διαφήμιση ώστε να τονιστούν οι αξίες που θα είναι
κατάλληλες για κάθε τμήμα της αγοράς.
Η άνεση

(convenience) είναι περιοχή

διαφοροποίησης για πολλές

Τράπεζες. Τώρα με την χρήση του Internet Banking όλες οι Τράπεζες
που παρέχουν την υπηρεσία αυτή περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα
διαφοροποίησης σε αυτόν τον τομέα καθώς τα πλεονεκτήματα που
παρέχει η υπηρεσία αυτή στους πελάτες είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια
Τέλος η ασφάλεια των συναλλαγών φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα
τόσο τις Τράπεζες όσο και τους ίδιους τους πελάτες. Οι ανησυχίες αυτές
είναι εύλογες καθότι πλέον τα όπλα των σύγχρονων κακοποιών είναι το
πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Οι πειρατές του κυβερνοχώρου , οι
λεγόμενοι χάκερ , έχουν αναγάγει σε επιστήμη την εισβολή σε αρχεία
εταιρειών, συχνά προσβλέποντας σε οικονομικό όφελος. Οι Τράπεζες
όμως

είναι

ιδιαίτερα

καθησυχαστικές

στον τομέα της ασφάλειας.

Προσφέρουν μία σειρά από μέτρα ασφαλείας όπως το πρωτόκολλο SSL
(.Secured Socket Layer),za πιστοποιητικά ασφαλείας, την κωδικοποίηση
των στοιχείων και τους αριθμούς TAN (Transaction Authentication
Number) που συνοδεύουν κάθε συναλλαγή .
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Το θέμα της ασφάλειας είναι ίσως και ο λόγος που οι Τράπεζες άργησαν
να

χρησιμοποιήσουν

το

Internet

για

πραγματικές

Τραπεζικές

Συναλλαγές. Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εμπόδιο για την εξάπλωση
του Internet Banking , παρά το γεγονός ότι κατά πολλούς το θέα είναι
περισσότερο ψυχολογικό παρά πραγματικό.( Aldridge A, Forcht

Κ .and

Pierson J, 1997 ).
Αρκετές Τράπεζες προσπαθούν να μετατρέψουν το εμπόδιο αυτό σε
ευκαιρία. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Security First Bank που με την
επιλογή αυτού του ονόματος υποδηλώνει την έμφαση που δίνεται από
την Τράπεζα στον τομέα της ασφάλειας των συναλλαγών. Ένα άλλο
παράδειγμα είναι Ελληνική Τράπεζα που δηλώνει ότι το σύστημα
ασφαλείας που παρέχει είναι απόρθητο , αφού καθημερινά βάλλεται από
χάκερ μισθωμένους από την ίδια την Τράπεζα, οι οποίοι δεν έχουν
μπορέσει να σπάσουν μέχρι τώρα κανένα κωδικό.
Από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους
υπολογιστές τους φοβούνται και όσοι τους χρησιμοποιούν ξέρουν πώς
είναι δυνατόν να καταρρεύσουν

.

Επίσης η

ελεύθερη

διακίνηση

χρημάτων μέσω του Internet εγκυμονεί κινδύνους καθώς οι κάθε μορφής
παράνομες ενέργειες δεν θα μπορούν να εντοπιστούν από τις αρμόδιες
αρχές. Εμπόριο ναρκωτικών , όπλων και κάθε είδους οικονομικού
εγκλήματος θα

μπορούν να συναλλάσσονται με το πάτημα ενός

πλήκτρου . Το ξέπλυμα χρήματος μπορεί να γίνει πλέον μια πολύ απλή
υπόθεση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η

τεχνολογία

πληροφοριών

σε

συνδυασμό

με

τα

ΠΣ

δίνει

αποτελεσματικές λύσεις στην κάθε επιχείρηση που θέλει όχι μόνο να
επιβιώσει σ’αυτό το σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον στο οποίο
λειτουργεί αλλά και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η
απόκτηση

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος

προϋποθέτει

τον

μετασχηματισμό της εκάστοτε επιχείρησης στις τρέχουσες εξελίξεις οι
οποίες είναι ραγδαίες.

Ύστερα από μία σειρά γεγονότων (κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης)
και πιέσεων της ευρύτερης αγοράς (παγκοσμιοποίηση ), επιχειρησιακών
(μείωση του κόστους εργασίας) και τεχνολογικών πιέσεων και αλλαγών
(εξάπλωση του Διαδικτύου) η επιχείρηση έλαβε νέα μορφή και συνέπεια
όλων των ραγδαίων εξελίξεων ήταν να σχηματισθούν νέα επιχειρησιακά
μοντέλα.

Όλες οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν τις
εξελίξεις

στην

ψηφιακή

εποχή

και

κάτω

από

την

ένταση

του

ανταγωνισμού στο ευρύτερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον καλούνται
να χαράξουν νέα στρατηγική και να αξιοποιήσουν κατά το βέλτιστο
τρόπο

τις

δυνατότητες

Επικοινωνίας.
εξαρτάται

Η

πλέον

των

βιωσιμότητα
από

την

νέων
και

τεχνολογιών
επιτυχία

ικανότητά

της

Πληροφορίας

κάθε
να

και

επιχείρησης
προβλέπει

,

θα
να

ανταποκρίνεται, ακόμα και να ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών της.

Για τις τράπεζες ειδικότερα το Internet banking είναι ήδη γεγονός ενώ
είναι εμφανής η προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να αποκτήσουν
μια ισχυρή ηλεκτρονική παρουσία η οποία θα προσφέρει με σύγχρονους
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τρόπους πολλαπλά τραπεζικά , και όχι μόνο , προϊόντα . Ο ανταγωνισμός
με τις υπόλοιπες διεθνείς τράπεζες απαιτεί άμεσα την υλοποίηση μιας
στρατηγικής που θα αφορά στην εισαγωγή και χρήση προϊόντων της
βιομηχανίας

ηλεκτρονικής

πληροφόρησης

για

την

υποστήριξη

τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Βασικές κινητήριες δυνάμεις αυτής της εξέλιξης είναι η μείωση του
λειτουργικού κόστους και η ευρύτερη αντιμετώπιση των τεχνολογικών
και κανονιστικών αλλαγών. Η ύπαρξη ισχυρών μηχανισμών ασφαλείας
θα αυξήσει τη χρήση των δικτυακών τραπεζικών συναλλαγών και της
ηλεκτρονικής διακίνησης του χρήματος.

To internet καθιερώνει νέα κανάλια διανομής τραπεζικών προϊόντων και
υπηρεσιών. Στις ημέρες μας πλησιάζει η Τράπεζα τον πελάτη μέσα από
τις ηλεκτρονικές της σελίδες σε αντίθεση με παλιότερα όπου πήγαινε ο
πελάτης στην τράπεζα. Οι τράπεζες παγκοσμίως οδεύουν προς την πλήρη
μεταμόρφωσή τους με κύριο άξονά τους την ιδιαίτερη μεταχείριση κάθε
πελάτη και βασικό όπλο τη νέα τεχνολογία. (Παπαδήμας Λ,2000).

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κερδίζουν συνεχώς έδαφος ενώ οι εξελίξεις
επηρεάζουν

τόσο

τη

φύση

όσο

και

τη

μορφή

του

τραπεζικού

συστήματος. Το μέλλον των τραπεζών είναι ηλεκτρονικό αλλά όχι μόνο,
διότι το Τραπεζικό κατάστημα πλέον θα συνυπάρχει αρμονικά και
παράλληλα με τα άλλα εναλλακτικά κανάλια διανομής.
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