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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παγκοσμιοποίηση και η απελευθέρωση των αγορών δημιουργούν 
νέα δεδομένα στον οικονομικό χώρο. Επίσης το Internet λίγα μόλις χρόνια 
μετά την εμφάνισή του στο επιχειρηματικό προσκήνιο αποτελεί μια σημαντική 
αλλά και δύσκολη πρόκληση για τις τράπεζες όλου του κόσμου. Οι τράπεζες 
στην προσπάθειά τους να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και κάτω από την 
ένταση του ανταγωνισμού στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο καλούνται 
να χαράξουν νέα στρατηγική και να αξιοποιήσουν κατά το βέλτιστο τρόπο τις 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

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 παλαιότερα 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 τους τη νέα τεχνολογία [25], Η βιωσιμότητα και 
επιτυχία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα εξαρτώνται πλέον από την 
ικανότητά του να προβλέπει, να ανταποκρίνεται, ακόμα και να ξεπερνά τις 
προσδοκίες των πελατών του.

Η παρούσα διπλώματική εργασία επιχειρεί να καταγράψει τις ριζικές 
αλλαγές που «βιώνει» το τραπεζικό σύστημα λόγω του Διαδικτύου. Μετά από 
μια σύντομη ιστορική αναδρομή αναφέρονται οι λόγοι αμφισβήτησης του 
παραδοσιακού τραπεζικού δικτύου και οι νέες στρατηγικές που ακολουθούν οι 
τράπεζες παγκοσμιώς. Κατόπιν γίνεται λόγος για τα ζητήματα της ασφάλειας 
και της νομικής κάλυψης των συναλλαγών μέσω Δικτύου και στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι εξελίξεις των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών όσον 
αφορά στην ηλεκτρονική τους παρουσία. Το επόμενο κεφάλαιο καταγράφει τις 
σημαντικότατες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές από την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής στην ελληνική πραγματικότητα και γενικότερα. Τέλος 
αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα από τη διεθνή τραπεζική εμπειρία και 

επιχειρείται μια πρόβλεψη σχετικά με το μέλλον των τραπεζών διεθνώς.
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Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι στην εργασία παρουσιάζεται μόνο μια 
εικόνα των τραπεζών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που εκπονείται η 
εργασία. Οι εξελίξεις τόσο της τεχνολογίας όσο και των εφαρμογών αυτής 
στην τραπεζική είναι ραγδαίες.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα, όπως συνηθίζεται, να ευχαριστήσω:

• Τον επιβλέποντα αυτής της εργασίας, επίκουρο καθηγητή Δρ. Αθανάσιο 
Αλεξανδράκη,

• Τον συνάδελφό μου στη ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κο Κωνσταντίνο 
Γεωργίου,

• Την Μητέρα μου για την υποστήριξη, τις συμβουλές και την αγάπη της, και 
τέλος

• Τον Πατέρα μου για όλα τα παραπάνω άλλα και για την παρότρυνσή του 
για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού 
προγράμματος.

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2001 

Ελένη Κυρόγλου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διαδίκτυο εξελίσσεται μέρα με τη μέρα σε ένα ισχυρότατο νέο 

εμπορικό μέσο για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Το επίτευγμα αυτό 
της νέας τεχνολογίας δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες και τις 
τραπεζικές συναλλαγές οι οποίες θα γίνονται ολοένα και με πιο 
αυτοματοποιημένο τρόπο, σε συντομότερο χρονικό διάστημα και φυσικά με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος για τις τράπεζες. Η εποχή της ψηφιακής 
οικονομίας την οποία διανύουμε παρέχει αμέτρητες δυνατότητες σε κάθε 
κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Το πρώτο βήμα που έφερε την επανάσταση και το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο Internet ήταν οι πιστωτικές κάρτες. Τώρα είναι η σειρά του e- 
banking, που υπόσχεται να μεταφέρει την τράπεζα στην οθόνη του 
υπολογιστή μας ( Εικόνα 1).

Μέσα από το Internet μπορεί να συνδεθεί κανείς με όποια τράπεζα 
θέλει, να ρωτήσει για το υπόλοιπο του λογαριασμού του, να πληρώσει την 
πιστωτική του κάρτα, να υπολογίσει τους τόκους καταθέσεων, ακόμα και να 
εκτελέσει εντολές για το χρηματιστήριο. Αυτό είναι μόνο η αρχή καθώς την 
πρόσβαση στο Internet διεκδικούν και άλλες συσκευές εκτός από το PC, 
όπως είναι τα μικρά ηλεκτρονικά organizer, ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα. 
Έτσι, θα έχουμε πρόσβαση στις τραπεζικές συναλλαγές μας εύκολα, γρήγορα 
και προπαντός από οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε.

Η εποχή όπου οι συναλλασόμενοι με τις τράπεζες θα μπορούν να 
εξυπηρετούνται για το σύνολο των τραπεζικών υπηρεσιών ηλεκτρονικά και 
όλο το 24ωρο έρχεται όλο και πιο κοντά. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μέσω 
της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής τραπεζικής που ήδη προσφέρουν οι 
υφιστάμενες τράπεζες, καθώς και από άλλες, αμιγώς ηλεκτρονικές τράπεζες, 
οι οποίες έρχονται να ανταγωνιστούν τις «παραδοσιακές» προσφέροντας 
ελκυστικότερα καταθετικα προϊόντα και πιθανόν φθηνότερα δάνεια.
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Εικόνα 1

Στις Η.Π.Α. όπου η ηλεκτρονική τραπεζική είναι ευρέως διαδεδομένη 
λειτουργούν περίπου 900 sites χρηματοοικονομικού περιεχομένου. Επίσης, 
μέσα στις 9 πρώτες σε επισκεψιμότητα τράπεζες στο Internet, οι υπ’αριθμόν 
1, 4 και 9 είναι καθαρά ηλεκτρονικές ενώ οι υπόλοιπες 6 είναι 
«παραδοσιακές» τράπεζες [5].
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1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

To e-banking έχει δυο προφανή πλεονεκτήματα: την εξοικονόμηση 
χρόνου και τη μείωση των εξόδων. Με τη νέα αυτή πραγματικότητα, στη νέα 
χιλιετία που μόλις ξεκίνησε αναμένεται να αλλάξει ριζικά ο παραδοσιακός 
ρόλος των τραπεζών.

1.1. Βασικοί χρονικοί σταθμοί

Η τεχνολογία e-banking ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 χρησιμοποιώντας 
μια διεπαφή τερματικό-προς-κεντρικό υπολογιστή (terminal-to-host). Το 
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 [26],

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 [28], 
Την ίδια χρονιά λειτουργεί το πακέτο λογισμικού «Εικονικός Οικονομικός 
Διευθυντής» (VFM - Virtual Financial Manager) για την υποστήριξη της 
SFNB. Το πακέτο VMF χρησιμοποιήθηκε από πολλές τράπεζες. Επίσης το 
1995 μια θυγατρική εταιρεία της Visa International ανακοινώνει ένα προϊόν 
λογισμικού βασισμένο στο περιβάλλον Windows, το οποίο υποστηρίζει 
τραπεζικές εργασίες από απόσταση.

Ένα χρόνο μετά, το 1996, δημιουργήθηκε το «Ολοκληρωμένο 
Οικονομικό Δίκτυο» (INF) το οποίο αναπτύχθηκε από 14 τράπεζες και την 
IBM και παρείχε υπηρεσίες μέσω διεπαφών του Internet. Τον ίδιο χρόνο η
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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 εξέλιξη των 
εργαλείων περιήγησης (Browsers), η ανάπτυξη των μηχανισμών 
Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI - Electronic Data Interchange) 
και οι αναμενόμενες εφαρμογές σύγκλισης με τη τηλεόραση θα δώσουν νέα 
ώθηση στις τραπεζικές εφαρμογές μέσω του Διαδικτύου [28], Σήμερα οι 
τράπεζες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν την πρόκληση να δομήσουν υπηρεσίες 
e-banking ώστε να παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ακεραιότητα 
πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς οίκου ερευνών Gartner 
Group η ραγδαία ανάπτυξη του e-business θα είχε κορυφωθεί μέχρι το 2000 
και μετά θα ακολουθήσει μια ολίσθηση μέχρι το 2003 που θα ξεκαθαρίσει τους 
ισχυρούς. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ανάκαμψη με μια πιο λογική 
ανάπτυξη για να φτάσει περίπου το 2008 όπου το e-business θα φτάσει στο 
τέλος του. Το Διαδύκτυο θα έχει πλέον συμπεριλάβει όλη την επιχειρηματική 
δραστηριότητα οπότε θα μιλάμε για “Business as usual”.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό αναμένεται να έχει μια υστέρηση 2-3 χρόνων 
στην Ελλάδα, αλλά δεν παύει η προοπτική αυτή να δημιουργεί πιέσεις στα 
τραπεζικά ιδρύματα, πιέσεις που ζητούν ριζοσπαστικές λύσεις [30], Για 
παράδειγμα θα είναι απαραίτητη μια συνεργασία όλων των τραπεζών on-line 
μέσω «Δίας» ή «Τειρεσίας» προκειμένου για διατραπεζικές συναλλαγές στο 
Διαδίκτυο . Ακόμα, τα μονοδιάστατα ΑΤΜ θα χρειαστεί να αντί κατασταθούν με 
άλλα που θα δέχονται κάρτες μαγνητικής λωρίδας και smart cards (κάρτες με 
ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή).

Στη Σουηδία σήμερα το 40% των πελατών των μεγάλων τραπεζών 
πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω του Internet. Στη
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Φιλανδία το 60% των χρηματιστηριακών συναλλαγών, το 30% των 
πληρωμών λογαριασμών και το 10% των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια 
γίνεται μέσω Internet. Στην Ελλάδα παρόλο που τα αντίστοιχα παραπάνω 
νούμερα είναι πολύ μικρότερα υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια διαρκής 
αύξηση στη χρήση του Διαδικτύου. Η τάση αυτή αναμένεται να αυξηθεί 
κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του ερευνητικού 
ιδρύματος RIPE εκτιμάται ότι στη χώρα μας έχουν πρόσβαση το Δίκτυο 
περίπου 360-450 χιλιάδες χρήστες. Ο μέσος χρήστης στη χώρα μας είναι άνω 
των 30 χρόνων, έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ανήκει στην μεσαία ή 
ανώτερη εισοδηματική τάξη.

Οι αλλαγές στο τραπεζικό σκηνικό της Ευρώπης και της Ελλάδας 
επηρρεάζονται και από την καθιέρωση του Ευρώ, του ενιαίου νομίσματος της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, 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 [6] από τους οποίους θα κριθεί η επιτυχημένη 
προσαρμογή των τραπεζών στη νέα τάξη πραγμάτων είναι:

❖ Η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ,
❖ Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου και τεχνολογικού δυναμικού,
❖ Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
❖ Η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών,
❖ Η ανάπτυξη μεθόδων για την αποτελεσματική μέτρηση των μεγεθών που 

την ενδιαφέρουν, και
❖ Η χρησιμοποίηση των κατάλληλων καναλιών διανομής για την 

εξυπηρέτηση πελατών-στόχων.
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1.2. Η αμφισβήτηση του παραδοσιακού τραπεζικού δικτύου.

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποίησαν για λογαριασμό του 
ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς διεθνής σύμβουλοι με τους οποίους 
συνεργάζεται η τράπεζα μια απλή συναλλαγή με τον παραδοσιακό τρόπο του 
γκισέ κοστίζει στη τράπεζα 320 δρχ [17]. Στον πίνακα 1 αναφέρεται το κόστος 
των εναλλακτικών μορφών εξυπηρέτησης.

Το νέο τοπίο στη τραπεζική εξυπηρέτηση

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
320 δρχ.
170 δρχ.
80 δρχ.
10 δρχ.

Πηγή: Μαντέλας Γ., «Μηδαμινό κόστος μέσω Ίντερνετ», εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 21/12/1999, σελ.49.

Πίνακας 1

Η διαφορά των 310 δρχ. ανάμεσα στη διαδικασία του γκισέ και σε αυτή 
του Internet Banking είναι σαφής ένδειξη για τη μορφή που θα πάρουν οι 
τραπεζικές εργασίες στο μέλλον. Επίσης δικαιολογεί και τις μεγάλες 
επενδύσεις των τραπεζών παγκοσμίως στις νέες τεχνολογίες. Ο κ. Μ.Σάλλας, 
πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου στις 20.12.1999: 
«Εκεί θα οδηγηθούμε σύντομα. Οι τραπεζικές υπηρεσίες και γενικότερα οι 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αλλάζουν μορφή με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.Τα 
ηλεκτρονικά δίκτυα και ιδιαίτερα το Internet, η ταχύτατη εξάπλωση της κινητής 
τηλεφωνίας και κυρίως η επικείμενη σύγκλιση κινητής τηλεφωνίας και Internet 
διαμορφώνουν ένα νέο, πολύ πιο σύνθετο περιβάλλον για τις τραπεζικές 
υπηρεσίες αλλά και γενικότερα για όλους τους κλάδους υπηρεσιών [17]».

Η αλματώδης ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής θέτει υπο 

αμφισβήτηση τα παραδοσιακά τραπεζικά υποκαταστήματα. Στο εγγύης 
μέλλον το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών θα γίνεται δικτυακά. Ακόμα και αν
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συνεχίσουν να υπάρχουν υποκαταταστήματα αυτά θα έχουν ολιγάριθμο 
προσωπικό και θα λειτουργούν σαν λιανικά καταστήματα τραπεζικών 
προϊόντων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της τράπεζας Κύπρου [18] το σημερινό 
κόστος έναρξης λειτουργίας ενός μεγάλου τραπεζικού υποκαταστήματος είναι 
περίπου 300 εκατομμύρια δραχμές ενώ για ένα μικρό υποκατάστημα είναι 
περίπου 100 εκατομμύρια. Επίσης τα ετήσια έξοδα λειτουργίας ενός μεγάλου 
καταστήματος κυμαίνονται περίπου στα 250 εκατομμύρια δραχμές ενώ ενός 
μικρού στα 85 εκατομμύρια ετησίως. Αυτά τα ποσά είναι σημαντικότατα ακόμα 
και για τους υψηλούς τραπεζικούς προϋπολογισμούς.

Τα δυσοίωνα όμως μηνύματα για το μέλλον των μεγάλων και 
«δυσκίνητων» καταστημάτων δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με την ίδια 
έρευνα φαίνεται ότι το ποσοστό συναλλαγών μέσω των καταστημάτων 
μειώνεται συνεχώς και από το 46% που ήταν το 1998 υπολογίζεται να φτάσει 
το 33% το 2002 τη στιγμή που η ηλεκτρονικής μορφής εξυπηρέτηση 
αυξάνεται διαρκώς. Είναι θέμα χρόνου και η λέξη «γκισέ» θα αντικατασταθεί 
από τις λέξεις «βίντεο, κάμερα, σκάνερ, οθόνη, τηλέφωνο» στο τραπεζικό 
λεξιλόγιο.

Εκτός όμως από το μέγεθος των καταστημάτων και τον αριθμό των 
υπαλλήλων θα επηρρεαστεί και η κερδοφορία των τραπεζών τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα. Σε αυτή την κατεύθυνση οδηγούν τόσο η ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών δικτύων όσο και, στην ζώνη των 12 χωρών στην Ευρώπη, 
όπως αναφέρθηκε, η αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων με το Ευρώ . 
Ήδη σημαντικότατες τραπεζικές εργασίες σιγά-σιγά εκλείπουν, π.χ. στην 
Ελλάδα η κατάργηση του fixing από 01.01.2001. Βραχυπρόθεσμα θα 
υπάρξουν απώλειες εσόδων των τραπεζών καθώς με την καθιέρωση του 
Ευρώ ως κοινό νόμισμα οι συναλλαγές συναλλάγματος περιορίζονται στο 
ελάχιστο. Το ίδιο θα συμβεί σταδιακά και με το Διεθνές Εμπόριο (εισαγωγές- 
εξαγωγές) καθώς δεν θα χρειάζεται η διαμεσολάβηση των τραπεζών για τις 
εμπορικές συναλλαγές. Σε μακροπρόθεσμο όμως χρονικό ορίζοντα οι 
επιπτώσεις από την νομισματική ενοποίηση θα είναι θετικές καθώς θα
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υπάρξουν συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας και το νέο περιβάλλον 
θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για τραπεζικό δανεισμό και μείωση του 
πιστωτικού κινδύνου [34],
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2. 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 [17]. Τα δίκτυα που θα 
απαρτίζουν αυτή την εξυπηρέτηση «νέας γενιάς» είναι τα κέντρα τηλεφωνικής 
υποστήριξης (call centre), τα ATM, τα κέντρα εξυπηρέτησης μέσω Διαδικτύου 
(Internet Banking), η ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών για αγοραπωλησίες 
μετοχών, η χρήση γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, οι 
ηλεκτρονικές πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω Internet κ.λ.π (Πίνακας 2).

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
(REMOTE BANKING)

1. Μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Call Centre - Phone 
Banking)

2. Μέσω Δικτύου ΑΤΜς

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
Πηγή: Μαντέλας Γ., «Μηδαμινό κόστος μέσω Ίντερνετ», εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 21/12/1999, σελ.49

Πίνακας 2

2.1. Κινητή τηλεφωνία και τραπεζικές συναλλαγές

Οι πελάτες των τραπεζών συχνά επιλέγουν να συνδυάσουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου και τηλεφώνου. Στο Βέλγιο 
συγκεκριμένα οι τηλεφωνικές συναλλαγές είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και οι 
βέλγικες τράπεζες επιτρέπουν τις συναλλαγές μέσω τηλεφώνου μέχρι ενός 
ποσού [30], Επίσης στο Βέλγιο είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός διείσδυσης των 
κινητών τηλεφώνων στον πληθυσμό όπου υπάρχουν τρία εκατομμύρια
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χρήστες κινητών τηλεφώνων και ενάμισι εκατομμύριο χρήστες Internet. Στις 
Σκανδιναβικές χώρες επίσης διεκπεραιώνονται τραπεζικές και 
χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω των κινητών τηλεφώνων ενώ ο 
Ταχυδρομικός Οργανισμός της Σουηδίας δέχεται πληρωμές μέσω κινητού. 
Επίσης ένα παράδειγμα άξιο λόγου έρχεται από την Ισπανία όπου κάποιες 
τράπεζες στέλνουν στο κινητό τηλέφωνο των πελατών τους το υπόλοιπο του 
λογαριασμού τους κάθε φορά που γίνεται ανάληψη. Αυτός είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος να γνωρίζει κανείς αν γίνεται χρήση της κάρτας του από 
κάποιον άλλον.

Οι ελληνικές τράπεζες επίσης δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές 
μέσω τηλεφώνου, το λεγόμενο Phone Banking. Η Alpha Bank 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 ΔΕΚΟ, μεταφέρει χρήματα από 
ένα λογαριασμό του σε άλλον κ.ά. Αυτή την εργασία στις Eurobank και 
Citibank την κάνουν υπάλληλοι της τράπεζας όπου δέχονται τηλεφωνικές 
εντολές από τον πελάτη-κάτοχο του λογαριασμού.

Έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον όμως υπάρχει σήμερα εκεί όπου τα 
τραπεζικά ιδρύματα συγκλίνουν με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και έτσι 
προσφέρονται στους πελάτες τραπεζικές συναλλαγές μέσω του γνωστού 
πρωτοκόλλου WAP (Wireless Application Protocol). Η πρώτη τέτοια 
συνεργασία στην Ελλάδα ήταν η συνεργασία της Τελεστέτ με την Εθνική 
Τράπεζα το Σεπέμβριο του 1999. Με το ξεκίνημα έγινε δυνατή η ανανέωση 

του χρόνου ομιλίας των Bfree με τα ΑΤΜ της Εθνικής. Στη συνέχεια έγινε 
δυνατή η αναζήτηση υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού, υπολοίπου 
πιστωτικής κάρτας και λίστας λογαριασμών μέσω του κινητού τηλεφώνου. Η 
επόμενη τέτοια συνεργασία ήταν ανάμεσα στην Cosmote και την Eurobank 
όπου επίσης ήταν δυνατή η ανανέωση του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών 
μέσω των ΑΤΜ της Eurobank.

Σημαντική είναι επίσης και η περίπτωση του πλήρους 
περιβάλλοντος τραπεζικών συναλλαγών μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας
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(WAP) της Alpha Bank, εφαρμογή που άρχισε να λειτουργεί από την 
1/8/2000. Το έργο σχεδιάστηκε και υπολοιήθηκε αποκλειστικά από την 
UniSystems, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα, 
και βασίστηκε στην πλατφόρμα ανάπτυξης Internet Banker της Unisys. To 
Internet Banker αποτελεί εδώ και 2,5 χρόνια τον πυρήνα των τραπεζικών 
συναλλαγών μέσω Internet της Alpha Bank [32].

Τέλος η τράπεζα Κύπρου παρέχει τη δυνατότητα τραπεζικών 
συναλλαγών μέσω WAP [31]. Η υπηρεσία κάνει δυνατή την δωρεάν 24-ωρη 
on-line πρόσβαση σε πληροφορίες και τη διεξαγωγή συναλλαγών σε όποιον 
πελάτη κατέχει κινητό τηλέφωνό με WAP. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:
• Άμεση ενημέρωση για το υπόλοιπο του λογαριασμού,

• Δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών,

• Πλήρης ενημέρωση για τις τιμές κλεισίματος των μετοχών στο ΧΑΚ 

(Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου),

• Πλήρης ενημέρωση για τις ισοτιμίες συναλλάγματος,

• Πληρωμή λογαριασμών,

• Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό τρίτων,

• Αίτηση έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών,

• Έκδοση κατάστασης κίνησης λογαριασμού.

2.2. Electronic Banking Systems (EBS)

Από στελέχη τραπεζών εκτιμάται ότι το χαμηλό κόστος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω Internet θα είναι κίνητρο τόσο για τις 
τράπεζες όσο και για τους επενδυτές για να στραφούν στην ηλεκτρονική 
τραπεζική. Ενώ το κόστος μιας παραδοσιακής συναλλαγής κοστίζει 1,7 
δολλάρια, μέσω Internet κοστίζει μόνο 10 σεντς [35], Επίσης από τη μέχρι 
τώρα πορεία της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα φαίνεται ότι αυξάνεται 
σταδιακά η συμμετοχή του e-banking στην κερδοφορία των τραπεζών. Βέβαια 
οι τζίροι των ελληνικών τραπεζών από τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι 
ακόμα ελάχιστοι σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά στις άλλες Ευρωπαϊκές
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χώρες και τις ΗΠΑ. Υπάρχει όμως αισιοδοξία για αύξηση του παραγόμενου 
έργου κυρίως μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου με τα νέα ηλεκτρονικά 
κανάλια πωλήσεων.

Η έννοια των Electronic Banking Systems (EBS) υπηρετεί πολλούς 
ρόλους μέσα σε μια επιχείρηση. Τα EBS προωθούν την επικοινωνία μεταξύ 
δυο 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 καποια 
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 
οποιοδόποτε PC με σύνδεση στο Internet.

Σήμερα σχετικά λίγα νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα ηλεκτρονικά με την 
τράπεζά τους παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που 
έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του e-banking. Σχετικά με το 
κόστος, αν κάποιος διαθέτει Η/Υ με modem τότε το hardware είναι δωρεάν. 
Τα μηνιαία συνδρομητικά τέλη προς τις τράπεζες είναι πολύ χαμηλά. Όσον 
αφορά τα έξοδα για το λογισμικό και την τηλεπικοινωνία εξαρτάται από το 
πώς συνδέεται κάποιος. Μια λύση είναι να πάρει τα λογισμικά Managing 
your Money ή το Intuit’s Quicken που είδαμε παραπάνω από μια τράπεζα 
που θα του επιτρέπει να συνδεθεί μέσω μιας τοπικής τηλεφωνικής κλήσης. 
Περίπου 150 τράπεζες στις ΗΠΑ προσφέρουν σήμερα τέτοιες υπηρεσίες.

Μια άλλη λύση είναι να συνδεθεί κάποιος μέσω μιας On line υπηρεσίας 
όπως είναι η American Online ή μέσω του Internet. Για παράδειγμα μέσω 
του συστήματος Bank of America’s Internet Banking ο πελάτης μπορεί να 

έχει τραπεζική συναλλαγή από οποιονδήποτε Η/Υ οπουδήποτε.
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Μια Τρίτη λύση είναι να πληρώσει κάποιος από $20 μέχρι $40 για ένα 
προσωπικό οικονομικό πρόγραμμα όπως το Quicken και στη συνέχεια να 
γίνει συνδρομητής στην υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών όπως η
CheckFree.

Σε όλα τα παραπάνω συστήματα υπάρχει μια σύνδεση με τον 
τραπεζικό λογαριασμό, ένα password και ένα σύστημα encryption για την 
προστασία των συναλλαγών. Επίσης γίνεται συμφωνία με κάποιους 
σημαντικούς αποδέκτες επιταγών όπως η Visa και η Southern California 
Gas που δέχονται χρήματα ηλεκτρονικά καθώς και μια διαδικασία για 
αποστολή ελέγχων στους πολλούς αποδέκτες που δεν είναι εφοδιασμένοι για 
να λαμβάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές.

2.3. Στρατηγικές e-banking

Η ανάπτυξη υπηρεσιών e-banking έχει γίνει καυτό για την επιβίωση 
των τραπεζών θέμα και οι τράπεζες το προσεγγίζουν μέσα από 4 
στρατηγικές:

1. Υιοθέτηση Νέας Τεχνολογίας,

2. Αντίστροφη Ολοκλήρωση σε Ενδοβιομηχανικές Αγορές,

3. Εντατικοποίηση της γνώσης, και

4. Μαζική Εμπορευματοποίηση.

Η μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες και το e-banking είναι να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο το internet σαν ένα νέο μέσο συναλλαγών [11],

1. Υιοθέτηση Νέαο Τεγνολονίαο

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
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Cardinal BanKshares, μια μικρή τοπική τράπεζα στις ΗΠΑ, εγκατέστησε την 
υποβοηθητική Security First Network Bank (SFNB) η οποία αναφέρθηκε 
και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Χωρίς φυσική τοποθεσία παρέχει home
banking υπηρεσίες στο internet όπως άνοιγμα λογαριασμών , επαλήθευση 
υπολοίπου, μεταφορά ποσού από λογαριασμό ταμιευτηρίου σε όψεως κτλ.

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα είχε δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη του 
δικτύου των ΑΤΜ τα οποία ξεπερνούν σήμερα σε αριθμό τα 2.500. Σε εξέλιξη 
όμως βρίσκεται και το λεγόμενο remote banking, δηλαδή εκτός του ΑΤΜ οι 
πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω τηλεφώνου (Telephone Banking) και 
προσωπικού υπολογιστή (Γράφημα 1). Οι εξελίξεις αυτές θα αποφέρουν 
σημαντικότητα οφέλη στις τράπεζες αφού το κόστος των συναλλαγών μπορεί 
να μειωθεί από 1-25% με εφαρμογή Internet Banking και από 40-71% από 
Telephone Banking [23],

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ TOY TELEPHONE BANKING ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΒΕΛΠΟ
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□ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 1
Πηγή:Ντόβολος Μ., «Τραπεζικές εργασίες χωρίς υπαλλήλους», εφημερίδα ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 
6/2/2000, σελ.47
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2. Αντίστροφη Ολοκλήρωση σε ΕνδοΒιουηχανικέο Ανοοές

Η αντίστροφη ολοκλήρωση σε ενδοβιομηχανικές αγορές αφορά την 
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τον μη τραπεζικό τομέα με σκοπό 
τη διαφοροποίηση από άλλους παροχείς υπηρεσιών. Το 1995 η Huntington 
Bank μια μεσαίου μεγέθους τράπεζα στην πολιτεία του Ohio ανακοίνωσε το 

e-banking σχήμα της. Πρόκειται για μια εικονική αγορά στο Διαδίκτυο που 
παρέχει καταλόγους αγοράς, πληροφορίες ταξιδιωτικών υπηρεσιών κτλ 
(Εικόνα 2). Οι τράπεζες που θα επιβιώσουν με αυτή τη στρατηγική είναι 
αυτές που θα παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθώς θα 
ανταγωνίζονται με τις μη τραπεζικές υπηρεσίες.

[Customers]
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Huntington Bancshares <Ohio, USA) announced “E-Bank‘ conception in 1995, 
which offers customers a wide variety of services, including mail order and 
information services, as well as home banking.

Εικόνα 2
Πηγή: Παπαδόπουλος I., «Ε-banking networking, Διαχείριση και Αρχιτεκτονική», Εργασία στα 

πλαίσια του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, MIS Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, 12/99,σελ.20.
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3. Εντατικοποίηση me γνώσης

Η στρατηγική της εντατικοποίηση της γνώσης αφορά την προώθηση 
της μισθωμένης χρήσης εμπορικής ονομασίας (Franchising) με σκοπό τα 
έσοδα από εισφορές και δικαιώματα εκμετάλλευσης. Η Citibank εφάρμοσε 
αυτή 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 πολύς χρόνος και επενδύσεις η μέθοδος αυτή 
μπορεί να υιοθετηθεί μόνο από τράπεζες με μεγάλους ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους.

4. Μαζική Ευποοευυατοποίηση

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 θα ακολουθήσει αυτή τη τακτική (Εικόνα 3).
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Πηγή: Παπαδόττουλος I., «Ε-banking networking, Διαχείριση και Αρχιτεκτονική», Εργασία στα 

πλαίσια του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, MIS Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, 12/99,σελ.21.

Εικόνα 3
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Το Διαδίκτυο αλλάζει ριζικά τους τρόπους πρόσβασης των πελατών 
στις τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα και η απάντηση των τραπεζών στα 
νέα αυτά δεδομένα διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση τους στην 
αγορά [10]. Οι μεγάλες τράπεζες προτιμούν είτε να ενσωματώνουν τις νέες 
υπηρεσίες μέσω του Internet στο υφιστάμενο δίκτυο διανομής προϊόντων και 
υπηρεσιών. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται αμυντική και αφενός έχει το 

πλεονέκτημα του «μη κανιβαλισμού» προς τους υπάρχοντες πελάτες 
αφετέρου έχει αυξημένο κόστος τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα από τη 
διατήρηση συστήματος πολλαπλών καναλιών διανομής.

Η δεύτερη προσέγγιση συνίσταται στη δημιουργία ξεχωριστών 
ανεξάρτητων ηλεκτρονικών τραπεζών (Standalone Internet Banks), είναι 
πιο επιθετική και προτιμάται από μικρού και μεσαίου μεγέθους τράπεζες. Οι 
ηλεκτρονικές αυτές τράπεζες έχουν μικρό λειτουργικό κόστος, αλλά έχουν 
υψηλό κόστος διαφήμισης και μάρκετινγκ. Επίσης μπορούν να προσελκύσουν 
εύκολα πελάτες από τον ανταγωνισμό προσφέροντας ελκυστικές τιμές σε μια 
ποικιλία προϊόντων. Πολλές τράπεζες επιλέγουν αυτή τη μέθοδο για επέκτασή 
τους πέραν των εθνικών τους συνόρων λόγω του χαμηλού αρχικού κόστους 
επένδυσης και του μικρού λειτουργικού κόστους. Η πιο γνωστή ηλεκτρονική 
τράπεζα αυτής της κατηγορίας είναι η Uno-e, προϊόν συνεργασίας της 
ισπανικής τράπεζας BBVA (51%) και του τηλεπικοινωνιακού οργανισμού 
Telefonica (49%).

Μια τρίτη προσέγγιση είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών τραπεζών από 
εταιρείες εκτός του κλάδου των χρηματοοικονομιών υπηρεσιών, π.χ. από 
εταιρείες πληροφορικής ή ασφαλιστικές. Αυτές οι τράπεζες είναι οι πλέον 
επιθετικές γιατί στοχεύουν να αποσπάσουν πελατεία από τις άλλες τράπεζες 
με δόλωμα τις χαμηλές τιμές. Οι πιο γνωστές τράπεζες αυτής της κατηγορίας 
είναι η Egg και η First-e. Η δεύτερη συγχωνεύτηκε με την Uno-e, διατήρησε 

το όνομά της όμως στη Βόρεια Ευρώπη. Η Uno-e διατήρησε το όνομά της 
στην Ιβηρική χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική.

Η τέταρτη στρατηγική έχει να κάνει με την προσφορά προϊόντων και 

υπηρεσιών on-line που εμπλουτίζονται από προϊόντα τρίτων καθώς η 
τράπεζα δεν μπορεί να τα προσφέρει στους πελάτες της (Virtual Financial
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Supermarkets). Η γερμανική τράπεζα-κολοσσός Deutsche Bank 
ττροχωράει στη δημιουργία της Moneyshelf.com με τη συνεργασία του 
Lycos , της MEDIA RTL και της ισπανικής τράπεζας La Caixa.

2.4. Τι πρέπει να έχει μια πλήρης λύση E-banking

Μια λύση e-banking για να θεωρηθεί επιτυχημένη πρέπει να έχει τα 
ακόλουθα:

• Να υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές πρόσβασης και κανάλια 
διανομής περιεχομένου του internet,

• Υποστήριξη κατάλληλου εμπορικού λογισμικού Προσωπικής Διαχείρισης 
Οικονομικών Εφαρμογών, π.χ. το Microsoft Money,

• 24ωρη καθημερινή δυνατότητα εξυπηρέτησης,

• πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε λογαριασμούς και οικονομικές 
εφαρμογές,

• Αναβάθμιση των προσφορών καθώς οι συνδρομητές και οι τιμές των 
συναλλαγών αυξάνονται,

• Συγχώνευση μεταξύ υπαρχόντων καναλιών διανομής όπως ΑΤΜ και 
σημεία πωλήσεων (point of sales),

• Ελαστικότητα πρόσθεσης νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών διανομής όσο 

το απαιτούν οι πελάτες αλλά και προσεχτικός σχεδιασμός ώστε το κόστος 
να είναι χαμηλό,

• Υψηλός αριθμός συναλλαγών και ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων, 
και

• Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με συνδυασμό υφιστάμενων και νέων 
τεχνολογιών με σκοπό ένα πλήρες πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών από 
απόσταση.
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2.5. Ψηφιακή προβολή και στρατηγικό Internet Marketing

Στις ημέρες μας η προσπάθεια προώθησης των προϊόντων είναι 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης του Διαδικτύου και της εισαγωγής νέας
φιλοσοφίας στο μάρκετινγκ. Οι παραδοσιακές λοιπόν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες υποχωρούν ή συμβιβάζονται με τα νέα δεδομένα του 
Διαδικτύου.

Η ενεργοποίηση όλο και περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων στο 
Internet είναι εντυπωσιακή. Η συνύπαρξη ήχου και εικόνας στις πολυμεσικές 
εφαρμογές δίνει μεγάλες ευκαιρίες σε όσους αντιλαμβάνονται πού και πώς 
μπορούν να δημιουργήσουν υπηρεσίες και προϊόντα διαφορετικής 
φιλοσοφίας. Από τις πρώτες περιοχές που έχουν ευνοηθεί είναι η επικοινωνία 
και η διαφήμιση. Όλο και περισσότερες δραστηριότητες προώθησης 
προϊόντων και υπηρεσιών υλοποιούνται με ένα CD-ROM στο οποίο 
υπάρχουν σειρά από εικόνες ή / και βίντεο με την ανάλογη μουσική επένδυση. 
Έτσι οι κλασσικές μέθοδοι προσέγγισης π.χ. με διαφημιστικές καταχωρήσεις 
δίνουν τη θέση τους σε άλλες διαδικασίες και αυτές οι νέες διαδικασίες 
αγγίζουν ένα άλλο κοινό με διαφορετική άποψη για την κατανάλωση και 
διαφορετικές αγοραστικές συνήθειες.

Στα τελευταία 6-7 χρόνια ήμασταν μάρτυρες της απελευθέρωσης του 
τραπεζικού συστήματος, του λεγάμενου deregulation, αποτέλεσμα του 
οποίου ήταν να αλλάξει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών. 
Η απελευθέρωση αυτή σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση-διεθνοποίηση 
των τραπεζικών αγορών όξυνε τον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Αυτή 
η όξυνση του ανταγωνισμού έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις στο τραπεζικό 
σύστημα [6]:

■ Πιέζει για μείωση του λειτουργικού κόστους,
■ Μειώνει τα περιθώρια κέρδους,

■ Επιβάλλει νέες οργανωτικές δομές,
■ Επιζητεί τον επαναπροσδιορισμό του κλασσικού τραπεζικού μάρκετινγκ,

ΕΛΕΝΗ Β. ΚΥΡΟΓΛΟΥ λ λ



ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

■ Διαμορφώνει ανάγκες για νέες βελτιωμένες υπηρεσίες και προϊόντα, και
■ Αλλάζει τους παραδοσιακούς τρόπους διανομής των προϊόντων.

Η νέα οικονομία μέσω του Internet που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται 
τα τελευταία χρόνια προσφέρει ακριβώς αυτό: νέα επαναστατικά κανάλια 
διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. Το Διαδίκτυο στο εγγύς μέλλον θα 
εξελιχθεί στο βασικό μέσο όπου θα λαμβάνει χώρα το ηλεκτρονικό 
εμπόριο. Συγκεκριμένα για το τραπεζικό τομέα το Internet θεωρείται ένας πολύ 
σημαντικός και συνεχώς εξελισσόμενος μηχανισμός διανομής τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ καθώς:

> Προσφέρει αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη,
> Επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών με διαφορετικές μορφές,
> Προσαρμόζει την επικοινωνία με τον πελάτη ανάλογα με τις συνήθειες και 

τις ανάγκες του, και
> Προσφέρει συναλλαγές με σημαντικά χαμηλό κόστος και μεγάλη ταχύτητα.

Βέβαια ο νέος αυτός τρόπος διανομής και προβολής τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό διείσδυσης σε 
κάθε χώρα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πελατείας σε κάθε χώρα. Στην 
Ελλάδα για παράδειγμα οι καταναλωτές είναι ακόμα ιδιαίτερα δεμένοι με το 
τραπεζικό κατάστημα. Στον Πίνακα 3 φαίνεται η διείσδυση του e-banking 
στην Ευρώπη.
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Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ TOY E-BANKING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ* [5]
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

MERITA ΡΑΝΚΚΙ ΦΙΛΑΝΔΙΑ 45
SEB ΣΟΥΗΔΙΑ 35
HANDELSBANKEN ΣΟΥΗΔΙΑ 18
NORDBANKEN ΣΟΥΗΔΙΑ 12
SWEDBANK ΣΟΥΗΔΙΑ 8
CHRISTIANIA ΝΟΡΒΗΓΙΑ 8
BARCLAYS ΒΡΕΤΑΝΙΑ 7
HYPO VEREINSBANK ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7
COMMERZBANK ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6
BANK AUSTRIA ΑΥΣΤΡΙΑ 5
ALLIED IRIS ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5
DNB ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4

* 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.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Οι τράπεζες σήμερα έχουν σαν στόχο να επωφεληθούν από τη 
ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και και να εκμεταλλευθούν τις 
αμέτρητες νέες ευκαιρίες που παρέχονται. Οδεύουν δηλαδή προς την πλήρη 
μεταμόρφωσή τους. Η μεταμόρφωσή τους αυτή επιβάλλεται από την αλλαγή 
του τρόπου ζωής των πελατών και τις δυνατότητες που παρέχουν το Internet, 
η ηλεκτρονική τραπεζική, το phone banking, η αμφίδρομη τηλεόραση και η 
εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων. Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Εγνατία 
Τράπεζα αναφέρθηκε ότι στο κομμάτι των συναλλαγών μέσω Internet το 82% 
των πελατών ηλικίας 18-34 ετών προτιμούν τράπεζες με 24ωρη εξυπηρέτηση 
και προτιμούν να κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω δικτύου. Τα επόμενα 

χρόνια οι περισσότεροι πελατές των τραπεζών θα είναι όσοι ενηλικιώθηκαν 
την εποχή των ΗΎ. και θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε 
τεχνολογία θα τους εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.
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2.6. Στόχοι του Internet marketing

Πολλοί πιστεύουν ότι ο αποκλειστικός στόχος του Μάρκετινγκ είναι να 
μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις. Αυτή η αντίληψη και οι συνεπακόλουθες 
στρατηγικές είναι εσφαλμένες καθώς ο τελικός στόχος του μάρκετινγκ είναι να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη. Αρα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο internet marketing 
για το τραπεζικό τομέα πρέπει να επιτύχει τα ακόλουθα:

• Αύξηση των πωλήσεων,

• Μείωση του επιχειρηματικού κόστους, και

• Βελτίωση της επικοινωνίας με όλα τα target groups.

Όλοι οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω του Internet.

2.7. Target Groups

Ο όρος target group αναφέρεται στους ανθρώπους που γίνονται 
στόχος μέσω του Internet Marketing. Πολλές επιχειρήσεις εξαντλούν τις 
στρατηγικές τους για το Internet Marketing μόνο στους μελλοντικούς πελάτες. 
Όμως οι συνολικές πωλήσεις μπορούν να αυξηθούν στοχέυοντας σε 
περισσότερα target groups, όπως τα παρακάτω:
• Τους μελλοντικούς πελάτες για να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς,

• Τους σημερινούς πελάτες για να δημιουργήσουν αναβαθμισμένες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες,

• Τον τύπο, για να πετύχουν θετικά σχόλια και δημοσιότητα,

• Όλους τους πελάτες συνολικά για να αντιληφθούν τις προδιαγραφές και τα 
πλεονεκτήματα των προϊόντων και των υπηρεσιών,

• Τους ανταγωνιστές ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο επιχειρηματικό 
περιβάλλον στον κλάδο, και

• Τους εργαζόμενους ώστε να κινητοποιηθούν και να παρέχουν καλύτερες 
υπηρεσίες.

Όλες αυτές οι στρατηγικές μπορούν να αυξήσουν και τις πωλήσεις.
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2.8. Επιτυχημένο Internet banking των τραπεζών

Οι δέκα κανόνες για το επιτυχημένο Internet banking των τραπεζών είναι οι 
ακόλουθοι:

1 Να είσαι πρώτος στη χρηματοοικονομική αγορά με καινοτόμες λύσεις 
και υπηρεσίες,

2 Να ευθυγραμμίζεις και να συντονίζεις μεταξύ τους τις ομάδες 
μάρκετινγκ και Πληροφοριακών συστημάτων της τράπεζας ,

3 Να εφαρμόζεις εστιασμένες και καινοτόμες στρατηγικές προβολής και 
διαφήμισης,

4 Εκμεταλλεύσου τις υπάρχουσες νησίδες αγοράς και δημιούργησε 
ευκαιρίες για νέες,

5 Ολοκλήρωσε τις λύσεις σου με την καθημερινή πρακτική του πελάτη 
σου,

6 Δημιούργησε μια πιο ολοκληρωμένη λύση για το πελάτη,
7 Επένδυσε στο μαζικό διεθνές τραπεζικό κοινό,
8 Διάλεξε αλληλοσυμπληρού μένους και διασυνδεδεμένους

επιχειρηματικούς εταίρους στον ευρύτερο τραπεζοεπενδυτικό χώρο,
9 Άφησε τους πελάτες να δημιουργήσουν, δοκιμάσουν, προσδιορίσουν 

και διαδώσουν μόνοι τους τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, 
και

10 Μάθε από τη συμπεριφορά και τις συνήθειες των πελατών σου.

Βλέπουμε λοιπόν πως στην αυγή του 21° αιώνα η ψηφιακή τεχνολογία 
και οικονομία εισάγει νέους τρόπους διεξαγωγής του παγκοσμίου εμπορίου. 
To Internet σαν φορέας πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί το 

νέο καθεστός της εποχής μας και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
«επισκέπτονται» τα ψηφιακά καταστήματα αναζητώντας τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που επιθυμούν. Οσο για τις τράπεζες, το μεγάλο πλεονέκτημα που 
είχαν μέχρι σήμερα, τη συζήτηση από καθέδρας, αυτό πηγαίνει στον πελάτη. 
Ο πελάτης σήμερα κάθεται στο γραφείο του έχοντας στην οθόνη του όλες τις
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τράπεζες να του προσφέρουν τα προϊόντα τους και να εκλιπαρούν για ένα 
«κλικ» του ποντικιού. “Το Ευρώ σου έχει τη δύναμη”: αυτό είναι το νέο μοτο 
της εποχής και βάσει αυτού θα αναπτύξουν τις στρατηγικές τους όλες οι 
τράπεζες τα επόμενα χρόνια [30],

2.9. 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 
εώς και πλήρη μετασχηματισμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων [30], Το 
επιχειρησιακό μοντέλο των τραπεζών μέχρι το 2003 θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:

• Δυνατότητες Δικτύωσης,

• Αποδόμηση της καθετοποιημένης λειτουργίας σε κατατμημένο μοντέλο 
διανομής,

• Ωρίμανση της διαχείρισης σχέσεων πελατών,

• Μεταγωγή των συναλλαγών υψηλού κόστους από τα υποκαταστήματα στα 
ΑΤΜ και τους υπολογιστές των πελατών (home banking),

• Επιχορήγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και φιλοξενία των ηλεκτρονικών 
καταστημάτων σε δικτυακούς τόπους-ομπρέλες, με συμμετοχή στις 
συναλλαγές,

• Συνεργασία με διαμεσολαβητές που προσφέρουν υπεραξία (π.χ. εταιρείες 
τηλεφωνίας).

Οι ελληνικές τράπεζες ήδη βαδίζουν προς αυτή την κατεύθυνση και για 
αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε κύμα εξαγορών και 
συγχωνεύσεων επιχειρήσεων τηλεματικής ολοκλήρωσης (systems 
integration), όπως επίσης και επιχειρήσεων σχεδιασμού και υλοποίησης 

λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. smart cards). Οι τράπεζες, λόγω του 
μικρού ακόμα βαθμού διείσδυσης του Internet στα ελληνικά νοικοκυριά, 
αναμένουν μέτρια ανάπτυξη στην αγορά «επιχείρηση προς καταναλωτή», ενώ
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αντίθετα αναμένουν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αγορά «επιχείρηση 
προς επιχείρηση». Ακόμα και στο παγκόσμιο σκηνικό οι προβέψεις είναι ότι η 
δεύτερη αγορά θα εξελιχθεί σε δεκαπλάσια σε τζίρο αγορά από τη πρώτη με 
τζίρο για το 2004 τα 7,3 τρισεκατομμύρια δολλάρια παγκοσμίως.

Όσον αφορά το θέμα του ανταγωνισμού από ξένες τράπεζες, οι 
ελληνικές δεν φοβούνται τόσο το ότι οι ξένοι τραπεζικοί κολοσσοί θα 
πλησιάσουν τον έλληνα καταναλωτή ζητώντας μερίδιο από τη εγχώρια λιανική 
αγορά. Περισσότερο αναμένουν τις πιθανές προσφορές των ξένων τραπεζών 
για εξαγορά. Ακόμα και για αυτό το λόγο πρέπει να είναι εντός του 
«ηλεκτρονικού παιγχιδιού», ακόμα και για να πουληθούν ακριβά! [30],
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3. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί από τα πιο σημαντικά σημεία της 
λειτουργίας του Web Banking. Η διασφάλιση του απορρήτου είναι αυτονόητη 
ιδίως όταν περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία και στοιχεία λογαριασμών. Η 
ασφάλεια των συναλλαγών είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος των 
μηχανογράφων και των υπευθύνων στις τράπεζες. Αυτό ισχύει και για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, σε μικρότερη όμως κλίμακα. Η ασφαλής διαδικασία 
συναλλαγών είναι αρκετά περίπλοκο θέμα και προϋποθέτει την ύπαρξη 
ασφαλών γραμμών, ψηφιακών πιστοποιητικών και πιστοποιημένων 
διακομιστών.

3.1. Γενικά θέματα ασφάλειας και πιθανές λύσεις.

Τα βασικά θέματα ασφάλειας περιλαμβάνουν [28]: 
την ασφάλεια από τη μεριά του εξυπηρετητή (User Authentication, 
Firewalls, Protection of Documents),

+ την ασφάλεια της μετάδοσης (Encryption, Secure E-mail, Secure HTTP, 
Secure Electronic Transaction, Security and Multicasting), 
την ασφάλεια από την πλευρά του χρήστη (Viruses, Worms and Trojan 
Horses, External Viewers, Applets, Privacy).

Στις πιθανές λύσεις περιλαμβάνονται:
οι κωδικοί πρόσβασης, τα κρυπτογραφημένα προσωπικά κλειδιά, τα 
πιστοποιητικά αυθεντικότητας και οι «έξυπνες» κάρτες, 
η φυσική ασφάλιση του δικτύου και των δομικών μονάδων, 
η λειτουργική ασφάλιση του δικτύου με φράγματα (firewalls), 

η χρήση κρυπτογράφησης και ψηφιακής υπογραφής στις συναλλαγές, 
η χρήση λογισμικού ασφαλείας στην περιήγηση του πελάτη με την 
τράπεζα, και
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• η χρήση «έμπιστων» λογισμικών από πλευράς τραπεζών στα κεντρικά 
υπολογιστικά τους συστήματα.

3.2. Το πρωτόκολλο SET

Οι περισσότερες τράπεζες ακολουθούν το πρωτόκολλο SET (Secure 
Electronic Transaction) που υποστηρίζεται από τις δύο πιο σημαντικές 
εταιρείες πιστωτικών καρτών, MasterCard και Visa, καθώς και από εταιρείες 
όπως οι IBM, Microsoft και Netscape. Το πρωτόκολλο SET στηρίζεται στην 
κρυπτογραφία, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για να 
προστατεύσει τη μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών από τη μία τοποθεσία 
στην άλλη. Σε ένα κρυπτογραφικό σύστημα οι πληροφορίες μεταδίδονται σε 
μορφή μηνυμάτων τα οποία κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας ένα κλειδί. Το 
κωδικοποιημένο μήνυμα μεταφέρεται στον παραλήπτη όπου 

αποκρυπτογραφείται, χρησιμοποιώντας ένα αντίστοιχο κλειδί, για να 
εμφανιστεί η αρχική του μορφή.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι κωδικοποίησης:

• Η υέθοδοο υε ένα υυστικό κλειδί. Σε αυτή την περίπτωση η 
κρυπτογράφηση γίνεται με τη χρήση του ίδιου κλειδιού, τόσο στην 
κωδικοποίηση όσο και στην αποκωδικοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι ο 
αποστολέας και ο παραλήπτης του μηνύματος μοιράζονται το ίδιο κλειδί. 
Ένας από τους πιο γνωστούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούν αυτήν τη 
μέθοδο είναι το DES (Data Description Standard), που χρησιμοποιείται 
από τραπεζικούς οργανισμούς για τη δημιουργία των αριθμών PIN.

• Η υέθοδοο υε ένα κοινό κλειδί. Η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιεί δύο 
κλειδιά, το ένα (κοινό κλειδί) για να κωδικοποιήσει το μήνυμα και ένα 

άλλο (ιδιωτικό κλειδί) για να το αποκωδικοποιήσει. Τα δύο κλειδιά έχουν 
μια μαθηματική σχέση μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα μήνυμα που θα 

κωδικοποιηθεί με το ένα κλειδί θα μπορέσει να αποκωδικοποιηθεί μόνο με 
το άλλο. Η τράπεζα μπορεί να διανείμει το κοινό κλειδί, κρατώντας το 
ιδιωτικό κλειδί για την αποκωδικοποίηση. Για να εξασφαλιστεί η σιγουριά
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στη μέθοδο κρυπτογράφησης, η τράπεζα έχει την ευθύνη να δημιουργήσει 
και να αποθηκεύσει τα δύο ζευγάρια κλειδιών. Ένας από τους πιο 
γνωστούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο είναι η RSA.

Η μέθοδος με το μυστικό κλειδί αποδεικνύεται ανέφικτη και καθόλου 
πρακτική στην περίπτωση που μεταφέρονται μηνύματα μεταξύ μιας μεγάλης 
ομάδας ανθρώπων στο Internet. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα 
μπορούσε να υλοποιήσει με ασφάλεια τις εμπορικές του συναλλαγές με τους 
διαφορετικούς πελάτες που εμφανίζονται μέσα από το Internet, αν θα έπρεπε 
καθένας από αυτούς να έχει το δικό του προσωπικό κλειδί. Θα ήταν σαν να 
ζητούσε ο περιπτερούχος την ταυτότητα κάθε αγοραστή. Ακόμα χειρότερα, ο 
επισκέπτης στο Internet θα έπρεπε να διαθέτει διαφορετικές ταυτότητες για 
κάθε ηλεκτρονικό μαγαζί.

3.3 Το Ασφαλές Περιβάλλον (Secure Socket Layer, SSL)

Άλλες τράπεζες προσφέρουν μέτρα όπως το ασφαλές 
περιβάλλον, η κωδικοποίηση των στοιχείων, τα πιστοποητικά ασφαλείας και 
οι αριθμοί ΤΑΝ [30], Το ασφαλές περιβάλλον ενεργοποιείται από την αρχική 
επιλογή, πριν ακόμα πληκτρολογηθούν οι κωδικοί πρόσβασης, και 
εμφανίζεται ένα λουκέτο στο κάτω μέρος της οθόνης (Εικόνα 4). Επίσης οι 
ασφαλείς σελίδες αρχίζουν από «https://» , αντί για «http://». Σε αυτό το 
ασφαλές περιβάλλον όλες οι πληροφορίες που διακινούνται είναι 
κρυπτογραφημένες και η πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη γίνεται με 
ένα μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate). Ένα από τα πιο 
γνωστά πιστοποιητικά είναι αυτό της Verisign. Το ΤΑΝ είναι κατάλογος 
κωδικών πιστοποίησης συναλλαγών (Transaction Authentication Number, 
ΤΑΝ) το οποίο εκδίδεται για τον πελάτη μαζί με τον προσωπικό κωδικό 
αριθμό (Personal Identification Nunber, PIN). Τα PINs και ΤΑΝς παίζουν το 
ρόλο της ηλεκτρονικής υπογραφής ενώ σε νεότερες τεχνολογίες η ανάγνωση 

της ταυτότητας του πελάτη γίνεται από τα smart cards που εισάγονται σε 
ειδική συσκευή του υπολογιστή.
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Εικόνα 4

3.4. Τα τέσσερα επίπεδα ασφάλειας

Σημαντικότατο στοιχείο που πρέπει να προβληματίσει τους 
κατασκευαστές των μηχανισμών ασφαλείας των τραπεζών είναι το γεγονός 
ότι τα συστήματα των τραπεζών είναι εκτεθειμένα σε όλους τους χρήστες του 
Internet, και στους γνώστες των υπολογιστών και της τεχνολογίας, των 
γνωστών χάκερ.

Το πρώτο επίπεδο ασφαλείας παρέχεται από τους Firewalls [6], Ο 
firewall είναι ένας συνδυασμός software και hardware που παρεμβάλλεται 
μεταξύ του Internet και της τράπεζας και φιλτράρει τα δεδομένα που 
κυκλοφορούν σύμφωνα με τις συνθήκες που καθορίζει η τράπεζα.

Το δεύτερο επίπεδο ασφαλείας παρέχεται από τον έλεγχο 
αυθεντικότητας του Web Server. Σε αυτόν εγκαθίσταται το Πιστοποιητικό 
Αυθεντικότητας που είδαμε παραπάνω. Αυτό το πιστοποιητικό παρέχεται από 
εξουσιοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρείες π.χ την Verisign (Εικόνα 5). Το 
κλειδί αυτού του πιστοποιητικού βοηθά στην ασφαλή επικοινωνία μεταξύ του 

Web Browser και του Web Server μέσω του πρωτοκόλλου http. Το κλειδί αυτό
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έχει μήκος 40 bits ενώ ειδικά για τις τράπεζες επιτρέπεται η χρήση κλειδιού 
128 bits.

Εικόνα 5

Το τρίτο επίπεδο ασφάλειας παρέχεται από την κρυπτογράφηση των 
μηνυμάτων που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές όταν αυτά ταξιδεύουν στο 
Internet. Για την κρυπτογράφηση αυτή χρησιμοποιούνται διάφοροι 

αλγόριθμοι. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται διαφορετικοί αλγόριθμοι 
κρυπτογράφησης με διαφορετικά είδη κλειδιών. Οι διαφορές αφορούν τον 
χρόνο που απαιτείται για την αποκωδικοποίηση του μηνύματος από πολύ 
ισχυρούς υπολογιστές. Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα με κρυπρογράφηση 
128-bits ο υποκλοπεάς θα πρέπει να δοκιμάσει 2128 διαφορετικά κλειδιά, κάτι 
που είναι πρακτικά αδύνατο.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
RC2.RC4 40 0,2 δευτερόλεπτα

DES 56 3,6 ώρες

Triple DES 112 ΙΟ13 έτη

IDEA 128 101θ έτη
Πηγή: Ιωαννίδης Ο., «Στραγικό internet marketing στον τραπεζικό τομέα», Διπλωματική 

Εργασία στα πλαίσια του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,01/1999

Πίνακας 4

Το τέταρτο επίπεδο ασφάλειας παρέχεται από τη φύση της εφαρμογής. 
Τα παρακάτω χαρακτηριστικά των Java applets τα καθιστούν την πλέον
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ασφαλή μέθοδο υλοποίησης εμπιστευτικών συναλλαγών. Μία εφαρμογή 
γραμμένη σε γλώσσα Java :

=> Υπάρχει μόνο στη μνήμη του υπολογιστή στον οποίον εκτελείται,

=> Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή,

=> Δεν επιτρέπεται να εκτελέσει άλλα προγράμματα ούτε να φορτώσει 
βιβλιοθήκες προγραμμάτων,

=> Δεν επιτρέπεται να συνδεθεί με άλλον υπολογιστή πέραν του Server από 
τον οποίο «φορτώθηκε».

Κάποιο άλλο μέτρο προστασίας θα μπορούσε να είναι και ο 
τερματισμός της λειτουργίας της εφαρμογής αν αυτή δεν χρησιμοποιηθεί από 
τον εξουσιοδοτημένο χρήστη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

3.5. Τεχνολογία και νόμος

Η τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet προϋποθέτουν θέματα που 
δεν αφορούν μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη νομοθεσία. Στην ελληνική 
νομοθεσία υπάρχουν αρκετά κενά όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
και υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου το οποίο 
θα μεριμνά για τη διασφάλιση των συμφερόντων των συμβαλλόμενων μερών 
και για τη λειτουργία μιας αγοράς χωρίς στρεβλώσεις. Επίσης η εθνική μας 
νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονιστεί το συνοντομότερο με τις 
προστατευτικές διατάξεις της Οδηγίας 7 του 1998 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
[25].

Η ψηφιακή υπογραφή είναι πρωταρχικό θέμα όσον αφορά στη 
νομοθεσία και είναι θέμα το οποία συζητείται στις 15 χώρες-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινοτικό επίπεδο. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι 
η διασφάλιση της ταυτότητας της υπογραφής του αποστολέα, ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος να παραποιηθεί. Επίσης πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για 
θέματα όπως η προστασία του καταναλωτή και η ηλεκτρονική τακτοποίηση 
πληρωμών.
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Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι ο νόμος απαιτεί την ιδιόχειρη 
υπογραφή του πελάτη στα απαραίτητα έγγραφα κάθε φορά που αυτός ανοίγει 
ένα λογαριαμό ή αρχίζει μια οποιοσδήποτε μορφής συνεργασία με μία 
τράπεζα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση της συμπλήρωσης μιας αίτησης 
δανείου μέσω του Internet; Η συγκεκριμένη αίτηση καθότι ψηφιακή δεν μπορεί 
να περιλαμβάνει την υπογραφή του πελάτη όπως απαιτεί ο νόμος. Προς το 
παρόν για να καλύψουν αυτό το διαδικαστικό πρόβλημα οι τράπεζες 
χρησιμοποιούν δυο λύσεις: η πρώτη είναι να πάει ο πελάτης στο πλησιέστερο 
σε αυτόν υποκατάστημα της τράπεζας και να υπογράψει εκεί τα απαραίτητα 
έντυπα, κάτι που όμως είναι κουραστικό και χρονοβόρο για τον πελάτη. Ο 
δεύτερος τρόπος και μια λύση που εφαρμόζουν η Eurobank και η Winbank 
είναι να στέλνουν τα έγγραφα μέσω courier στον πελάτη, οποίος πελάτης έχει 
επιλέξει μέσω της ηλεκτρονικής του αίτησης το συγκεκριμένο τόπο και τη 
συγκεκριμένη ώρα.

Αλλο σημαντικό θέμα είναι η λήψη μέτρων για την πρόληψη του 
οικονομικού εγκλήματος, όπως η πλαστογραφία του ηλεκτρονικού χρήματος ή 
η χρήση ηλεκτρονικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για τη φοροδιαφυγή, 
το ξέπλυμα χρήματος ή την οικονομική απάτη [30], Το τελευταίο απασχολεί 
ήδη τις Αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο βαθμό που η Ομοσπονδιακή 
Επιχείρηση Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), ο κρατικός φορέας που 
παρέχει εγγύηση για τις τραπεζικές καταθέσεις, έχει αναρτήσει σχετική 
προειδοποίηση στο δικτυακό τόπο της. Εκεί υπάρχει μητρώο ηλεκτρονικών 
τραπεζών που ασφαλίζονται από το κράτος και μηχανισμός για την 
καταγγελία «ύποπτων» ηλεκτρονικών τραπεζών.

Ένα άλλο θέμα που εξετάζεται από τους διεθνείς οργανισμούς είναι οι 
νομικές επιπτώσεις από τις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές που 
παρέχει το Internet εκτός των περιπτώσεων των διασυνοριακών συναλλαγών 
μεταξύ χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχει εκδοθεί σχετική 

οδηγία. Για παράδειγμα, όταν κάποιος είναι στην Ελλάδα και επιλέγει μια 
αμερικανική διαδικτυακή τράπεζα, στην οποία καταθέτει χρήματα ποιος είναι 

υπεύθυνος σε περίπτωση διαφοράς; Τα ελληνικά ή τα αμερικάνικα 
δικαστήρια; Και αν είναι οι ελληνικές αρχές υπεύθυνες γιατί ο καταναλωτής
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κατοικεί στην Ελλάδα μήπως αυτό σημαίνει πως η αμερικανική τράπεζα 
παραβίασε την ελληνική τραπεζική νομοθεσία, απλώς γιατί κάποιος επέλεξε 
να χρησιμοποιήσει το δικτυακό τόπο της; Αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά, για 
τα οποία δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή καθαρές απαντήσεις.
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4. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ INERNET:H 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πριν από μερικά χρόνια, και ακόμη και σήμερα σε μερικά κεντρικά 
υποκαταστήματα τραπεζών, οι ουρές ήταν καθημερινό φαινόμενο. Η 
ταλαιπωρία ήταν τέτοια που σπαταλούσε κανείς τη μισή του ημέρα στην ουρά 
περιμένοντας υπομονετικά να εξυπηρετηθεί.

Αυτό που άλλαξε ολόκληρη την εικόνα της εξυπηρέτησης των πολιτών 
στο τραπεζικό μας σύστημα τα τελευταία χρόνια ήλθε από τις νέες 
Τεχνολογίες και την εφαρμογή της Πληροφορικής. Τα ΑΤΜ (Automatic Teller 
Machines) που αποτελούν ένα προσωπικό ταμείο έτοιμο να εξυπηρετήσει τον 
καθένα σε 24ωρη βάση ελαχιστοποίησαν τις ουρές στα γκισέ των ταμείων. 
Από το προσωπικό αυτό ταμείο μπορεί να κάνει κανείς τις περισσότερες ή 
τουλάχιστον τις πιο συνηθισμένες συναλλαγές, όπως είναι η ανάληψη και η 
κατάθεση χρημάτων, η πληρωμή της πιστωτικής κάρτας, καθώς και η 
μεταβίβαση από και προς τους συνδεδεμένους, με τη συγκεκριμένη κάρτα, 
λογαριασμούς. Σιγά σιγά οι ουρές από τις τράπεζες άρχισαν να εξαφανίζονται 
και οι υπάλληλοι βρήκαν καλύτερη και πιο αποδοτική απασχόληση από το 
ταμείο. Στο πορτοφόλι του απλού πολίτη μπήκαν ακόμα μια πλαστική κάρτα, 
η κάρτα των συναλλαγών, και ένα χαρτάκι με τον αριθμό πρόσβασης, το PIN.

Οι νέες τεχνολογίες των υπολογιστών, και ειδικότερα το Internet, έχουν 
φέρει τα πάνω κάτω στον τρόπο των συναλλαγών και γενικότερα του 
τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες δημιούργησαν τόπους στο Internet, τους 

οποίους μπορεί να επισκεφθεί ο καθένας, όπως επισκέπτεται το in.gr Η 
χρήση του Internet παραμένει η ίδια. Για να επιτραπεί όμως σε κάποιον 
επισκέπτη να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της τράπεζας και να δει το 
υπόλοιπο του λογαριασμού του, θα πρέπει να διαθέτει έναν ή περισσότερους 
κωδικούς ασφαλείας. Αντίθετα με το ATM, οι υπηρεσίες από το Internet δεν 

περιορίζονται στην απλή εμφάνιση του υπολοίπου ή τη μεταφορά ενός 
ποσού, αλλά φτάνουν μέχρι την αγορά και την πώληση μετοχών.
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To Internet και οι τραπεζικές συναλλαγές μέσα από την οθόνη του PC 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από επέκταση του ATM. Στην οθόνη του PC 
είναι δυνατόν κανείς να πληροφορηθεί για τα υπόλοιπα και τους τόκους των 
λογαριασμών του, για τις εντολές και τις πληρωμές λογαριασμών, για τις τιμές 
συναλλάγματος και ξένων χαρτονομισμάτων και πολλά άλλα. Η επιλογή 
γίνεται μέσα από τις ιστοσελίδες της συγκεκριμένης διεύθυνσης, αφού έχει 
προηγηθεί η απαραίτητη πιστοποίηση, το πρόγραμμα αναζήτησης έχει μπει 
σε περιβάλλον ασφαλούς μεταφοράς και ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει τον 
κωδικό πρόσβασης.

Πριν όμως δούμε αναλυτικά τι προσφέρουν σήμερα στον τομέα της 
ηλεκτρονικής τραπεζικής οι ελληνικές τράπεζες ας δούμε τα απαραίτητα 
βήματα που πρέπει να κάνει κάποιος πριν ξεκινήσει το Web Banking[30], 
Πρώτα θα πρέπει να φροντίσει για μια σύνδεση με το Internet με κάποια από 
τις εταιρείες (ISP - Internet Service Provider) που παρέχουν πρόσβαση σε 
αυτό. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας 
τραπεζικός λογαριασμός στη συγκεκριμένη τράπεζα. Στη συνέχεια 
συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μια αίτηση μέσα από τη διεύθυνση της τράπεζας, 
υπογράφεται η αίτηση-σύμβαση και παραλαμβάνονται οι κωδικοί PIN και ΤΑΝ 
(Σχήμα 1).

Τα απαραίτητα βήματα στο Web Banking

1
Παραλαβή κωδικών PIN και ΤΑΝ

Πηγή:Καρακατσάνης Κ-Σούγκαρτ N.«lVe/b Banking»,Περιοδικό RAM,τεύχος 137,06/2000,σελ.107.

Σχήμα 1
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Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου θα δούμε αναλυτικά την παρούσα 
κατάσταση καθώς και τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τις 
μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.

4.1. ALPHA Τράπεζα

http://www.alpha.gr

ΚΑΛΟΣ ΗΛΘΑΤΕ
στο

alphd.gr □ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK □

ΙόρυΙιίυιι το 1879, η Alpha Bank tivcu η ττρώτη Tράπιζα του ιδιωτικού τομία στην Ελλάδα και η διύιιμη μιγαλϋιιρη ιμπορική. Κατίχιι π ι ρίπου το 20% J
πχς αγοράς.

Μι τηρπτου 430 Καταστήματα σι όλη τηνΕλλάόα, ο Ομιλος της Alpha Bank όραστηριοττσιτίται και στη όκ·νή ιριπτιζική αγορά μι παρουσία στη Μία 
Υόρκη. στο Λονδίνο, στο Jersey (Channel Islands), στην Κόπρο, στην Π.Γ.Δ.Μ, στην Αλβανία, στη Σόφια και στη Ρουμανία.

4 Ενημίρωση για το 
Ευρώ

4 Alpha Αμοιβαία 
Κιφάλαια

4 Alpha Ρrival· Banking

ί Ναυτιλιακές Εργασίτς

V Αναζήτηση 
Καταστημάτων

ί Πρσγμαιοποιήσΐί από όπου κ<π αν 
Iβρισκοπε τις τραπεζικές σας συναλλαγές. 
Ιχινρίς ουρές.

ί Σκέφιεστε νο πάρετε ένα στεγσσηκό ή 
ΙκαταναλΗτικό δάνειο. Κάντε ιώρα τους 
J υπολογισμούς σας

Ενημερωθείτε για τις ιρέχουσες τιμές 
συναλλάγματος και ξένων χαρτονομισμάτων

κς τιμές fixkifl

Ετηλέζτε ιηγ αποδοτικότερη επένδυση τη 
μετοχή με ιο υψηλό μέρισμα και τη μεγάλη 
υπεραξία.
Κλτίσιμη 74/1/7001: 33,3? Ευρών

Συμπληρώστε μία αίτηση για να αποκτήσετε ης i 
κάρτες Alphacard Viaa και American Express

Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε ιο δικό σας ΐ 
yj| σπίτι, ετηλέγσντος τα δάνειο καιοικίας ττοα I 

ίοφιάζει.

*·««»

Εικόνα 6

Η ALPHA Τράπεζα άνοιξε την πρόσβαση των λογαριασμών και των 
άλλων υπηρεσιών της στο Internet το Νοέμβριο του 1998. Το εγχείρημα 
συνεχίζεται με επιτυχία σήμερα. Σε αυτό το διάστημα η πρόσβαση στο 
Internet δεν σταμάτησε ποτέ και ο καθένας μπορεί να κάνει τις συναλλαγές 
που θέλει εύκολα και γρήγορα, από το σπίτι ή το γραφείο του. Αυτό που 
άλλαξε είναι η επικοινωνία με το χρήστη. Έγινε πιο φιλική και προστέθηκαν σε 
αυτήν και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι επιταγές, τα μπλοκ των επιταγών 
και οι μεταφορές των λογαριασμών. Η πιστοποίηση γίνεται με τη Verisign, την 
ψηφιακή υπογραφή που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία e-banking.
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Η Alpha Bank είναι η τράπεζα που προέκυψε μετά την συγχώνευση της 
Alpha Τράπεζα Πίστεως με την Ιονική Τράπεζα και προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών στους πελάτες της με λογαριασμούς 
Alpha 100, Alpha 290, Alpha 400, Alpha 410 ή Alpha 500, καθώς και 
λογαριασμούς συναλλάγματος (όψεως, ταμιευτηρίου).

Η διαδικασία που ακολουθείται από την Τράπεζα Πίστεως δεν διαφέρει 
από την πεπατημένη. Πρώτα από όλα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένας λογαριασμός καταθέσεων ή ταμιευτηρίου σε ένα οποιοδήποτε 
υποκατάστημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρωθεί μια αίτηση 
εγγραφής στο Web Banking. Αυτή βρίσκεται στο Internet, στον τόπο της 
τράπεζας, στο πρόγραμμα αναζήτησης σε μορφή φόρμας στην επιλογή 
Αίτηση. Μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία ο πελάτης δίνει και το e-mail του όπου 
και θα ειδοποιηθεί σε μερικές ημέρες να πάει στο υποκατάστημα που έχει 
δηλώσει, για να υπογράψει και να παραλάβει τους κωδικούς PIN.

Η Alpha Bank δίνει τρεις κωδικούς αριθμούς, ο ένας είναι ο κωδικός 
συνδρομητή και οι άλλοι δυο είναι PINs. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο 
ο πρώτος κωδικός (superuser) είτε μόνο ο δεύτερος είτε και οι δυο για 
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι μυστικοί κωδικοί θα πρέπει να συμπληρώνονται κάθε φορά, για να 
πιστοποιείται η ταυτότητα του χρήστη. Η Τράπεζα Πίστεως έχει πιστοποιηθεί 
από την ειδική σε θέματα ασφαλείας αμερικάνικη εταιρεία Verisign για να 
ασφαλίσει τις συναλλαγές και εμφανίζεται η ψηφιακή υπογραφή την πρώτη 
φορά που θα γίνεται μια συναλλαγή. Προσφέρει την μεγαλύτερη ασφάλεια 
που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Internet (128bit encryption) . Η είσοδος στο 
ασφαλές περιβάλλον του e-banking γίνεται από την επιλογή Alpha Web 
banking (εικόνα 6).

Οι συναλλαγές που μπορούν να γίνουν από την κατηγορία Εντολές 

αφορούν σε πληρωμές λογαριασμών και επιταγές. Είναι δυνατόν επίσης να
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γίνει εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), 
πιστωτικών καρτών και προσωπικών δανείων σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Εικόνα 7

Μπορεί ακόμα να δωθεί μια εντολή για να μεταφορά χρημάτων από 
ένα λογαριασμό στον άλλο, σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή άμεσα, αρκεί να 
έχουν δηλωθεί οι λογαριασμοί στην αίτηση. Βέβαια πρέπει οι λογαριασμοί να 
είναι στην Alpha Bank, δεν γίνεται δηλαδή μεταφορά χρημάτων από μια 
τράπεζα σε άλλη ούτε με μορφή εμβάσματος. Επίσης δίδεται πληροφόρηση 
για τα υπόλοιπα και τους τόκους των λογαριασμών σε δραχμές ή σε 
συνάλλαγμα. Οι συναλλαγές όμως του web-banking δεν είναι όλες διαθέσιμες 
όλο το 24ωρο. Οι μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών και η ενημέρωση των 

κινήσεων είναι διαθέσιμες μόνο από τις οκτώ το πρωί μέχρι τις οκτώ το βράδυ 
ενώ οι πληροφορίες για τους τόκους και για το υπόλοιπο των λογαριασμών 

είναι διαθέσιμες ολόκληρο το 24ωρο.
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Ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από τον τόπο της Alpha Bank (http://www.alDha.ar/Qloans.htm). χωρίς 
μάλιστα να έχει εγγράφει κάποιος στο e-banking, είναι η δυνατότητα 
υπολογισμού των δόσεων ή του κεφαλαίου των δανείων (Εικόνα 7).

Ο υπολογισμός γίνεται σε δραχμές και σε ευρώ. Εάν ο πελάτης 
γνωρίζει τι ποσό μπορείτε να διαθέτει κάθε μήνα για την πληρωμή της δόσης 
του δανείου του, τότε μπορεί να μάθει το ποσό που χρειάζεται να δανειστεί. 
Εάν πάλι γνωρίζει το ποσό του δανείου που χρειάζεται, τότε μπορεί εύκολα να 
υπολογίσει τη μηνιαία δόση για την αποπληρωμή του. Ο υπολογισμός γίνεται 
από μια ξεχωριστή οθόνη στην οποία ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει τον τύπο του δανείου και τον τρόπο υπολογισμού, αν δηλαδή θέλει να 
μάθει το ποσό της μηνιαίας δόσης ή του κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα 
εμφανίζεται σε μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη (Εικόνα 8).

Εικόνα 8
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Επίσης υπάρχει και αναλυτικός οδηγός χρήσης των υπηρεσιών Ε- 
banking στη διεύθυνση ( http://www.alDha.gr/AWB/Gr/SignOn Frames.htm ) 
με οδηγίες για όλες τις συναλλαγές και τον τρόπο σύνδεσης.

Στελέχη της τράπεζας τονίζουν ότι όλες οι κινήσεις που σημειώνονται 
στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής επιβάλλονται από τις νέες τάσεις 
στην αγορά. Εκφράζουν όμως και τη δυσπιστία τους για την 
αποτελεσματικότητα ορισμέων ενεργειών καθώς ο Έλληνας καταναλωτής δεν 
είναι τόσο εξοικειωμένος με τις νεές τεχνολογίες [13]. Εκτιμούν με άλλα λόγια 
ότι οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet δεν έχουν περάσει 
ακόμα στις συνήθειες του κοινού. Διακρίνουν όμως μια ανοδική τάση. «Η 
ανταπόκριση του κοινού στο Alpha Web Banking, στο μικρό σχετικά χρονικό 
διάστημα που λειτουργεί, ήταν εντυπωσιακή» επισημαίνει η τράπεζα σε 
γραπτή επικοινωνία. «Ολοένα και περισσότεροι πελάτες της τράπεζας 
ανακαλύπτουν και αποδέχονται την ευκολία, την ταχύτητα και την ασφάλεια με 
τις οποίες εκτελούνται οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Alpha Web 
Banking και γίνονται συνδρομητές στο σύστημα αυτό». Τι αλλαγές λοιπόν θα 
επιφέρει η διείσδυση του Internet στον πληθυσμό και η καθιέρωση καινούριων 
τρόπων συναλλαγής που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες; «Το 
ανθρώπινο δυναμικό των τραπεζών θα αλλάξει ρόλους και αρμοδιότητες (πιο 
εξειδικευμένο) για να προσαρμοστεί επιτυχώς στη νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται. Τέλος, οι εξελίξεις αυτές θα οδηγήσουν σε μια νέου είδους 
(πιο προσωπική) σχέση πελάτη-τράπεζας, όπου τα πετυχημένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε 
πελάτη» επισημαίνει η Alpha Bank [30],
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4.2. Εγνατία Τράπεζα
http://www.eanatiabank.gr

Η Εγνατία Τράπεζα χρησιμοποιεί μια διαφορετική τεχνική, ένα μικρό 
applet σε Java, το Web teller, όπως το ονομάζει, που δημιουργεί μια περιοχή 
σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος αναζήτησης από όπου 
γίνονται οι συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία με το χρήστη γίνεται 
πιο φιλική, αν και θα πρέπει κανείς να περιμένει μέχρι να "κατέβει" το applet 
(εικόνα 9).

Εικόνα 9

Η Εγνατία Τράπεζα ανήκει και αυτή στους πρωτοπόρους του e- 
banking, καθώς έχει ξεκινήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της πάνω από δύο 
χρόνια. Χρησιμοποιεί διαφορετική προσέγγιση από τις άλλες τράπεζες, η
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οποία στηρίζεται σε ένα applet (μικρό πρόγραμμα) που φορτώνεται αυτόματα 
και εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο στο πρόγραμμα αναζήτησης. Με 
το applet η Εγνατία Τράπεζα θέλησε να δώσει έναν πιο προσωπικό και φιλικό 
τρόπο επικοινωνίας με το χρήστη, ενώ, επιπλέον, μπορεί να το αναβαθμίζει 
αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση του χρήστη.

To WebTeller αποτελεί έναν εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο για να 
κάνει κανείς τις συναλλαγές του από το Internet σε πραγματικό χρόνο, απ' 
όπου και αν βρίσκεται. Δίνει τη δυνατότητα να διενεργήσει κάποιος τις 
καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές από οποιονδήποτε υπολογιστή, όποια 
ώρα της ημέρας επιθυμεί, αρκεί να υπάρχει η απαιτούμενη σύνδεση με το 
Internet.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται εύκολα, απαιτούν μερικά κλικ και οι 
οθόνες εμφανίζουν αρκετά πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στους 
λογαριασμούς. To WebTeller διαθέτει, στο κάτω μέρος της οθόνης, τρεις 
γραμμές κειμένου όπου εμφανίζονται τα μηνύματα από την προηγούμενη 
συναλλαγή. Αν δηλαδή ολοκληρώθηκε, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα αλλά και 
διάφορα παρόμοια μηνύματα, όπως ο αριθμός επιβεβαίωσης σε Περίπτωση 
μεταφοράς χρημάτων μεταξύ δύο λογαριασμών.

Όλες οι συναλλαγές γίνονται από το WebTeller, όπου και θα χρειαστεί 
να γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη, συμπληρώνοντας το όνομα και τον 
κωδικό αριθμό.

Οι συναλλαγές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. τη διαχείριση των λογαριασμών,
2. τη διαχείριση των παραμέτρων ασφαλείας,
3. τις αιτήσεις, και
4. τις εντολές πληρωμών προς άλλες τράπεζες.

Η επιλογή της διαχείρισης των λογαριασμών περιλαμβάνει τις απλές 
τραπεζικές συναλλαγές, όπως οι τελευταίες κινήσεις και το υπόλοιπο ενός 
λογαριασμού. Είναι εκείνες που εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο και μπορεί
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να δεί κάποιος το αποτέλεσμά τους από το Internet. Η μεταφορά, για 
παράδειγμα, από τον ένα λογαριασμό στον άλλο γίνεται από την επιλογή 
Διαχείριση λογαριασμών. Η διαφορά από τις άλλες τράπεζες και τις πιο απλές 
υλοποιήσεις σε μορφή ιστοσελίδων είναι η εμφάνιση και οι πρόσθετες 
πληροφορίες που βλέπει κανείς ανά πάσα στιγμή. Οι λογαριασμοί 
εμφανίζονται σε μορφή πίνακα, με τον τύπο, το υπόλοιπο και το νόμισμα. Το 
ίδιο φιλική και εύκολη είναι η εμφάνιση της κίνησης ενός λογαριασμού, όπου 
μπορεί κανείς να επιλέξει τη χρονική περίοδο που επιθυμεί, μόνο όμως για 
τους τελευταίους τρεις μήνες. Κάνοντας κλικ σε καθεμία από αυτές, μπορεί να 
δείτε ο ενδιαφερόμενος μια καρτέλα με την αναλυτική περιγραφή της 
συγκεκριμένης συναλλαγής.

Εικόνα 10

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η δυνατότητα εντολής πληρωμών 
σε άλλες τράπεζες. Αυτή η συναλλαγή, αν και αποθηκεύεται σε πραγματικό 
χρόνο, δεν εκτελείται άμεσα. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται πάντα μέσα 
από το περιβάλλον του WebTeller (εικόνα 10).
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Η εφαρμογή του WebTeller είναι ολοκληρωμένη, φιλική και παρέχει ένα 
εύκολο περιβάλλον ακόμα και για το νέο χρήστη. Το μόνο που πρέπει να 
προσέξει κανείς είναι να προμηθευτεί εγκαίρως τη λίστα με τους αριθμούς 
ΤΑΝ που χρησιμοποιούνται σε κάθε συναλλαγή.

Οι αριθμοί ΤΑΝ είναι ένας πρόσθετος τρόπος ασφαλείας και 
αναγνώρισης των συναλλαγών του χρήστη, αρκετά διαδεδομένος στις 
ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η Sparkasse στη Γερμανία. Οι αριθμοί ΤΑΝ 
μπορούν επίσης να ζητηθούν από το Internet. Παραλαμβάνοντάς τους σε 
συστημένη επιστολή μερικές ημέρες αργότερα, δεν θα χρειαστεί να πάει ο 
πελάτης στην τράπεζα. To e-banking δίνει οπωσδήποτε αρκετές ανέσεις και 
προπαντός παρέχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει όποια στιγμή θέλει 
ο πελάτης και από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται, αρκεί να έχει πρόσβαση 
στο Internet.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Εγνατία τράπεζα το 82% 
των πελατών ηλικίας 18-34 ετών προτιμούν τράπεζες με 24-ωρη 
εξυπηρέτηση και επιθυμούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω 
του δικτύου [21]. Όσον αφορά την ασφάλεια των πράξεων μέσω υπολογιστή 
οι υπεύθυνοι της τράπεζας απαντούν πως υπάρχει σύστημα hardware και 
software που παρεμβάλλεται μεταξύ Internet και τράπεζας. Φιλτράρει τα 
δεδομένα που κυκλοφορούν σύμφωνα με συνθήκες που καθορίζει η τράπεζα 
παρέχοντας έτσι προς το συναλλασόμενο τη μέγιστη προστασία.
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4.3. Efg Eurobank Ergasias

http://www.eurobank.gr

Παρόμοια είναι και η μορφή του e-banking στη EuroBank οποία 
προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι η παρακολούθηση των 
συνεδριάσεων του ΧΑΑ και η αγοραπωλησία των μετοχών (εικόνα 11).

Εικόνα 11
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e-Banking
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αποκτήστε σήμερα πρόσβαση στις τι 
χρημαιιαιηριοκών DiMuAAuyiiMl

ι εξελιγμένες μορφές τραπεζικών και
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Εικόνα 12

Η Eurobank δημιούργησε έναν πλήρη τόπο στο Internet, από όπου 
μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει πληθώρα συναλλαγών αλλά και να 
συμμετέχει ενεργά στο χρηματιστήριο με αγοραπωλησίες on-line. Είναι η 
μοναδική εταιρεία που δεν υποχρεώνει τον πελάτη να έλθει σε κάποιο 
υποκατάστημα για να υποβάλλει τη σχετική αίτηση και να υπογράψει τα 
απαραίτητα χαρτιά. Όλα γίνονται από το σπίτι και το Internet και ο πελάτης 
δηλώνει την ώρα και την ημέρα που θέλει να παραλάβετε τους μυστικούς 
κωδικούς.

Η Eurobank χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο από τις άλλες τράπεζες 
όσον αφορά στους κωδικούς πρόσβασης και στις συναλλαγές. Ο χρήστης θα 
πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό της κάρτας την οποία έχει συνδέσει τους 

λογαριασμούς και όχι κάποιον κωδικό πρόσβασης. Φυσικά, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ένας λογαριασμός καταθέσεων και η 

αντίστοιχη κάρτα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από την τράπεζα. Για να 
γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη και να μπορέσει κανείς να ξεκινήσει τις 
τραπεζικές συναλλαγές από το Internet, θα πρέπει να συμπληρωθεί και ένας
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άλλος κωδικός που αναφέρεται ως κωδικός Internet. Θα τον βρεί κανείς 
επίσης στο χαρτί με τους προσωπικούς αριθμούς που θα παραλάβει.

Την πρώτη φορά που θα επισκεφθεί ο πελάτης το E-banking, θα 
πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό Internet στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης. 
Μόλις συνδεθεί θα ζητηθεί αυτόματα από το σύστημα να αλλάξει ο πελάτης 
τον κωδικό Internet με κάποιον της επιλογής του.

Οι συναλλαγές του e-banking που προσφέρει η Eurobank χωρίζονται 
σε τρεις κατηγορίες:
1. τους λογαριασμούς,
2. το χαρτοφυλάκιο, και
3. τοΧΧΑ.

Μέσα από την επιλογή των λογαριασμών μπορεί να βλέπει κάποιος το 
υπόλοιπο και την ανάλυση των λογαριασμών του, να μεταφέρει χρήματα 
μεταξύ των προσωπικών του λογαριασμών που έχει συνδέσει με την κάρτα 
του, να μεταφέρει χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων και να πληρώνει τις 
πιστωτικές κάρτες. Από την επιλογή «Το χαρτοφυλάκιό» μου υπάρχει η 
δυνατότητα για αγορά και πώληση μετοχών σε πραγματικό χρόνο, και 
μάλιστα χωρίς προμήθεια, και ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο. Στην επιλογή 
ΧΑΑ ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί εικονικά χαρτοφυλάκια, 
όπου μπορεί να δοκιμάζετε εναλλακτικά σενάρια και να παρακολουθεί τις 
τιμές των μετοχών με χρονική διαφορά δέκα λεπτών.

Η Eurobank εξασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών του κάθε 
χρήστη εφαρμόζοντας τρία μέτρα ασφαλείας. Στο επίπεδο του δικτύου έχει 
υιοθετήσει το πρωτόκολλο SSL με κωδικοποίηση 128bit. Το πρωτόκολλο 
αναλαμβάνει την κρυπτογράφηση και την ορθότητα των στοιχείων. Οι 
ιστοσελίδες που αφορούν στο E-banking βρίσκονται σε έναν ασφαλή 
διακομιστή, που αναγνωρίζεται από το σήμα του λουκέτου που εμφανίζεται 
τόσο στον Internet Explorer όσο και στον Netscape Navigator. Η πιστοποίηση 

της ταυτότητας του διακομιστή γίνεται από την VeriSign. Η Eurobank 
δημιουργεί ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, μοναδικό για κάθε χρήστη. Αυτό 
αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει τις συναλλαγές και τις
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μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών μόνο από το συγκεκριμένο 
υπολογιστή. Το πιστοποιητικό μπορεί να εγκατασταθεί σε δύο μόνο 
υπολογιστές.

4.4. Τράπεζα Πειραιώς
http://www.winbank.gr

Η Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τη Xiosbank που ανήκει στον ίδιο όμιλο 
δημιούργησε την WinBank από όπου μπορεί κανείς να κάνει τις συναλλαγές 
του από το Internet, από το κινητό ή το-σταθερό τηλέφωνο: Η WinBank 
προσφέρει επίσης τη δυνατότητα χρηματιστηριακών συναλλαγών από το 
Internet.

Εικόνα 13

Η Winbank είναι ένας εντυπωσιακός και λειτουργικός τόπος από όπου 
μπορεί κανείς να ξεκινήσει τις τραπεζικές του συναλλαγές. Στην πρώτη οθόνη 

της μετά την ενδιαφέρουσα εισαγωγή (εικόνα 13) υπάρχουν τέσσερις
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βασικές επιλογές που οδηγούν στους τέσσερις διαφορετικούς τρόπους 
τραπεζικών συναλλαγών. Είναι:
1. το Internet banking,
2. το Mobile banking,
3. το Phone banking και,
4. η εξυπηρέτηση από τα ΑΤΜ.

Στο Internet banking δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη από τον 
προσωπικό του υπολογιστή και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να 
εκτελεί με ασφάλεια τις τραπεζικές του συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται πλέον 
να επισκέπτεται τα καταστήματα της τράπεζας. To Mobile banking είναι μια 
υπηρεσία παροχής απλών τραπεζικών υπηρεσιών με τη χρήση του κινητού 
τηλεφώνου. To Phone banking ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχει αρκετές 
τραπεζικές συναλλαγές με τη βοήθεια ενός αυτόματου Call Center.

Οι συναλλαγές που προσφέρονται από το e-banking της Τράπεζας 
Πειραιώς καλύπτουν τις πιο συνηθισμένες περιοχές, όπως είναι η ανάλυση 
του υπολοίπου, οι πληροφορίες του λογαριασμού, η εμφάνιση των κινήσεων, 
η αίτηση και η ανάκληση των επιταγών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ των 
λογαριασμών. Οι επιλογές εμφανίζονται σε ένα αναδυόμενο μενού. Πιο 
αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

-Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου του πελάτη (προθεσμιακές καταθέσεις, 
αμοιβαία, δάνεια, ασφαλιστικά προϊόντα),
-Μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών,
-Αιτήσεις αποστολής εμβασμάτων,
-Συνοπτική παρουσίαση και ανάλυση των λογαριασμών και των υπολοίπων 
τους σε δραχμές και σε ΕΥΡΩ,
-Πληροφόρηση για τις πρόσφατες κινήσεις των λογαριασμών,
-Αιτήσεις για έκδοση και αποστολή παλαιότερων κινήσεων των λογαριασμών 
ταχυδρομικά ή με e-mail,

-Παραγγελίες για μπλοκ επιταγών,
-Ανάκληση μπλοκ επιταγών ή επιταγής,

-Πληρωμή πιστωτική κάρτα,
-Πληρωμή πάγιων εντολών για πληρωμές ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ),
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-Πληρωμή πάγιων εντολών για κινητή τηλεφωνία και συνδρομητική 
τηλεόραση,
-On-line εντολές για αγορά μετοχών με δυνατότητα χρέωσης καταθετικού 
λογαριασμού,
-On-line εντολές για πώληση μετοχών με δυνατότητα πίστωσης καταθετικού 
λογαριασμού,
-Παρουσίαση του προσωπικού χαρτοφυλακίου του πελάτη με αποτίμηση real 
time,
-Παρουσίαση λίστας με τις χρηματιστηριακές εντολές,
-Ενημέρωση για τις εντολές, αμέσως μετά την εκτέλεσή τους (status report), 
-Εκτύπωση των πινακιδίων,
-Ενημέρωση για τις τρέχουσες τιμές όλων των μετοχών του Χ.Α.Α.

uiin M mrutt internet Explorer v"1 «ΠΠ

λ r- * a £ .·■

] http //www.wkibenk.gr/

winbank
Τα Νέα μας
Υπηρεσίες
E-commerce
Προϊόντα
Press Room
Επικοινωνήστε
jobs@winbank
Tutorials
Αιτήσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Γ win-phone Γ win-internet Γ win-mobile

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΤΕΡΑ 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΥΖΥΓΟΥ 
•ΑΔ.Τ./ΑΡ.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΌΝΟΜΑ 

“ ΌΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ 

"I ΟΝΟΜΑ 
ΛΣΥΖΥΓΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Έ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (όχι ταχυδρομική θυρίδα)
ΌΔΟΣ |

•ΠΟΛΗ

■ΤΗΛΕΦΩΝΟ |_______

E-MAIL

J ’ΑΡΙΘΜΟΣ

JT. κ.
Ί ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (PIN, Σύμβαση, Οδηγίες..)
Επιλέξτε παράδοση από Courier ή παραλαβή από Κατάστημα 
COURER ® ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο

COURIER: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ϊΓ“—““---------------- ——----------------------- ■ jgsaa--------ψτ'

Εικόνα 14
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Η Winbank καλύπτει όμως ακόμα μία περιοχή που δεν την βρίσκουμε 
στις άλλες τράπεζες. Αυτή είναι η διαχείριση των αιτήσεων και η εκτέλεση 
εμβάσματος. Η Winbank προσφέρει και τη δυνατότητα χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, όπως είναι η αγορά και η πώληση μετοχών, αρκεί να 
συμπληρωθεί η αντίστοιχη αίτηση προς την τράπεζα (εικόνα 14). Επιτρέπει 
επίσης την παρακολούθηση τη λίστας των εντολών, καθώς και την 
ενημέρωση του χαρτοφυλάκιου.

4.5. Εθνική Τράπεζα
http://www.nbq.gr/

Η τράπεζα με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και ασφαλώς με ηγετική 
θέση στο χώρο έχει τη μικρότερη παρουσία στο Internet. Ενθαρρυντικό όμως 
στοιχείο αποτελεί η παρουσία της επιλογής Internet Banking, που φορτώνει 
ένα Java Applet και ζητεί το όνομα και τον κωδικό αριθμό. Είναι μια πρόγευση 
από τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρέχει η Εθνική Τράπεζα μέσω του 
Internet, μόλις περάσει το Internet Banking από αυτή την πιλοτική του μορφή 
στο καταναλωτικό κοινό.

Η διεύθυνσή της στο Internet περιλαμβάνει αρκετές πληροφορίες για 
την ίδια την τράπεζα και για τις υπηρεσίες που προσφέρει σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. Μία από τις επιλογές που ενδιαφέρουν τους περισσότερους 
ηλεκτρονικούς επισκέπτες είναι σίγουρα τα Δάνεια και οι Πιστωτικές κάρτες. 
Οι πληροφορίες που μπορεί κανείς να βρει είναι αναλυτικές για κάθε 
κατηγορία, με εκτενείς αναφορές στις προϋποθέσεις και στους όρους 
χορήγησης των δανείων (httD://www.ethniki.qr/frame.htm ). Στην κατηγορία 
των προσωπικών δανείων, για παράδειγμα, υπάρχουν πληροφορίες για το 
πιστωτικό όριο, την εξόφληση του δανείου και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται. Παρόμοια είναι και η ενημέρωση στα άλλα καταναλωτικά, 
στεγαστικά και ανοιχτά εθνοδάνεια.

Εκτός από την ενημέρωση για τις υπηρεσίες προς τους ιδιώτες, στον 
τόπο της Εθνικής θα βρεί κανείς αρκετές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης και για άλλα προϊόντα που μπορεί να
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ενδιαφέρουν μια μικρή εταιρεία. Μεταξύ άλλων, θα βρει κανείς στοιχεία για 
εταιρικές κάρτες, καταθέσεις όψεως σε δραχμές και συνάλλαγμα, καθώς και 
την δυνατότητα υπεραναλήψεων (εικόνα 15).

Εικόνα 15

Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας απαρτίζεται από 52 επιχειρήσεις. Στις 
εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται θυγατρικές τράπεζες του εξωτερικού, 
εξειδικευμένες τράπεζες και εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, ασφάλειες, καθώς και εταιρείες του βιομηχανικού και του 
εμπορικού κλάδου. Υπάρχουν βέβαια και οι αντίστοιχες συνδέσεις με τις 
θυγατρικές εταιρείες, όπως είναι η Εθνική Ασφαλιστική στη διεύθυνση 

http://www. ethniki-asfalistiki.gr/. επιλέγοντας τα ασφαλιστικά προϊόντα.
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Εκτύπωση

j Συνδέσειςhttps://homebank.nbg.gr/app/_gr/index.html

5 I ΘΝΙΚΜ 1 ΡΑΙII /Α Μ

νΠΙΙΠ^ΠΠΠΙί 
riiinr_f ιπιιι

Επιλογή γλωσσας/Language selection

m m
User Id

Password

am
iWHil ■

ΠαρακαΑούμε συμπληρώστε τα πεδία της οθόνης και πατήστε το πλήκτρο 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ'.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΙΙΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
Internet Ranking r v.,,,.· ~

ΓΟΙΙΙΚΗ il'Aflt/A ΓΗ> ΙΑΑΛΛ0> Λ ί

Εικόνα 16

Στο Internet υπάρχουν επίσης αρκετές πληροφορίες για το ευρώ. Στην 
ιστοσελίδα της ΕθνικήςΤράπεζας υπάρχει μια σειρά από άρθρα και 
επεξηγήσεις για την ιστορική αυτή μετάβαση στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα 
(http://www.ethniki.gr/publications/euronews/home.html).

4.6. Εμπορική Τράπεζα
http://www.combank.gr/

Η Εμπορική είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας με 
πληθώρα υπηρεσιών. Η παρουσία της όμως στο Internet περιορίζεται σε 
στατικές ιστοσελίδες και δεν επεκτείνεται στο e-banking. Θα βρεί πάντως 

κάποιος πληροφορίες για τους λογαριασμούς καταθέσεων, τα δάνεια, τις 
πιστωτικές κάρτες, το leasing, τις πωλήσεις αυτοκινήτων, το ναυτιλιακό τομέα 
και άλλα (εικόνα 17).
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4.7. Αγροτική Τράπεζα
http://www.ate.gr

Η Αγροτική Τράπεζα έχει μια απλή παρουσία στο Internet, από όπου 
μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες για τους λογαριασμούς καταθέσεων, τα 
δάνεια και τις άλλες υπηρεσίες της τράπεζας, για τις πιστωτικές κάρτες, καθώς 
και τα αμοιβαία κεφάλαια.

Στις ιστοσελίδες της Αγροτικής θα βρεί ο πελάτης αρκετές πληροφορίες 
για τις επιχειρήσεις, τη δυνατότητα χρηματοδότησης, καθώς και τα άλλα 
προϊόντα που μπορεί να ενδιαφέρουν μια μικρή εταιρεία. Μεταξύ άλλων, θα 
βρει κανείς στοιχεία για εταιρικές κάρτες, καταθέσεις όψεως σε δραχμές και 
συνάλλαγμα ή τη δυνατότητα υπεραναλήψεων. Στην επιλογή Δάνεια, που 
ενδιαφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών, μπορεί να μάθει κανείς 

αναλυτικά για τα προσωπικά, φοιτητικά, καταναλωτικά και γεωργικά δάνεια.
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Υπάρχουν, σε κάθε κατηγορία, τα επιτόκια, οι δόσεις, τα δικαιολογητικά και οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους (εικόνα 18).

Από κάθε ηϋευρά
Μπροστά!

Ενεργοί Λογαριασμοί 
Καταθέσεων

i^orfoV) îanP<IY1<^TEUOri TWV Μποχών της
Η Αγροτκή Τράπεφ - με δελτίο τύπου - ευχαρίστησε το επενδυτικό 
κοινό γο την ανταπόκρισή του στην πρόσφατη Δημόσια Εγγραφή γο 
την είσοδο της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιοι*
Αθηνά*.... πψοοοτερυ
Η ΑΓΡΟΠΚΗ τράπεζα από κάθε πλευρά πάει
unooanra!
Με όρερα μ Ια σύγχρονη τράπεφ του 2lou αιό*α, με επίκεντρο όλους 
τους Έλληνες αλλά και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες η ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
Τράπεφ από κάθε πλευρά, πάει... μπροστά!...περισσότερα
Νέα Προϊόντα

Αποδόσεις από 3,30% έως 4,25% από 
τον
Προνομιακό λογαριασμό "Δήμητρα”

. Ο λογαριασμός απευθύνεται σε φυσκϋ πρόσωπο και κυρίως 
* επενδυτές που διαθέτουν τουλάχιστον 3.000 000 δρχ 

(8.004,11 Euro) και θέλουν να έχουν δυνατότητα άμεσης 
ρευστοποίησης.. .περισσότερο

I Ανοοκάοτα
| Η ΤΡΑΠΕΖΑ μος σε συνεργασία με την ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε.
| ξεκίνησε την προώθηση ενός νέου κπι πρωτοποριοου 

προϊόντος της ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ / MAESTRO 
(ΑΛή.,.ηερσσότφα

Μ

7,63-
ΛΟΛΑΡίΟ ΗΠΑ 369,176’ ΔΙΕΘ^Σ ΜΙΚΤΟ

I ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 45,560 * ; ΗΣΟΔλ·ΛΑΤΟβϊ
,<ϋΡΛ «ΓΓΛΙΑΣ 540, =Λ· ί irvnwi MET. ΑΛΕΓΑ.ΑΓ-ΜΛάΧ-C . -.α
ΣΟΥΜΔΚΣ 3Θ·286 * <Μ>) «ΣΟΤ·) ΑγρΒΐ&''rSu^MAl 3,100α

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

9,10 ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 136,00 Τ
16.82 ν ΓΕΝΙΚΟΣ 3,071,83*
12,60 * i FTSS ASE 20 1 799,33 *
14,22 * | ΓΤ5Ε ASE ΜΕ> 40 319.90 *

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 6 709,18*

Εικόνα 18

4.8. Λαϊκή Τράπεζα
www.laikibank.com

Η Λάίκή Τράπεζα είναι μια νέα, γοργά αναπτυσόμενη ιδιωτική τράπεζα, 
ανήκει στον ευρύτερο όμιλο της Λαϊκής και της HSBC Bank και αποτελεί τη 
συνέχεια της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Πρωτολειτούργησε το 
1992 στην Αθήνα και σήμερα αριθμεί 25 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η 
Λαϊκή Τράπεζα ανταποκρίθηκε στις διεθνής τεχνολογικές εξελίξεις και 
απάντησε στις ανάγκες των πελατών της για ηλεκτρονικές συναλλαγές 
προσφέροντας την Laiki eBank (Εικόνα 19).
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Η Laiki eBank είναι ο νέος τρόπος προσέγγισης στις τραπεζικές 
εργασίες. Οι πελάτες εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά οπουδήποτε και αν 
βρίσκονται μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών: Ιντερνετ, Mobile, ΑΤΜς και 
Τηλετράπεζα. Οι πελάτες μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους 24 ώρες 

την ημέρα 365 ημέρες το χρόνο. Οι συναλλαγές εκτελούνται on-line και οι 
πελάτες χρησιμοποιούν τους κωδικούς συνδρομής (Subscriber Number και 
PIN). Η νέα αυτή προσέγγιση προσφέρει ολοκλήρωμένη τραπεζική 
εξυπηρέτηση και νέα προϊόντα σε μειωμένες τιμές. Η στρατηγική του ομίλου 
της Λαϊκής είναι να δημιουργήσει μια ενιαία ηλεκτρονική τράπεζα η οποία θα 
εξυπηρετεί τους πελάτες σε Κύπρο, Αγγλία, Ελλάδα και σε άλλες χώρες 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογική πλατφόρμα που έχει χτιστεί στην Κύπρο.

Εικόνα 19

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες για κάθε κανάλι διανομής είναι:
-Το κανάλι Internet προσφέρει τραπεζικές και χρηματιστηριακές 

υπηρεσίες.

-Η υπηρεσία eBanking προσφέρει:

• άμεση ενημέρωση για τα υπόλοιπα και τις καταστάσεις των λογαριασμών 
ανα πάσα στιγμή (Εικόνα 20),

• μεταφορά μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη ή σε λογαριασμό 

τρίτων,
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• πληρωμές καρτών, δάνειών,εισφορών,

• εντολές για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών ή βιβλιάριών καταθέσεων,

• ακύρωση καρτών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής,

• πληροφοριές για ασφαλιστικά και χρηματοδοτικά προϊόντα κ.α.

-Η υπηρεσία eTrading προσφέρει δωρεάν τις πιο κάτω υπηρεσίες 

στους επενδυτές με λογαριασμό Trading (χρηματιστηριακό) στην Λαϊκή 
Επενδυτική:

• σύνδεση με το χρηματιστήριο και παρακολούθηση της συνεδρίασης του 
ΧΑΚ,

• αγοραπωλησία μετοχών απευθίας με το χακ μέσω της Λαϊκής 
Επενδυτικής,

• έλεγχος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και άμεση ενημέρωση για τις 

τρέχουσες τιμές,
• έλεγχος του διαθεσίμου υπολοίπου για επένδυση,

• εκτέλεση συναλλαγών με πλήρη εχεμύθεια και ασφάλεια, και
• παρουσία πληροφοριών για τη χρηματιστηριακή αγορά.

http //www ‘oiki
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Εικόνα 20
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-Το κανάλι Mobile προσφέρει τραπεζικές και χρηματσιτηριακές 
συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου τύπου WAP. To Mobile banking 
θεωρείται ο τεχνολογικά πλέον σύγχρονος τρόπος υπολοίησης του e banking. 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

• σύνδεση με το χρηματιστήριο και παρακολούθηση της συνεδρίασης του 
ΧΑΚ,

• αγοραπωλησία μετοχών απευθείας με το ΧΑΚ,

• άμεση ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών,

• έλεγχος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων,

• έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών και των υπολοίπων, και

• πληρωμές και μεταφορές χρημάτων.

Μπαίνοντας στην αρχική σελίδα και επιλέγοντας “Subsidiaries and 
overseas” μπορεί να συνδεθεί κάποιος με τη σελίδα της Λαϊκής τράπεζας 
Ελλάδος (Εικόνα 21) από όπου μπορεί να πάρει πληροφορίες για τα 
προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της τράπεζας στην Ελλάδα. Βέβαια 
σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δεν μπορεί ακόμα να εκτελέσει ηλεκρονικές 
συναλλαγές όπως γίνεται στην περίπτωση της Τράπεζας στην Κύπρο. Η 
ανάπτυξη του ελληνικού site και η εκτέλεση συναλλαγών μέσω Internet 
αποτελούν την βασική προτεραιότητα της τράπεζας για το 2001.

Εικόνα 21
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Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται συγκεντρωτικά οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες από τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες με τη 
σημαντικότερη ηλεκτρονική παρουσία.
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5. 01 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα προφανή πλεονεκτήματα μιας e-bank είναι τα εξής: όχι λάσπη και 

τούβλα, όχι χαρτί, όχι περιορισμός χώρου και χρόνου. Με μερικά εκατομμύρια 

δολλάρια μπορεί να εγκατασταθεί μια e-bank και να διανείμει πλήρεις 

τραπεζικές υπηρεσίες με έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων που εργάζονται σε 

ένα κτίριο γραφείων που θα μπορούσε να είναι οπουδόποτε [26],

5.1 Οφέλη του e-banking

Τα οφέλη via touc πελάτεο είναι:

-Αποδέσμευση από ωράριο,

-αποφυγή της προσέλευσης στο κατάστημα,

-περισσότερος ελεύθερος χρόνος,

-περισσότεη ευελιξία και άνεση,

-αποφυγή της γραφειοκρατίας,

-ποιότητα και αξιοπιστία στις συναλλαγές,

-γρήγορη εξυπηρέτηση.

Τα οωέλη via tic επινειοησεκ είναι:
-Αποδέσμευση από ωράριο,

-μείωση του κόστους,
-αύξηση της αποτελεσματικότητας,
-διευκόλυνση επαφών μεταξύ επιχειρήσεων,

-μεγαλύτερη διεύρυνση της αγοράς,

-ποιότητα και αξιοπιστία στις συναλλαγές,

-γρήγορη εξυπηρέτηση.

Τα οωέλη via tic τοάπε&ο είναι:

-μείωση του κόστους συναλλαγών,
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-ουσιαστική βελτίωση στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πελάτες,

-αύξηση του μεριδίου αγοράς ιδιαίτερα σε νέους σε ηλικία πελάτες, 

-αναβάθμιση της εικόνας της τράπεζας καθώς πρωτοπορεί στις 

εξελίξεις και κινείται με ταχύτητα και ευελιξία προς το μέλλον, 

-δυνατότητα δημιουργίας πληροφοριακής βάσης για τους πελάτες και 

αξιοποίηση της πληροφόρησης αυτής για διαμόρφωση νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Είδαμε λοιπόν ότι όσες παραπάνω συναλλαγές μπορούν να 

μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία που 

θα επιτευχθεί. Το κόστος μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής είναι ασυγκρίτως 

μικρότερο όταν γίνεται δικτυακά και οι πελάτες κάνουν όλη τη συναλλαγή 

μόνοι τους. Επίσης το online banking δίνει τη δυνατότητα σε μια Τράπεζα να 

σιγουρέψει και να επεκτείνει της σχέση της με τους πελάτες της καθώς φέρνει 

τις τραπεζικές υπηρεσίες απευθείας στο σπίτι ή το γραφείο του πελάτη. Όσο 

περισσότερες υπηρεσίες αποδέχεται ένας πελάτης τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα να παραμείνει ο πελάτης «πιστός» στην τράπεζα. Η ανάπτυξη 

δικτυακών υπηρεσιών είναι επιβεβλημένη για τις Τράπεζες σήμερα οι οποίες 

πρέπει να ανταγωνιστούν προϊόντα και υπηρεσίες άλλων τραπεζών, 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών [38].

5.2 Μόνο πλεονεκτήματα;

Βέβαια υπάρχουν και αρκετοί πελάτες τραπεζών στον κόσμο που δεν 

είναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Οι άνθρωποι 

που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές τους φοβούνται και όσοι τους 

χρησιμοποιούν ξέρουν πως είναι δυνατόν να καταρρεύσουν. Επίσης υπάρχει 

και η κατηγορία εκείνη των πελατών των τραπεζών που είναι γνώστες των 

νέων τεχνολογιών εξακολουθούν όμως να είναι διατακτικοί να τις εφαρμόσουν 

γιατί δεν εμπιστεύονται ακόμα τις δικτυακές συναλλαγές. Χαρακτηριστικά είναι 

τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίσησε ο Richard Bell, αναλυτής 

της Tower Group. Από τις 42 διαδικτυακές τράπεζες που μελέτησε μόνο οι
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τρεις ή τέσσερις παρουσιάζουν κέρδος. Και αυτό γιατί παρότι συνιστούν την 

ταχύτερη και αμεσότερη μέθοδο διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών , το 

κοινό ακόμα δεν εμπιστεύεται τις διαδικτυακές τράπεζες [36],

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 συναλλάσονται με το πάτημα 

ενός πλήκτρου κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των κυβερνήσεων. Το 

ξέπλυμα χρήματος μπορεί να γίνει πλέον μια πολύ απλή υπόθεση. Τέλος 

είναι σημαντικό να κατανοήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών ότι με τέτοιου είδους «κρυφά» συστήματα στναλλαγών δεν 

μπορούν να αποδείξουν τη συνέπεια όσον αφορά τις πληρωμές προς τρίτους 

[22].
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6.ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 5 στην Ελλάδα έχουν γίνει σημαντικά 

βήματα στο τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Παρ’ ‘όλα αυτά όμως σε 

σύγκριση με το εξωτερικό το web banking στην Ελλάδα είναι ακόμα σε 

«εμβρυακό» στάδιο.

6.1 Δυο παραδείγματα από τις Η.Π.Α.

Στο εξωτερικό οι καταναλωτές είναι πιο εξοικειωμένοι και αποδέχονται 

πιο γρήγορα τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η νέα τεχνολογία στον 

τραπεζικό τομέα. Ειδικά στην Αμερική δεν υπάρχει τράπεζα που να μην 

συνδυάζει το web banking και το χρηματιστήριο. Άλλωστε το χρηματιστήριο 

γεννήθηκε στην Αμερική. Οι περισσότερες αμερικάνικες ηλεκτρονικές 

τράπεζες διαθέτουν ένα πρόγραμμα παρουσίασης (demo) το οποίο 

παρουσιάζει μια προσομοίωση των επιλογών που έχει ένας κανονικός 

συνδρομητής. Η Εμπορική Τράπεζα της Νέας Υόρκης διαθέτει μια απλή 

υλοποίηση του web banking στη διεύθυνση http://www.cbnvhb.com . Εκεί 

δίνονται πληροφορίες σε μορφή HTML για τους λογαριασμούς, τις κινήσεις και 

τα υπόλοιπά τους.

Η Net.B@nk που δηλώνει ότι είναι η μεγαλύτερη ιντερνετική τράπεζα 
διαθέτει περισσότερες επιλογές (http://netbank.com) . Οι συναλλαγές 

γίνονται με βάση τους λογαριασμούς που διαθέτει ο πελάτης, τις πιστωτικές 

του κάρτες και τα δάνεια. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι οι κινήσεις των 

λογαριασμών που μπορεί να κατεβάσει κάποιος στο σκληρό του δίσκο 

επιλέγοντας τις ημερομηνίες και τη μορφή. Υποστηρίζονται οι εφαρμογές 

Quicken και Money, δυο από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές στην Αμερική 

[30],
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6.2 Το παράδειγμα της Merrill Lynch-HSBC.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα υπηρεσία FXall.com που παρέχει πρόσβαση 

στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος μέσω Internet. Η αγορά 

συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο με ημερήσιο τζίρο τα 1,4 τρις, 

δολλάρια. Η νέα αυτή υπηρεσία αυτοματοποιεί τις συναλλαγές και την 

πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας 

των επτά μεγαλύτερων τραπεζών του κόσμου, των ελβετικών τραπεζών UBS 

Warburg και της CSFB, των αμερικανικών Bank of America, Goldman Sachs, 

JP Morgan, Morgan Stanley Dean Witter και της βρετανικής HSBC [33],

Όσον αφορά την βρετανική τράπεζα HSBC, υπολογίζεται πως ήδη 

στην ιστοσελίδα της www.hsbc.com σερφάρουν περίπου 400.000 πελάτες 

ανά τον κόσμο. Αξιοσημείωτη είναι επίσης είναι η συνεργασία της HSBC με 

έναν άλλο χρηματοοικονομικό κολοσσό του πλανήτη, την αμερικάνικη 

χρηματιστηριακή εταιρεία Merrill Lynch [29], και η δημιουργία μιας on line 

λιανικής και επενδυτικής τράπεζας. Στόχος των δυο ομίλων είναι να 

εκμεταλευθούν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελος των πελατών 

τους. Η νέα εταιρεία ονομάζεται Merrill Lynch-HSBC, λειτούργησε το 2000 και 

έχει έδρα των επιχειρήσεών της στο Λονδίνο.

Η Merrill Lynch-HSBC παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να 

εκτελούν σε 24-ωρη βάση, on line τραπεζικές και χρηματηστηριακές 

συναλλαγές, να επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια, να ενημερώνονται για την 
πορεία των λογαριασμών τους και να έχουν πρόσβαση σε αγορές ομολόγων. 

Προς το παρόν πρόσβαση στην Merrill Lynch-HSBC έχουν οι κάτοικοι της 

Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του Χονγκ Κονγκ, του Καναδά και της Αυστραλίας 

ενώ μέχρι το τέλος του 2001 θα υπάρχει πρόσβαση από κάθε γωνιά του 

πλανήτη εκτός από τις ΗΠΑ στις οποίες οι δυο όμιλοι έχουν ήδη έντονη την 

παρουσία τους. Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της HSBC Τζον Μποντ είχε 

δηλώσει [29]: «Βλέπουμε την κίνηση αυτή ως ένα ιδανικό συνδυασμό του 

internet banking και των ηλεκτρονικών χρηματιστηριακών συναλλαγών».

ΕΛΕΝΗ Β. ΚΥΡΟΓΛΟΥ 72

http://www.hsbc.com


01 ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα άξιο λόγου αποτελεί η ινδική 

τράπεζα Industrial Credit and Investment Corporation of India. Η τράπεζα 

αυτή από το 1996 απευθύνεται με συγκεκριμένη πολιτική στου Ινδούς του 

εξωτερικού. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του web site της το σύνολο των 

καταθέσεών της από πελάτες του εξωτερικού αυξήθηκε από 4% σε 10% [2],

Ενέργειες για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τραπεζικών 

συναλλαγών γίνονται σε διάφορους τομείς, όπως το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το iCash στην Ιαπωνία και οι «έξυπνες κάρτες» στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πολλές από τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, η 

πρωτοβουλία ανήκει στο δημόσιο τομέα, καθώς οι κρατικές υπηρεσίες 

αποβλέπουν στις νέες τεχνολογίες για να μειώσουν τα έξοδά τους. Η 

βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το 2002 το 25% των 

συναλλαγών που έχουν οι πολίτες με το κράτος θα διεξάγεται ηλεκτρονικά, με 

την προοπτική ότι μέχρι το 2008 θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά όλες οι 

δημόσιεςυπηρεσίες.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για πολλές τράπεζες του εξωτερικού το Internet banking είναι ήδη 

γεγονός ενώ είναι εμφανής η προσπάθεια όλων των ελληνικών τραπεζών να 

αποκτήσουν μια ισχυρή ηλεκτρονική παρουσία η οποία θα προσφέρει με 

σύγχρονους 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.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κερδίζουν συνεχώς έδαφος ενώ οι 

εξελίξεις επηρεάζουν τόσο τη φύση όσο και τη μορφή του παραδοσιακού 

τραπεζικού συστήματος. Το μέλλον των τραπεζών είναι ηλεκτρονικό, άλλα όχι 

μόνο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο John Cleghorn πρόεδρος της Royal 

Bank Of Canada «Μπορείς να κάνεις μεγάλο λάθος νομίζοντας ότι όλοι 

θέλουν να έχουν σχέση μαζί σου μέσω ένος Υ/Η!» [28],
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