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Περύληψη 

 Η παρούςα μελϋτη αςχολόθηκε με το ζότημα τησ ηλεκτρονικόσ  

τραπεζικόσ και ολοκληρώθηκε μϋςα από πϋντε κεφϊλαια, όπου πιο 

αναλυτικϊ ςτο πρώτο κεφϊλαιο  ϋγινε αναφορϊ ςτην ϋννοια τησ 

διαδικτυακόσ τρϊπεζασ  κϊνοντασ ιςτορικό αναδρομό  ςτο πϋραςμα των 

χρόνων. Βαρύτητα δόθηκε ςτουσ παρϊγοντεσ ανϊπτυξησ  τησ 

ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ ςτην Ελλϊδα και τι ιςχύει ςτη ςημερινό εποχό. 

Σο δεύτερο κεφϊλαιο εςτύαςε ςτα εύδη και τισ υπηρεςύεσ τησ 

ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ κϊνοντασ αναφορϊ  ςτισ τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ  

μϋςω τηλεφώνου, τραπεζικών και ϊλλων υπηρεςιών. Σο τρύτο κεφϊλαιο 

ανϋπτυξε τη ψηφιακό οικονομύα και  τα οφϋλη από τη χρόςη του e-

banking  αναφορικϊ με τη τρϊπεζα και τουσ πελϊτεσ αντύςτοιχα. Σο 

τϋταρτο κεφϊλαιο ςτη ςυνϋχεια, ανϋπτυξε το ζότημα τησ αςφϊλειασ 

αναφορικϊ με τισ ςυναλλαγϋσ, τα ςυςτόματα κρυπτογρϊφηςησ και τουσ 

κινδύνουσ που προκύπτουν για τουσ χρόςτεσ μϋςα από τη χρόςη που 

κϊνουν ςτισ υπηρεςύεσ τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ. 

 Σο πϋμπτο και τελευταύο  κεφϊλαιο αναφϋρθηκε ςτισ προοπτικϋσ 

προώθηςησ του e-banking καθώσ και ςτισ προοπτικϋσ  που υπϊρχουν 

ςτη χώρα μασ. Αναφορϊ ϋγινε ςτην αποτελεςματικό και ποιοτικό 

διαδικτυακό εξυπηρϋτηςη. Σϋλοσ, η εργαςύα ολοκληρώθηκε με τον 

επύλογο. 
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Summary 

 The present study dealt with the issue of electronic banking and 

was completed through five chapters, in which more detail in the first 

chapter was the reference to the concept of the internet bank making a 

historical retrospective over the years. Gravity was given to the growth 

factors of e-banking in Greece and what is currently the case. The second 

chapter focused on the types and services of electronic banking by 

referring to banking services by telephone, banking and other services. 

The third chapter developed the digital economy and the benefits of 

using e-banking with regard to the bank and customers respectively. The 

fourth chapter then developed the issue of security with regard to 

transactions, encryption systems and the dangers that arise for users 

through their use of electronic banking services. 

 The fifth and final chapter mentioned the prospects of promoting 

e-banking as well as the prospects in our country. Reference was made to 

efficient and quality online service. Finally, the work was completed with 

the epilogue. 
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Ειςαγωγό 

Η ϋντονη διεθνοπούηςη που παρατηρεύται τα τελευταύα χρόνια 

και οι όλο και περιςςότερεσ αυξανόμενεσ απαιτόςεισ των καταναλωτών 

οδόγηςαν την τρϊπεζα ςτην ανϊπτυξη νϋων μορφών τραπεζικόσ όπωσ 

εύναι για παρϊδειγμα η ηλεκτρονικό τραπεζικό, το home – banking, και η 

λιανικό τραπεζικό ό retail banking.  

Οι τρϊπεζεσ καλούνται ςε διεθνϋσ επύπεδο να αντιμετωπύςουν 

πολλϋσ προκλόςεισ - ςτόχουσ. Σο περιβϊλλον ςτο οπούο δρουν εύναι 

πολύ ανταγωνιςτικό και δύςκολο, με ταχεύσ ρυθμούσ τεχνολογικόσ 

ανϊπτυξησ το οπούο ςυνεχώσ εκτεύνεται λόγω τησ δημιουργύασ τησ 

Οικονομικόσ και Νομιςματικόσ  Ενώςεωσ και τησ διεθνοπούηςησ των 

χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών ( Martins et al. 2014).   

Η αλλαγό του διεθνούσ χρηματοπιςτωτικού περιβϊλλοντοσ ςτη 

δεκαετύα του ’80 ςυνοδεύτηκε από αύξηςη τησ μεταβλητότητασ των 

ςυναλλαγματικών ιςοτιμιών και την αςτϊθεια των επιτοκύων που 

οδόγηςε τουσ επενδυτϋσ και τουσ δανειζόμενουσ ςτην ζότηςη από το 

χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα περιςςότερων ευϋλικτων μϋςων για 

τοποθϋτηςη των αποταμιεύςεων τουσ και την κϊλυψη των κινδύνων 

από τισ χρηματοοικονομικϋσ  διακυμϊνςεισ που υπόρχαν ( Martins et al. 

2014).   

υνεπώσ η ειςαγωγό των καινοτομιών ςτον χρηματοοικονομικό 

τομϋα οδόγηςε ςτην αντύδραςη των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών 

και ςτην ενύςχυςη των χρηµατο-οικονοµικών κινδύνων. Σα 

χρηματοοικονομικϊ αυτϊ προώόντα αποτϋλεςαν εναλλακτικούσ τρόπουσ 

ςυμμετοχόσ ςτισ αγορϋσ των αγαθών, χρεογρϊφων, ςυναλλϊγματοσ και 

επιτοκύων δύνοντασ την δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ τουσ να 

καλύπτονται από τουσ κινδύνουσ που απορρϋουν από τισ απρόβλεπτεσ 

διακυμϊνςεισ των τιμών ςτην αγορϊ. 

υνεπώσ η ανϊπτυξη και η επϋκταςη νϋων χρηματοοικονομικών 

προώόντων όταν αποτϋλεςμα όχι µόνο μιασ διαρκούσ επιδύωξησ τησ κϊθε 
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τρϊπεζασ να επιτύχει καλύτερα οικονομικϊ αποτελϋςματα αλλϊ και τησ 

ανϊγκησ για καινοτομύα προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτον τραπεζικό 

ανταγωνιςμό. 

Παρϊγοντεσ όπωσ η τεχνολογύα., ο ανταγωνιςμόσ, οι 

καταναλωτϋσ και το θεςμικό πλαύςιο αςκούν καταλυτικό επύδραςη ςτο 

παραδοςιακό τραπεζικό ςύςτημα, µε ςύγουρο αποτϋλεςμα την ςυνϋχιςη 

τησ προςπϊθειασ των τραπεζών για παραγωγό νϋων υπηρεςιών και 

καινοτόμων προώόντων. 

Η ανϊπτυξη των νϋων τεχνολογιών, ειδικϊ τα τελευταύα χρόνια, 

ϋχει επηρεϊςει ςε μεγϊλο βαθμό τον τρόπο επικοινωνύασ και αντύληψησ 

του περιβϊλλοντοσ εκ μϋρουσ των ανθρώπων καθώσ και τη μϋθοδο  με 

την οπούα πραγματοποιούνται οι λειτουργύεσ των επιχειρόςεων. 

τον τραπεζικό τομϋα αυτϋσ οι αλλαγϋσ ϋχουν δημιουργόςει ϋνα 

φαινόμενο ευρύτερα γνωςτό ωσ «νϋα οικονομύα».  

Με τον όρο αυτό περιγρϊφεται ο τρόποσ με τον οπούο γύνονται οι 

επιχειρηςιακϋσ δραςτηριότητεσ και οι ςυναλλαγϋσ που βαςύζονται ςτο 

νϋο μοντϋλο τησ οικονομύασ.  

τον τομϋα των επιχειρόςεων, μϋχρι πριν από λύγα χρόνια, το 

διαδύκτυο όταν απλϊ μύα επιπρόςθετη δραςτηριότητα των 

επιχειρόςεων οι οπούεσ όθελαν να προβϊλουν ϋνα ανταγωνιςτικότερο 

προφύλ. όμερα αποτελεύ επιτακτικό ανϊγκη για τισ επιχειρόςεισ οι 

οπούεσ επιθυμούν να ςυμμετϊςχουν ςτο ςτύβο τησ ανταγωνιςτικότητασ.  

 Ϊνασ από τουσ κλϊδουσ που ϋχει αποκομύςει πολλϊ οφϋλη εύναι 

αυτόσ των τραπεζών. Για πολλϋσ δεκαετύεσ ο χώροσ των λιανικών 

τραπεζών (retail bank sector) βαςιζόταν αποκλειςτικϊ  ςε καταςτόματα 

λιανικόσ – υποκαταςτόματα που βρύςκονταν ςε κεντρικϊ ςημεύα των 

πόλεων. όμερα όμωσ το άντερνετ ειςϊγει κϊποια νϋα δεδομϋνα ςε αυτό 

το χώρο.  

 Οι καταναλωτϋσ δεν εύναι πλϋον υποχρεωμϋνοι να μεταβαύνουν 

ούτε ςτισ τρϊπεζεσ ούτε ςτα ΑΣΜ’s με ςκοπό να ελϋγξουν ό να 
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πληρώςουν κϊποιον απ’ τουσ λογαριαςμούσ τουσ. Πλϋον ϋχουν την 

δυνατότητα να πραγματοποιούν τισ ςυναλλαγϋσ τουσ μϋςω διαδυκτύου. 

Οι καινοτομύεσ αυτϋσ ϋχουν επιφϋρει ςαρωτικϋσ αλλαγϋσ ςτο πεδύο του 

τραπεζικού ανταγωνιςμού.  

 Οι τρϊπεζεσ ςόμερα δεν εύναι απαραύτητο να ϋχουν 

υποκαταςτόματα ςε κϊθε γειτονιϊ.  Αυτό που χρειϊζεται εύναι μύα καλό 

παρουςύαςό τουσ ςτο άντερνετ μϋςω μιασ χρόςιμησ και λειτουργικόσ 

ιςτοςελύδασ που θα προςφϋρει μύα ποικιλύα υπηρεςιών προσ τουσ 

πελϊτεσ τουσ (Martins et al. 2014).  κοπό τησ παρούςασ μελϋτησ 

αποτελεύ η διεξοδικό περιγραφό και ανϊλυςη του τρόπου λειτουργύασ 

τησ  ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ. 
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Κεφϊλαιο 1ο Σο Internet Banking 

1.1 «Ϊννοια του Internet Banking» - Οριςμόσ 

"Το Internet Banking ορίζεται ωσ η αυτοματοποιημένη παροχή 

νέων και παραδοςιακών προΰόντων και υπηρεςιών χρηματοοικονομικήσ 

φύςησ, απευθείασ ςτουσ πελάτεσ μέςω ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραςτικών 

καναλιών επικοινωνίασ" (Martins et al. 2014). 

 

1.2 Ιςτορικό Αναδρομό 

Μϋςα ςτα χρόνια διαπιςτώθηκε ότι η ςυνεργαςύα των δύο 

αποτελούςε τη λύςη ςτα προβλόματα ενώ βοηθούςε ςτη καλύτερη 

εξυπηρϋτηςη των πελατών. υγκεκριμϋνα οι ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ 

καλύπτουν επαναλαμβανόμενεσ τραπεζικϋσ εργαςύεσ, πληροφορούν, 

ειδοποιούν, διευκολύνουν ςτη διαχεύριςη των προώόντων που 

ενδιαφϋρουν το πελϊτη. Από την ϊλλη οι παραδοςιακϋσ εξυπηρετούν 

ςτισ ςυναλλαγϋσ που χρειϊζεται η φυςικό παρουςύα του πελϊτη ( 

Bratawisnu, 2017) 

Η ανϊπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεςιών, ϋχει αλλϊξει και το 

ρόλο του προςωπικού, το οπούο εςτιϊζει κυρύωσ ςτη πώληςη προώόντων 

αλλϊ και ςτη διαχεύριςη εργαςιών εντόσ του καταςτόματοσ. 

 υμπεραςματικϊ κϊποιοσ θα μπορούςε να διαπιςτώςει οτι η 

ηλεκτρονικό τραπεζικό εξυπηρϋτηςη παραμϋνει ϋνασ τελικόσ 

προοριςμόσ και η ταχύτητα επύτευξησ τησ εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό 

από το ρυθμό διεύςδυςησ των νϋων τεχνολογιών ςτη καθημερινό ζωό.  

 

1.3 Η διεύςδυςη του e-banking ςτην Ελλϊδα 

Σα internet sites εύναι ύςωσ το πιο δημοφιλϋσ ςύςτημα που 

χρηςιμοποιούν οι Ελληνικϋσ τρϊπεζεσ  για την πληροφόρηςη του 

κόςμου. Μϋςα απ’ αυτϊ μπορεύ ο οποιοςδόποτε να αντλόςει 

πληροφορύεσ για τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ που προςφϋρουν οι 
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τρϊπεζεσ, να πϊρει ποικύλεσ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με αυτϋσ, όπωσ 

διευθύνςεισ των υποκαταςτημϊτων τουσ, πληροφορύεσ για καινούργιεσ 

ςυμφωνύεσ ό ακόμα και ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ κοινωνικϋσ τουσ 

δραςτηριότητεσ, τυχόν χορηγύεσ και γενικότερα για οποιοδόποτε θϋμα 

ςχετικό εντϊςςεται ςτο πλαύςιο τησ λειτουργύασ τουσ. 

Εξαιτύασ του γεγονότοσ ότι τα τραπεζικϊ sites αποτελούν 

ουςιαςτικϊ τον καθρϋφτη των τραπεζών προσ τον κόςμο, οι ύδιεσ 

φροντύζουν να τα ενημερώνουν ςυνεχώσ προκειμϋνου να εύναι 

αναλυτικϊ και εύχρηςτα καθώσ και πολύ προςεγμϋνα τόςο εμφανιςιακϊ 

όςο και ωσ προσ το περιεχόμενο   

 

1.4 Παρϊγοντεσ ανϊπτυξησ του  e-banking ςτην Ελλϊδα 

Ο Parsons (1996), υποθϋτει ότι ςτην υιοθϋτηςη του διαδικτύου οι 

εταιρεύεσ περνούν τρύα κύρια ςτϊδια:  

το πρώτο ςτϊδιο βρύςκεται η παρουςύαςη των πληροφοριών, η 

οπούα περικλεύει την πρωτοβουλύα να προωθηθεύ μια βαςικό on-line 

παρουςύα προκειμϋνου να παρουςιαςτούν οι βαςικϋσ κυρύωσ 

πληροφορύεσ ςτουσ πελϊτεσ. Η ϋκθεςη πληροφοριών περιλαμβϊνει εύτε 

την μονόδρομη επικοινωνύα ( όπωσ η πληροφόρηςη των πελατών για τα 

προώόντα και τισ υπηρεςύεσ) εύτε τη διπλόσ κατεύθυνςησ επικοινωνύα 

που εμπεριϋχει κϊποιο βαθμό αλληλεπύδραςησ, επιτρϋποντασ ςτουσ 

χρόςτεσ να ςτϋλνουν ηλεκτρονικϋσ διόδουσ ςτην εταιρύα προκειμϋνου να 

γύνουν οι ϋρευνεσ, οι προτϊςεισ ό τα τυχόν παρϊπονα.  

το παρών ςτϊδιο, ο γενικόσ ςκοπόσ χρόςησ του διαδικτύου εύναι 

να εμπορευθεύ, αποδεςμευμϋνο από καπηλεύςιμεσ διαθϋςεισ, δηλαδό να 

ενιςχύςει τισ πληροφορύεσ εικόνασ και ανεφοδιαςμού των προώόντων. 

Μϋχρι τώρα, η εταιρεύα δεν ϋχει θϋςει κϊποια επύςημη δομό για το 

διαδύκτυο ωσ μονϊδα, και οι δραςτηριότητεσ που ςχετύζονται με αυτό 

απολαμβϊνουν μικρό διαφϊνεια ςτην οργϊνωςη, που ϊγεται  κυρύωσ 

από τα μεμονωμϋνα ςυμφϋροντα. Αυτό μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ το 
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πρώτο βόμα που κϊνει μια εταιρύα για την βελτύωςη τησ εξυπηρϋτηςησ 

των πελατών τησ με την παροχό περιςςότερων πληροφοριών για τισ 

υπηρεςύεσ και τα προώόντα τησ. Γεγονόσ που δεν αποτελεύ κϊποιου 

εύδουσ καινοτομύα μιασ και το διαδύκτυο μϋχρι τώρα χρηςιμοποιεύται ωσ 

ϋνα ϊλλο κανϊλι πληροφοριών  (Bratawisnu, 2017) 

Οι ςύγχρονεσ ανϊγκεσ κατευθύνουν ςτην αύξηςη των επιθυμιών 

των πελατών ςε πεδύα όπωσ η αλληλεπύδραςη πληροφοριών και οι 

ςυναλλαγϋσ. Ϊτςι, ωσ απϊντηςη ςε αυτϋσ τισ απαιτόςεισ ϋρχεται η 

ανϊγκη για περιςςότερεσ χρηματικϋσ επενδύςεισ. Δεινόσ ανϊγκησ ουδϋν 

ιςχυρότερον, βριςκόμαςτε μπροςτϊ ςτο δεύτερο ςτϊδιο, αυτό τησ 

ςυναλλαγόσ.  

Μια μικρό τεχνικό ομϊδα πλόρουσ απαςχόληςησ προςωπικού, 

οργανώνεται και εύναι υπεύθυνη προκειμϋνου να δημιουργόςει και να 

διατηρόςει το site διαδικτύου. Η επϋνδυςη ςε αυτό τη φϊςη ακόμα 

ςτερεύται μιασ ςαφούσ διορατικότητασ και το site χρηςιμοποιεύται 

κυρύωσ ωσ πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο οι πελϊτεσ μπορούν να 

πραγματοποιόςουν τισ βαςικϋσ ςυναλλαγϋσ, όπωσ η πληρωμό 

λογαριαςμών, η μεταφορϊ χρημϊτων από τον ϋναν λογαριαςμό ςτον 

ϊλλον κλπ. Σο διαδύκτυο χρηςιμοποιεύται ωσ ϋνα αποδοτικό οικονομικϊ, 

ςυμπληρωματικό κανϊλι για τα καταςτόματα τραπεζών, για την 

προώθηςη, την πραγματοπούηςη ςυναλλαγών και την παρϊδοςη 

υπηρεςιών και προώόντων. Ο Rose (2000), καταλόγει ότι ςτο επύπεδο 

των τραπεζικών ςυναλλαγών διαδικτύου παρϋχονται ςτουσ πελϊτεσ 

επτϊ κατηγορύεσ υπηρεςιών:  

 Ωνοιγμα ενόσ λογαριαςμού 

  Κατϊθεςη και αναλόψεισ 

 Ποςοςτϊ και αμοιβϋσ 

 Πλοόγηςη και ευκολύα χρόςησ 

 Πληρωμό λογαριαςμών 
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  Αςφϊλεια  

  Εξυπηρϋτηςη Πελατών 

το τρύτο ςτϊδιο, το διαδύκτυο αναπτύςςει τη δικό του δομό και 

διαχωρύζονται οι δραςτηριότητεσ που ςχετύζονται με το μϊρκετινγκ από 

αυτϋσ που ςχετύζονται με την τεχνολογύα.  

Η μονϊδα που βρύςκεται ςε απευθεύασ ςύνδεςη αρχύζει να 

κερδύζει τη θϋςη μιασ αυτόνομησ μονϊδασ, που διευθύνει τισ 

δραςτηριότητϋσ τησ και που ακολουθεύ τουσ ςτόχουσ τησ. Η εταιρύα με 

αυτόν τον τρόπο θα αυξόςει τον αριθμό των υπηρεςιών και των 

προώόντων που προςφϋρει, δύνοντασ ιδιαύτερη ςημαςύα ςτισ απαιτόςεισ 

των πελατών, προκειμϋνου να τισ χρηςιμοποιόςει ωσ ϋναυςμα για την 

ανϊπτυξη νϋων προώόντων και υπηρεςιών (Bratawisnu, 2017) 

Προκειμϋνου να πρωτοτυπόςει και να δημιουργόςει νϋα προώόντα 

ό υπηρεςύεσ που επιλύουν τισ περιςςότερεσ από τισ ανϊγκεσ των 

πελατών, η εταιρεύα μπορεύ να ςυνεργαςτεύ και να ενώςει τισ δυνϊμεισ 

τησ με ϊλλουσ ομοώδεϊτεσ. υγχρόνωσ, αρχύζει να αναπτύςςει μια πιο 

πολύπλευρη την χρόςη του site τησ, με την προςαρμογό του ςύμφωνα 

με τισ απαιτόςεισ των πελατών. Αυτό μπορεύ να απαιτεύ την προςθόκη 

επιπλϋον τεχνικών χαρακτηριςτικών, όπωσ η ςύνδεςη του κινητού 

τηλεφώνου με το διαδύκτυο, προςφϋροντασ ςε απευθεύασ ςύνδεςη 

υπηρεςύεσ ςτον πελϊτη οπουδόποτε και αν αυτόσ βρύςκεται. 

Ο Yakhlef (2001), επιςημαύνει ότι «παρόλο που ο αριθμόσ των 

καταςτημϊτων ςυρρικνώνεται με την αυξημϋνη χρόςη διαδικτύου, ο 

ρόλοσ τουσ αλλϊζει όλο και περιςςότερο καθώσ οι τρϊπεζεσ κινούνται 

προσ το διαδύκτυο ωσ το μϋςο προκειμϋνου να βελτιώςουν την 

αποδοτικότητα, ςε μια ςτρατηγικό ςυςκευό για τη μετατροπό τησ 

επιχεύρηςησ» και αναρωτιϋται αν οι τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ διαδικτύου 

εύναι ο εχθρόσ των τραπεζικών ςυναλλαγών των καταςτημϊτων ( 

Bacinello et al., 2017). 
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Η ανωτϋρω θϋςη  ϋρχεται ςε αντύθεςη με την ϊποψη του Mols 

(1999), ο οπούοσ αςπϊζεται την ϊποψη ότι οι τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ 

διαδικτύου μπορούν να λειτουργόςουν ταυτόχρονα με τισ τραπεζικϋσ 

ςυναλλαγϋσ των καταςτημϊτων ό ακόμα και ωσ υποκατϊςτατο 

μϊρκετινγκ των καταςτημϊτων, αν και μπορούμε να ιςχυριςτούμε ότι 

το πρότυπο των τραπεζικών ςυναλλαγών διαδικτύου, ϋτςι όπωσ 

παρουςιϊζεται από τον Mols (1999),  μπορεύ να οδηγόςει ςτην 

εξαφϊνιςη τησ παραδοςιακόσ ςτρατηγικόσ των καταςτημϊτων ( 

Bratawisnu, 2017) 

Ο Yakhlef (2001), όπωσ και ο  Mols (1999) ςτη Δανύα, υποςτηρύζει 

το επιχεύρημϊ του αντλώντασ ςτοιχεύα από τη ουηδύα.  Και οι δυο 

χώρεσ αναπτύςςονται ικανοποιητικϊ και οι καταναλωτϋσ τουσ εύναι 

εξοικειωμϋνοι με το διαδύκτυο και τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, ενώ οι 

καταναλωτϋσ ςε πολλϋσ ϊλλεσ χώρεσ όπωσ ςτην Ελλϊδα, υςτερούν ςτη 

γνώςη τη ςχετικό με το διαδύκτυο. Επομϋνωσ, μια ϋρευνα θα μπορούςε 

ακόμη να εςτιϊςει ςε ϋνα ευρύτερο  δεύγμα τραπεζών που θα 

περιλαμβϊνει περιςςότερεσ από μια χώρεσ, ςτοχεύοντασ να αποκτόςει 

μια πιο ςφαιρικό ϊποψη ςχετικϊ με τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ διαδικτύου  

 

1.5 Η ηλεκτρονικό τραπεζικό ςόμερα 

Οι τραπεζικϋσ εργαςύεσ που πραγματοποιούνται από το ύντερνετ 

αποφϋρουν μεγϊλα πλεονεκτόματα και για τισ τρϊπεζεσ και για τουσ 

καταναλωτϋσ. Οι εργαςύεσ αυτϋσ, μϋςω του διαδικτύου εύναι κατϊλληλεσ 

ωσ προσ τισ λειτουργύεσ τουσ και ταυτόχρονα εύναι οικονομικϊ 

αποδοτικϋσ ( Bratawisnu, 2017) 

Επιπλϋον, η ανϊπτυξη των τραπεζικών εργαςιών μϋςω του 

ύντερνετ ϋχει αλλϊξει τη δομό των καναλιών διανομόσ ςτον τομϋα των 

τραπεζών με δυο τρόπουσ. Σο διαδύκτυο επηρεϊζει τη δομό των 

καναλιών διανομόσ με δύο τρόπουσ. Κατ' αρχϊσ αποτϋλεςε ϋνα νϋο 
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δύαυλο διανομόσ για τισ υπηρεςύεσ των τραπεζών. Δεύτερον, οι 

τραπεζικϋσ εργαςύεσ από το ύντερνετ επηρϋαςαν και τουσ καταναλωτϋσ.  

Πολλού από τουσ καταναλωτϋσ επενδύουν αρκετό από το χρόνο 

και τουσ πόρουσ τουσ, προκειμϋνου να αποκτόςουν τη γνώςη τησ 

χρόςεωσ ηλεκτρονικών υπολογιςτών και να γνωρύςουν το ύντερνετ, 

όμωσ υπϊρχουν και ϊλλοι καταναλωτϋσ που δεν εξοικειώνονται με το 

διαδύκτυο. Ψσ εκ τούτου, κϊποια διαφορετικϊ κομμϊτια τησ αγορϊσ των 

πελατών των τραπεζών μπορούν να προςδιοριςτούν, λαμβϊνοντασ 

υπόψη την θεωρύα του  Mols (2009). Τποθϋτουμε ότι υπϊρχουν δύο 

διαφορετικϋσ πύτεσ ςτην αγορϊ, που εύναι από την μια αυτό του e-

banking  και από την ϊλλη αυτό του παραδοςιακού τραπεζικού 

ςυςτόματοσ με τα υποκαταςτόματα. Αυτϊ τα δύο κομμϊτια ςτην αγορϊ 

ϋχουν διαφορετικϋσ ανϊγκεσ και αντιλόψεισ για την χρόςη του ύντερνετ  

Προσ το παρών το παραδοςιακό κανϊλι διανομόσ ςτοχεύει ςτουσ 

καταναλωτϋσ που δεν εύναι εξοικειωμϋνοι με το διαδύκτυο ενώ το e-

banking εύναι ϋνα νϋο κανϊλι διανομόσ που ςτοχεύει ςτο κομμϊτι τησ 

αγορϊσ που εύναι εξοικειωμϋνο με αυτό. 

το e-banking υπϊρχουν δυο ςυμβαλλόμενα μϋρη. Από τη μια 

υπϊρχει η τρϊπεζα και από την ϊλλη ο πελϊτησ. Ψσ πελϊτησ θεωρεύται 

εύτε ο ιδιώτησ εύτε η επιχεύρηςη. Η τρϊπεζα ωσ επιχεύρηςη εςτιϊζει και 

ςτην καταναλωτικό αλλϊ και ςτη βιομηχανικό αγορϊ, αναπτύςςοντασ 

υπηρεςύεσ B2C και Β2Β ( Bacinello et al., 2017). 

τισ δυο προαναφερόμενεσ αγορϋσ, οι τρϊπεζεσ εκμεταλλευόμενεσ 

τισ ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ και το ύντερνετ αναπτύςςουν καινοτόμεσ 

υπηρεςύεσ, ώςτε να ικανοποιόςουν τισ ανϊγκεσ των πελατών τουσ. 

υγχρόνωσ εκμεταλλευόμενεσ την παγκοςμιοπούηςη των αγορών αλλϊ 

και τη δυναμικό του διαδικτύου προςεγγύζουν αγορϋσ ανϊ τον κόςμο.  

όμερα ςτο e-banking παρατηρούνται κοινότυπεσ ςτρατηγικϋσ, οι 

οπούεσ χρηςιμοποιούνται από το ςύνολο τησ αγορϊσ. Σα προώόντα 

μοιϊζουν κατϊ πολύ μεταξύ τουσ αλλϊ και οι τόποι που αυτϊ 
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προωθούνται εύναι παρόμοιοι. Αυτό που διαφοροποιεύται εύναι το 

επιτόκιο και ο τρόποσ αποπληρωμόσ. Η ςχϋςη των δυο ςυμβαλλομϋνων 

μερών εύναι αμφύδρομη. Από τη μια οι τρϊπεζεσ παρϋχουν 

χρηματοπιςτωτικϊ προώόντα, ενώ από την πλευρϊ τουσ οι πελϊτεσ τα 

προςωπικϊ τουσ δεδομϋνα, τα οπούα πλαιςιώνουν μια βϊςη δεδομϋνων 

με μεγϊλη αξύα για την αγορϊ (Bratawisnu, 2017) 
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Κεφϊλαιο 2ο Σα εύδη και οι υπηρεςύεσ του e-banking 

2.1 Σα εύδη του e-banking 

Tα εύδη των πληροφοριακών ςυςτημϊτων που χρηςιμοποιούν οι 

τρϊπεζεσ ςε ςχϋςη με την επικοινωνύα μπορούμε να τα κατατϊξουμε ςε 

δύο κατηγορύεσ.  τα εξωτερικϊ και τα εςωτερικϊ ςυςτόματα. Σα 

εξωτερικϊ εύναι αυτϊ που χρηςιμοποιούνται για την ενημϋρωςό των 

τραπεζικών ςυναλλαγών από τουσ πελϊτεσ. Αποτελούν με ϊλλα λόγια 

μϋςα αμφύδρομησ επικοινωνύασ και ανταλλαγόσ πληροφοριών. 

Ακολούθωσ μπορούν να παραταχθούν ςτα internet sites, το e-

commerce, το e-mail, τα ATM’s και το e-CRM (Customer Relationship 

Management) (Bacinello et al., 2017). 

Σα ανωτϋρω ςυςτόματα θα αναλυθούν διεξοδικϊ ςτη ςυνϋχεια με 

ςτόχο να καταςτεύ κατανοητόσ ο τρόποσ λειτουργύασ τουσ και να 

αναλυθεύ η μεθοδολογύα  και η προςφορϊ τουσ ςτον τραπεζικό χώρο.  

Σα εςωτερικϊ εύναι αυτϊ που χρηςιμοποιούν οι τρϊπεζεσ για την 

καλύτερη πληροφόρηςη και εξυπηρϋτηςη των πελατών τουσ. Σϋτοια 

ςυςτόματα εύναι: Οι βϊςεισ δεδομϋνων, ο «Σειρεςύασ» και τα αρχεύα. 

Η ηλεκτρονικό τραπεζικό χωρύζεται κυρύωσ  ςτο Internet Banking 

(Σραπεζικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω διαδικτύου), το Phone Banking 

(Σραπεζικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω ςταθερού τηλεφώνου) και το Mobile 

Banking (Σραπεζικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω κινητού τηλεφώνου) (Krishnan, 

2017). 

 

2.1.1 Internet Banking 

Η χρόςη του e-banking, από τη πλευρϊ των τραπεζών ϋχει ωσ 

ςτόχο την επύτευξη των ακόλουθων δρϊςεων. Αναλυτικϊ αυτϋσ εύναι οι 

εξόσ (Bratawisnu, 2017) : 

1. Αύξηςη των τραπεζικών εργαςιών τουσ. 

2. Αύξηςη των κερδών μϋςα από τισ προμόθειεσ που 
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εκτελούνται, όπωσ η αύξηςη των κερδών από εξυπηρϋτηςη, η αποςτολό 

εμβαςμϊτων ό οι πϊγιεσ εντολϋσ πληρωμόσ λογαριαςμών κλπ. 

3. Αύξηςη του πελατολογύου λόγω τησ προςθόκησ πελατών 

που επιλϋγουν να ςυναλλϊςςονται με τισ τρϊπεζεσ μϋςω διαδικτύου, 

αποφεύγοντασ να ϋρχονται ςε απευθεύασ επαφό μ’ αυτϋσ.  

4. υλλογό πληροφοριών για το πελατολόγιό τουσ με τη 

βοόθεια του e-banking. Ϊχοντασ προςωπικϊ ςτοιχεύα των πελατών, 

επιδιώκουν να προωθούν  νϋα τραπεζικϊ προώόντα, ενώ δύνουν και 

ειδικϋσ προςφορϋσ ςτουσ πελϊτεσ που επιδιώκουν να ςυναλλϊςςονται 

με τισ τρϊπεζεσ μϋςω διαδικτύου. 

5. υλλογό πληροφοριών για τη διεύρυνςη του πελατολογύου 

τουσ, οι οπούεσ προϋρχονται από το ςτενό κύκλο των πελατών τουσ.  

6. Μεύωςη των λειτουργικών εξόδων τησ επιχεύρηςησ, καθώσ 

επύςησ και αποςυμφόρηςη των ςυναλλαγών που διεκπεραιώνονται ςτα 

γκιςϋ καταςτημϊτων. 

7. Σαχύτερη εξυπηρϋτηςη των πελατών. 

Μικρότερα ϋξοδα για τουσ πελϊτεσ που ςυναλλϊςςονται μϋςω 

διαδικτύου.  Με βϊςη τα παραπϊνω γύνεται κατανοητό, ότι το e-

banking παρϋχει ςημαντικϊ οφϋλη ςτουσ πελϊτεσ αλλϊ κυρύωσ ςτισ 

τρϊπεζεσ  

 

2.1.2 Phone Banking (Σραπεζικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω ςταθερού 

τηλεφώνου) 

Η τηλεφωνικό τραπεζικό εύναι μια υπηρεςύα που παρϋχεται από 

μια τρϊπεζα ό ϊλλο χρηματοπιςτωτικό ύδρυμα, η οπούα επιτρϋπει ςτουσ 

πελϊτεσ να εκτελούν μϋςω τηλεφώνου μια ςειρϊ οικονομικών 

ςυναλλαγών που δεν αφορούν μετρητϊ ό ϋγγραφα (όπωσ επιταγϋσ), 

χωρύσ να χρειϊζεται να επιςκεφθεύ κϊποιοσ ϋνα υποκατϊςτημα τησ 

τρϊπεζασ ό μηχϊνημα αυτόματησ ανϊληψησ. Οι ώρεσ τηλεφωνικόσ 
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εξυπηρϋτηςησ εύναι ςυνόθωσ μεγαλύτερεσ από τισ ώρεσ λειτουργύασ των 

καταςτημϊτων και οριςμϋνα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα προςφϋρουν 

την υπηρεςύα ςε 24ωρη βϊςη.  Ψςτόςο, οριςμϋνεσ τρϊπεζεσ 

επιβϊλλουν περιοριςμούσ ςτουσ λογαριαςμούσ ςτουσ οπούουσ εύναι 

δυνατό η πρόςβαςη μϋςω τηλεφωνικόσ τραπεζικόσ και ςυνόθωσ 

περιορύζουν τα ποςϊ που μπορούν να πραγματοποιηθούν  

Οι τύποι χρηματοοικονομικών ςυναλλαγών που μπορούν να 

πραγματοποιόςουν οι πελϊτεσ μϋςω τηλεφωνικόσ τραπεζικόσ 

περιλαμβϊνουν την απόκτηςη υπολούπων λογαριαςμών και τον 

κατϊλογο των τελευταύων ςυναλλαγών, πληρωμϋσ ηλεκτρονικών 

λογαριαςμών και μεταφορϋσ κεφαλαύων μεταξύ λογαριαςμών ενόσ 

πελϊτη ό ϊλλων λογαριαςμών. Η τηλεφωνικό τραπεζικό δεν μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ για ςυναλλαγϋσ που περιλαμβϊνουν μετρητϊ ό ϋγγραφα 

(όπωσ επιταγϋσ) για τα οπούα οι πελϊτεσ πρϋπει να επιςκϋπτονται ϋνα 

υποκατϊςτημα τραπεζών ό ϋνα ΑΣΜ ( Bratawisnu, 2017)  

Από την ϊποψη τησ τρϊπεζασ, η τηλεφωνικό τραπεζικό μειώνει το 

κόςτοσ τησ διεκπεραύωςησ των ςυναλλαγών μειώνοντασ τισ επιςκϋψεισ 

πελατών ςε  ϋνα υποκατϊςτημα τησ τρϊπεζασ για αναλόψεισ χωρύσ 

μετρητϊ και ςυναλλαγϋσ κατϊθεςησ. Ψςτόςο, η χρόςη υπηρεςιών 

τηλεφωνικόσ εξυπηρϋτηςησ μειώνεται προσ όφελοσ τησ τραπεζικόσ 

μϋςω Διαδικτύου  

 

2.1.3 Mobile Banking (Σραπεζικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω κινητού 

τηλεφώνου) 

 Οι τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω κινητών τηλεφώνων, εύναι μια 

υπηρεςύα που παρϋχεται από μια τρϊπεζα ό ϊλλο χρηματοπιςτωτικό 

ύδρυμα που επιτρϋπει ςτουσ πελϊτεσ τησ να διεξϊγουν οικονομικϋσ 

ςυναλλαγϋσ εξ αποςτϊςεωσ χρηςιμοποιώντασ μια κινητό ςυςκευό όπωσ 

ϋνα smartphone ό ϋνα tablet. ε αντύθεςη με τη τραπεζικό μϋςω 

Διαδικτύου χρηςιμοποιεύ λογιςμικό, ςυνόθωσ αποκαλούμενο app, το 
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οπούο παρϋχει το χρηματοπιςτωτικό ύδρυμα για το ςκοπό αυτό. Η 

κινητό τραπεζικό εύναι ςυνόθωσ διαθϋςιμη ςε 24ωρη βϊςη. Οριςμϋνα 

χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα ϋχουν περιοριςμούσ ςχετικϊ με τουσ 

λογαριαςμούσ ςτουσ οπούουσ εύναι δυνατό η πρόςβαςη μϋςω τησ 

κινητόσ τραπεζικόσ, καθώσ και ϋνα όριο ςτο ποςό που μπορεύ να 

πραγματοποιηθεύ ( Lu, et al., 2015). 

Οι ςυναλλαγϋσ μϋςω κινητόσ τηλεφωνύασ μπορούν να 

περιλαμβϊνουν τη λόψη υπολούπων λογαριαςμών και καταλόγων 

τελευταύων ςυναλλαγών, ηλεκτρονικών πληρωμών λογαριαςμών και 

μεταφορών κεφαλαύων μεταξύ λογαριαςμών ενόσ πελϊτη ό ϊλλου. 

Οριςμϋνεσ εφαρμογϋσ επιτρϋπουν επύςησ την λόψη αντιγρϊφων των 

δηλώςεων και ενύοτε την εκτύπωςη τουσ ςτουσ χώρουσ του πελϊτη και 

οριςμϋνεσ τρϊπεζεσ χρεώνουν τϋλη για την αποςτολό ςε ϋντυπη μορφό 

τραπεζικών δηλώςεων  (Lu, et al., 2015). 

 

2.1.4 Πρόςθετεσ Τπηρεςύεσ 

ΑΣΜ 

Σα ATM’s ό automatic Teller Machine’s (μηχανόματα αυτόματησ 

ςυναλλαγόσ) εύναι κι αυτϊ με τη ςειρϊ τουσ ϋνα καινούργιο 

πληροφοριακό ςύςτημα που ϋχει βοηθόςει ςε μεγϊλο βαθμό τισ 

ςυναλλαγϋσ. Μϋςω αυτών, μπορούμε να κϊνουμε τισ απλϋσ καθημερινϋσ 

ςυναλλαγϋσ μασ οποιαδόποτε μϋρα και ώρα επιθυμούμε. 

Μϋςω των ΑΣΜ’s μπορούμε να κϊνουμε αναλόψεισ, καταθϋςεισ, 

ερωτόςεισ υπολούπου λογαριαςμού, πληρωμϋσ πιςτωτικών καρτών και 

ϊλλων λογαριαςμών, αλλαγό του κωδικού μασ, μεταφορϋσ χρημϊτων ςε 

ϊλλουσ λογαριαςμούσ και γενικϊ τισ περιςςότερεσ τραπεζικϋσ 

ςυναλλαγϋσ μασ. Μπορούμε δηλαδό να επικοινωνούμε με την εκϊςτοτε 

τρϊπεζα μασ οποιαδόποτε χρονικό ςτιγμό και να ςυναλλαςςόμαςτε μαζύ 

τησ  ( Lu, et al., 2015). 

Σα μηχανόματα αυτϊ λειτουργούν με την ειςαγωγό μιασ 
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πλαςτικόσ κϊρτασ που δύνεται με το ϊνοιγμα του λογαριαςμού, η οπούα 

ϋχει αντικαταςτόςει τα βιβλιϊρια καταθϋςεων. Αφού την ειςϊγουμε, 

πληκτρολογούμε τον προςωπικό κωδικό αναγνώριςησ ό PIN και αφού 

επιβεβαιωθεύ ξεκινϊμε τισ ςυναλλαγϋσ μασ. 

Σο ςύςτημα των αυτόματων ςυναλλαγών γύνεται εύκολα 

κατανοητό πωσ όχι μόνο ϋλυςε τα χϋρια των τραπεζών και ςυνϋβαλε 

ςτην αποςυμφόρηςη από τισ ουρϋσ, αλλϊ ταυτόχρονα λειτούργηςε προσ 

όφελοσ όλων των επιχειρόςεων γενικϊ.  Σο μεγϊλο πρόβλημα που 

παρουςιϊζουν τα ATM’s εύναι αυτό τησ αςφϊλειασ. Πϊρα πολλού ϋχουν 

πϋςει θύματα υποκλοπόσ και το PIN τουσ ϋχει πϋςει ςε χϋρια 

απατεώνων. Επύςησ υπϊρχουν και κϊποιοι που τουσ ϋχουν ληςτϋψει, 

τουσ ϋχουν εκβιϊςει και ϋχουν αποςπϊςει το PIN τουσ με ςυνϋπεια να 

μην χϊςουν λύγα χρόματα, αλλϊ μεγϊλα ποςϊ   

Οι τρϊπεζεσ και οι κυβερνόςεισ το γνωρύζουν αυτό και εκτόσ από 

τισ ςυμβουλϋσ που δύνουν, ετοιμϊζουν ςιγϊ-ςιγϊ μηχανόματα ςτα οπούα 

πϋραν τησ κϊρτασ και του PIN θα γύνεται και φωνητικό αναγνώριςη του 

κατόχου τησ κϊρτασ.   (Lu, et al., 2015). 

Ε-MAIL  

Σο Ε-mail  ό ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο ςτα Ελληνικϊ ορύζεται ωσ 

το ηλεκτρονικό ςύςτημα που ςυνδϋει ομϊδα υπολογιςτών, 

επιτρϋποντασ ςτουσ ανθρώπουσ να ςτϋλνουν μηνύματα ο ϋνασ ςτον 

ϊλλο μϋςω των υπολογιςτών τουσ. Πρόκειται δηλαδό για μια εφαρμογό 

του internet, που μϋςω αυτόσ εύμαςτε ςε θϋςη να αλληλογραφούμε 

ηλεκτρονικϊ μεταξύ μασ. Αυτό που χρειϊζεται κϊποιοσ προκειμϋνου να 

μπορεύ να αλληλογραφεύ ηλεκτρονικϊ εύναι μια ςύνδεςη internet και μια 

ηλεκτρονικό διεύθυνςη. Μπορεύ ο καθϋνασ να βλϋπει αν παραλόφθηκε 

το γρϊμμα του ό αν διαβϊςτηκε και ςε περύπτωςη που δεν πϊει ςτον 

παραλόπτη ειδοποιεύται ϊμεςα. 

Οι τρϊπεζεσ χρηςιμοποιούν το e-mail για την εςωτερικό τουσ 

επικοινωνύα και για την ενημϋρωςη των πελατών που ςυνεργϊζονται 
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μαζύ τουσ. Η εςωτερικό επικοινωνύα γύνεται ταχύτερη κατ’ αυτόν τον 

τρόπο και αμεςότερη. Μϋςα ςε μερικϊ λεπτϊ μπορεύ να διαβαςτεύ το 

περιεχόμενο του γρϊμματοσ και να ςταλεύ η απϊντηςό του. την 

επικοινωνύα με τουσ πελϊτεσ μπορεύ μια  τρϊπεζα να επικοινωνόςει 

ϊμεςα μαζύ τουσ και να τουσ ενημερώςει για οτιδόποτε, όπωσ κι αυτού με 

τη ςειρϊ τουσ να ρωτόςουν ότι θϋλουν ό ακόμα και να δώςουν εντολό 

προκειμϋνου να γύνουν κϊποιεσ ςυναλλαγϋσ τουσ  

 

2.2 Δυνατότητεσ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ  

Μϋςω των υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ ο πελϊτησ ϋχει τισ 

εξόσ δυνατότητεσ: 

 Δημιουργύα τησ προςωπικόσ του ςελύδασ με εικονικϊ 

χαρτοφυλϊκια.  

 Online αποςτολό εντολών Limit, Market, με τιμό 

Ανούγματοσ/Κλειςύματοσ, StopLoss.  

 Ακύρωςη ό Μεταβολό των εντολών του πριν αυτϋσ 

εκτελεςτούν.  

 Δημιουργύα διαθεςύμων προσ δϋςμευςη εύτε από τραπεζικό 

λογαριαςμό εύτε από εξαγορϊ Αμοιβαύων Κεφαλαύων (Α/Κ).  

 Online αποςτολό εντολών αγορϊσ και πώληςησ Α/Κ.  

 Διαχεύριςη λογαριαςμών Margin και Παραγώγων.  

 υμμετοχό ςε Δημόςιεσ Εγγραφϋσ.  

 Παρακολούθηςη των χαρτοφυλακύων του.  

 Παρακολούθηςη τησ χρηματικόσ του θϋςησ.  

 Δημιουργύα alerts και μηνυμϊτων.  

 Γρϊφημα τιμών μετοχόσ, ό δεύκτη  
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2.3 Επιχειρηματικό μοντϋλο τραπεζών διαδικτύου (Business 

model of internet banks) 

Η ανϊπτυξη των τεχνολογιών τησ πληροφορύασ και τησ 

επικοινωνύασ, και ειδικότερα του Διαδικτύου, αύξηςε τον ανταγωνιςμό 

ςτον τραπεζικό τομϋα και επϋφερε τον διαχωριςμό τησ παραγωγόσ από 

τη διανομό χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών και προώόντων. Η ϊφιξη του 

Διαδικτύου ϋχει δώςει μια νϋα διϊςταςη ςτη ςύγκλιςη και την 

αποδόμηςη τησ αλυςύδασ αξύασ, καθιςτώντασ δυνατό τη μεύωςη του 

κόςτουσ των πληροφοριών και τη μεύωςη των φραγμών ειςόδου ςτον 

χρηματοπιςτωτικό τομϋα (Zhang, & Wen, 2017). 

 Η ςύγκλιςη πραγματοποιόθηκε ςε τρύα επύπεδα: 

    • τη ςύγκλιςη των προςφορών. με τη διεύρυνςη τησ γκϊμασ 

των προώόντων τουσ, οι τρϊπεζεσ και οι αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ ϋχουν 

ειςϋλθει ςε ϊμεςο ανταγωνιςμό, 

    • ςύγκλιςη των υποτομϋων του χρηματοπιςτωτικού τομϋα 

όπου οι δραςτηριότητεσ τραπεζικόσ, αςφϊλιςησ και διαχεύριςησ 

περιουςιακών ςτοιχεύων επικαλύπτονται όλο και περιςςότερο, 

    • τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα και οι μη χρηματοοικονομικού 

φορεύσ ϋχουν ςυνδεθεύ ςτενότερα(Lu, et al., 2015). 

 Με την εμφϊνιςη τραπεζών που πωλούν κυρύωσ τισ υπηρεςύεσ 

τουσ μϋςω του Διαδικτύου, το ςημαντικότερο ανταγωνιςτικό 

πλεονϋκτημα των παραδοςιακών τραπεζών - ϋνα δύκτυο τοπικών 

υποκαταςτημϊτων - ϋχει μειωθεύ για οριςμϋνουσ τύπουσ πελατών. Οι 

πελϊτεσ αυτού ϋχουν προςελκύςει την προοπτικό πρόςβαςησ ςτουσ 

λογαριαςμούσ τουσ και την πραγματοπούηςη τραπεζικών ςυναλλαγών 

24 ώρεσ την ημϋρα, επτϊ ημϋρεσ την εβδομϊδα χωρύσ να χρειϊζεται να 

πϊνε οπουδόποτε και μερικϋσ φορϋσ με καλύτερη ποιότητα υπηρεςιών 

από ό, τι προςφϋρεται από υποκατϊςτημα τησ τρϊπεζασ. Οι μεςύτεσ ςτο 

διαδύκτυο όταν οι πρώτοι που προςϋφεραν ςτουσ ιδιώτεσ την ευκαιρύα 

να επενδύςουν ςτο χρηματιςτόριο μϋςω του Διαδικτύου. Επιπλϋον, η 
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ςυντριπτικό πλειοψηφύα των πρωτογενών τραπεζών ςτο Διαδύκτυο 

χρεώνει χαμηλότερα τϋλη διαχεύριςησ λογαριαςμών από εκεύνα που 

χρεώνουν οι παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ. Αυτό ςυχνϊ χρηςιμοποιόθηκε ωσ 

επιχεύρημα για την προςϋλκυςη πελατών ςε μια ςχεδόν κορεςμϋνη 

αγορϊ  

 

2.3.1 Εφαρμογό RFID τεχνολογύασ ςτον τραπεζικό τομϋα 

 Η τεχνολογύα RFID υπόρξε από τον Β Παγκόςμιο Πόλεμο, όταν 

χρηςιμοποιόθηκε για την παρακολούθηςη των αεροςκαφών των 

εχθρών. Η τεχνολογύα RFID θεωρεύται ωσ το μεγαλύτερο ϊλμα ςτον 

ςημερινό κόςμο. 

 ε ολόκληρο τον κόςμο, οι βιομηχανύεσ αναζητούν ςυνεχώσ νϋουσ 

τρόπουσ ενςωμϊτωςησ τησ RFID. Δεδομϋνου ότι η τεχνολογύα 

προχωρϊει ταχύτατα, οι τιμϋσ μειώνονται με τον ύδιο ρυθμό, οι 

εφαρμογϋσ RFID γύνονται οικονομικϊ προςιτϋσ ςε όλουσ, όπωσ η 

παρακολούθηςη των πϊγιων ςτοιχεύων ενεργητικού, η παρακολούθηςη 

των εργαςιών, η παρακολούθηςη των εργαζομϋνων και η εξαςφϊλιςη 

μεγαλύτερησ ςαφόνειασ για τισ εταιρεύεσ που αναπτύςςουν την 

τεχνολογύα. 

 Με τον ταχύ ρυθμό που ο κόςμοσ προχωρϊει, όλοι οι κλϊδοι 

προςπαθούν να προςελκύςουν και να ενςωματώςουν την τεχνολογύα 

RFID ςτα ςυςτόματϊ τουσ.   

τισ τραπεζικϋσ / χρηματοοικονομικϋσ υπηρεςύεσ απαιτεύται 

επιςόμωσ οι τρϊπεζεσ και τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα να 

διενεργούν ςυχνϋσ επιταγϋσ απογραφόσ του εξοπλιςμού πληροφορικόσ 

τουσ. Αυτό η διαδικαςύα απαιτούςε μια ολόκληρη ομϊδα εργαζομϋνων 

πριν από την ειςαγωγό τησ τεχνολογύασ RFID, όπου μια πλόρησ 

διαδικαςύα απογραφόσ ςυχνϊ χρειαζόταν μϋρεσ προκειμϋνου να 

επιτευχθεύ.  Ψςτόςο, με την RFID, οριςμϋνα χρηματοπιςτωτικϊ 

ιδρύματα ολοκληρώνουν αυτό το καθόκον μόνο ςε λύγεσ ώρεσ. Αρκετϋσ 
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μεγϊλεσ τρϊπεζεσ ϋχουν εκατοντϊδεσ κϋντρα δεδομϋνων που 

χρειϊζονται λογιςμικό παρακολούθηςησ παγύων περιουςιακών 

ςτοιχεύων για την εξαςφϊλιςη εξοικονόμηςησ εργαςύασ. 

 

2.3.2 Η εξϋλιξη τησ τραπεζικόσ τα επόμενα χρόνια 

Η τεχνολογύα αςφϊλειασ διαςφαλύζει μόνο τισ διαδρομϋσ 

επικοινωνύασ διαδικτύου, και δεν προςτατεύει από τουσ κακόφημουσ ό 

απρόςεκτουσ χρόςτεσ του δικτύου με τουσ οπούουσ ενδϋχεται να 

ςυναλλαςςόμαςτε.  

Εύναι ςημαντικό να αναφερθεύ η αβεβαιότητα που μερικού 

καταναλωτϋσ αιςθϊνονται ςχετικϊ με την προςταςύα αςφϊλειασ, 

δεδομϋνου ότι ϋχουν υπϊρξει πολλϊ περιςτατικϊ όπου οι καταναλωτϋσ 

ϋχουν χϊςει τα χρόματϊ τουσ από την παραβύαςη αςφϊλειασ  

Σο μϋλλον των τραπεζικών ςυναλλαγών διαδικτύου εξαρτϊται 

πολύ από το εϊν οι τρϊπεζεσ θα κατορθώςουν να πεύςουν τουσ πελϊτεσ 

τουσ για την αςφϊλεια των ςυναλλαγών και επύςησ, να τουσ 

ενημερώςουν για τον τρόπο με τον οπούο μπορούν να αποφύγουν τα 

λϊθη όπωσ  το να δώςουν τον τραπεζικό τουσ λογαριαςμό ςτουσ 

υποκλοπεύσ, κλπ ( Zhang, & Wen, 2017). 

 

2.3.3 Ποιότητα υπηρεςιών ςτον τραπεζικό τομϋα 

 Η ποιότητα των τραπεζικών υπηρεςιών, που παρϋχεται από τισ 

ηλεκτρονικϋσ εργαςύεσ καθορύζει την καλό ό όχι αξιολόγηςη από τη 

πλευρϊ των καταναλωτών, που ϋχει να κϊνει πρώτα με την ϊμεςη 

εξυπηρϋτηςη, την ακριβό επεξόγηςη, την καλό επικοινωνύα και πολλούσ 

ϊλλουσ παρϊγοντεσ (Wellington, 2016). 

 

2.3.4 Σο αντύκτυπο τησ τεχνολογύασ ςτην παροχό υπηρεςιών. 

Η εύςοδοσ των ηλεκτρονικών λύςεων ςτισ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ 
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δεν εύναι ϋνα νϋο ζότημα ςτον τραπεζικό κλϊδο. Η διαφορετικότητα 

ςτην πορεύα των χρόνων αναφϋρεται ςτισ τεχνολογικϋσ εφαρμογϋσ που 

αναπτύχθηκαν και βοηθούν τισ τρϊπεζεσ ςτη διαςύνδεςη των 

υπηρεςιών και προώόντων του τραπεζικού ςυςτόματοσ με τουσ πελϊτεσ  

Ψσ εξαύρεςη ςτον κανόνα υπϊρχουν κϊποιεσ τρϊπεζεσ που 

λειτουργούν μόνο ηλεκτρονικϊ, όντασ επιτυχημϋνεσ ςτουσ τομεύσ 

δρϊςεισ τουσ. όμερα το τραπεζικό ςύςτημα παρϋχει όλο και 

περιςςότερεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ, φιλοξενώντασ ηλεκτρονικϊ 

δύκτυα, αναπτύςςοντασ υπηρεςύεσ αυτό-εξυπηρϋτηςησ, αναπτύςςοντασ 

μηχανόματα αυτόματων ςυναλλαγών, τηλεφωνικό εξυπηρϋτηςη κ.λπ.  

Οι νϋεσ προοπτικϋσ που προκύπτουν μϋςα από τον όρο 

ηλεκτρονικό τραπεζικό χαρακτηρύζει όλεσ εκεύνεσ τισ υπηρεςύεσ που 

παρϋχουν οι τρϊπεζεσ μϋςω του διαδικτύου, χωρύσ δηλαδό τη φυςικό 

παρουςύα του πελϊτη ςτο υποκατϊςτημα μιασ τρϊπεζασ. Αυτό εύναι 

ςημαντικό πλεονϋκτημα που λειτουργεύ ωσ θετικόσ αντύκτυποσ ςτην 

προςφορϊ παρεχόμενων υπηρεςιών προσ τουσ καταναλωτϋσ οι οπούοι 

μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρύσ φυςικό παρουςύα ςε οποιοδόποτε 

τραπεζικό κατϊςτημα ( Wellington, 2016). 
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Κεφϊλαιο 3ο Χηφιακό οικονομύα 

3.1 Ο ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ του τραπεζικού κλϊδου 

Οι μεταβαλλόμενεσ ςυνόθειεσ των καταναλωτών και το νϋο 

ανταγωνιςτικό περιβϊλλον υποχρεώνουν τισ τρϊπεζεσ να 

αντιμετωπύςουν επειγόντωσ την διαδικαςύα ψηφιοπούηςόσ τουσ, εϊν δεν 

θϋλουν να μεύνουν πύςω ςε μια αγορϊ που βρύςκεται ςε πλόρη 

μεταςχηματιςμό. Ϊχουν εντοπιςτεύ τρύα διαδοχικϊ ςτϊδια ςε μια 

διαδικαςύα ψηφιοπούηςησ μιασ τρϊπεζασ: ςτο πρώτο ςτϊδιο 

αναπτύςςονται νϋα κανϊλια και προώόντα, το δεύτερο ςτϊδιο 

περιλαμβϊνει την προςαρμογό τησ τεχνολογικόσ υποδομόσ και το 

τελευταύο ςυνεπϊγεται εκτεταμϋνεσ αλλαγϋσ ςτον οργανιςμό, ώςτε να 

επιτευχθεύ ςτρατηγικό θϋςη ςτο ψηφιακό περιβϊλλον ( Wellington, 

2016). 

1. Η εποχό τησ οικονομικόσ ψηφιοπούηςησ: μεταβολϋσ ςτην 

ζότηςη και ζότηςη 

Ζότηςη: αλλαγϋσ ςτισ καταναλωτικϋσ ςυνόθειεσ 

Η διεύςδυςη του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων (βλ. 

χόματα 1 και 2) ϋχει προκαλϋςει μια ριζικό μεταμόρφωςη των 

ςυνηθειών και των προτιμόςεων των καταναλωτών, οι οπούοι 

ςυνηθύζουν ολοϋνα και περιςςότερο να αλληλεπιδρούν μϋςω των 

ψηφιακών μϋςων και να μοιρϊζονται πληροφορύεσ για τον εαυτό τουσ, 

να πραγματοποιούν ςυναλλαγϋσ με τισ αρχϋσ, να προβαύνουν ςε 

ηλεκτρονικϋσ αγορϋσ ό να ϋχουν πρόςβαςη ςε νϋεσ υπηρεςύεσ. Η 

διεύςδυςη κινητών ςυςκευών νϋασ γενιϊσ ϋχει διαδραματύςει ϋναν 

ηγετικό ρόλο ςε αυτόν την πτυχό, κυρύωσ ςτισ ανεπτυγμϋνεσ οικονομύεσ, 

όπου διατύθενται κινητϊ ευρυζωνικϊ δύκτυα (3G και 4G) ςε 

ανταγωνιςτικϋσ τιμϋσ. 
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χόμα 3.1- υνδρομϋσ κινητόσ τηλεφωνύασ (ανϊ 100 κατούκουσ) 

Πηγό: International Telecommunication Union (ITU)  

 

 

χόμα 3.2 - υνδρομϋσ κινητόσ ευρυζωνικόσ ςύνδεςησ (ανϊ 100 

κατούκουσ) 

Πηγό: International Telecommunication Union (ITU)   

Σο διαδύκτυο αποτελεύ επύςησ μια τερϊςτια βιτρύνα για τουσ 

καταναλωτϋσ, όπου μπορούν να ςυγκρύνουν όλα τα εύδη αγαθών και 

υπηρεςιών και να μοιραςτούν τισ εμπειρύεσ τουσ ωσ πελϊτεσ διαφόρων 

επιχειρόςεων. Οι ηλεκτρονικϋσ ιςτοςελύδεσ ςύγκριςησ ϋχουν 

πολλαπλαςιαςτεύ, ιδύωσ ςε τομεύσ όπωσ οι αςφαλιςτικϋσ, 
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τηλεπικοινωνιακϋσ και χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ (που 

περιλαμβϊνουν ςυγκρύςεισ και ταξινομόςεισ προώόντων και υπηρεςιών 

όπωσ καταθϋςεισ, υποθόκεσ ό μεςύτεσ). Σο φαινόμενο αυτό αύξηςε την 

εμπιςτοςύνη ςτουσ πελϊτεσ και επιτϊχυνε την ομαλότερη λειτουργύα 

των δυνϊμεων τησ αγορϊσ προσ όφελοσ των πελατών. 

Καθώσ περιςςότεροι καταναλωτϋσ ϋχουν προςαρμοςθεύ και 

προςαρμόζονται ςτην ψηφιακό αλληλεπύδραςη ςε διϊφορουσ τομεύσ τησ 

ζωόσ τουσ, ζητούν επύςησ να ϋχουν πρόςβαςη ςε χρηματοπιςτωτικϋσ 

υπηρεςύεσ που εύναι διαθϋςιμεσ οπουδόποτε, 24 ώρεσ το 24ωρο και 7 

ημϋρεσ την εβδομϊδα και οι οπούεσ να εύναι τόςο φιλικϋσ προσ τον 

χρόςτη όςο και τα κοινωνικϊ δύκτυα ό τισ επιλογϋσ ηλεκτρονικού 

ταχυδρομεύου που χρηςιμοποιούν κϊθε μϋρα. Ο ρόλοσ των κοινωνικών 

δικτύων ϋχει ουςιαςτικϊ πολλαπλαςιαςτικό αποτϋλεςμα ςτην αποδοχό 

τησ ψηφιοπούηςησ ςε διϊφορουσ κλϊδουσ, χϊρη ςτον «φυςικό» ό 

απρόςκοπτο τρόπο με τον οπούο οι ψηφιακϋσ λύςεισ ϋχουν μετατραπεύ 

ςε μια επϋκταςη τησ παραδοςιακόσ κοινωνικόσ μασ αλληλεπύδραςησ 

 Μόνο το Facebook, το πιο δημοφιλϋσ από τα κοινωνικϊ δύκτυα, 

κατϊ το πρώτο τρύμηνο του 2015, κατϊφερε να ϋχει ςχεδόν 1,5 

διςεκατομμύρια χρόςτεσ. 

Ϊνασ ϊλλοσ ςημαντικόσ παρϊγοντασ που βοόθηςε ςτην επύτευξη 

τησ διαδικαςύασ του ψηφιακού μεταςχηματιςμού με ςημαντικό τρόπο 

όταν η διεύςδυςη των κινητών ςυςκευών. Όςον αφορϊ ςτον πληθυςμό, 

παρατηρεύται μια ιδιαύτερα εντατικό χρόςη των νϋων τεχνολογιών, 

ιδύωσ όςον αφορϊ ςτην ψηφιακό τραπεζικό, από την γενιϊ τησ χιλιετύασ 

(τα ϊτομα που ενηλικιώθηκαν γύρω ςτο 2000).  

 

3.2 Προμόθεια: ϋνα νϋο ανταγωνιςτικό πεδύο 

Σα τελευταύα χρόνια, νεοςύςτατεσ επιχειρόςεισ με υψηλό 

τεχνολογικό ενδιαφϋρον ϋχουν διειςδύςει ςτον χρηματοπιςτωτικό 

τομϋα και εκμεταλλεύτηκαν το χϊςμα που υπόρχε ανϊμεςα ςτισ νϋεσ 
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απαιτόςεισ των πελατών και τισ ξεπεραςμϋνεσ υπηρεςύεσ που 

προςφϋρουν οι παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ μερικϋσ φορϋσ, όπου αυτϋσ 

επιβαρύνονται υπερβολικϊ από τουσ περιοριςμούσ ςτην κλαδικό 

νομοθεςύα, καθώσ και την δομό και την εταιρικό τουσ κουλτούρα. Αυτού 

οι νϋοι ανταγωνιςτϋσ, γνωςτού ωσ εταιρεύεσ FinTech, αποδεςμεύουν την 

αλυςύδα αξύασ των τραπεζών ειδικευόμενεσ ςτισ διϊφορεσ ςυνιςτώςεσ 

τουσ, όπωσ πληρωμϋσ, ςυνϊλλαγμα, δανειςμόσ, πρόςβαςη ςε 

κεφαλαιαγορϋσ, υπηρεςύεσ χρηματοοικονομικόσ ςυμβουλευτικόσ κ.λπ. 

χεδιαςμϋνεσ γύρω από τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, οι εταιρεύεσ FinTech 

εύναι ςυνόθωσ πολύ ευϋλικτεσ, ϋμπειρεσ ςτην ταχεύα ενςωμϊτωςη τησ 

αλλαγόσ και τεύνουν να ϋχουν μια χαμηλού κόςτουσ δομό. τισ 

περιςςότερεσ περιπτώςεισ παρουςιϊζουν επύςησ ϋντονα 

επαναπροςδιοριςμϋνα επιχειρηματικϊ μοντϋλα, τα οπούα προκαλούν 

ϋντονεσ διαταραχϋσ ςτα παραδοςιακϊ παραδεύγματα. Για παρϊδειγμα, 

αυτό ιςχύει για τισ χρηματοπιςτωτικϋσ πλατφόρμεσ crowd-funding και 

τα εικονικϊ νομύςματα, τα οπούα ϋχουν την δυνατότητα να μειώςουν 

εντελώσ την διαμεςολϊβηςη των τραπεζών από την εξύςωςη. 

Οι μεγϊλεσ ελπύδεσ για τισ εταιρεύεσ FinTech ϋχουν προςελκύςει 

πολλϋσ επενδύςεισ τα τελευταύα χρόνια, οι οπούεσ ανόλθαν ςε ςχεδόν 3 

διςεκατομμύρια δολϊρια το 2013 (βλ. χόμα 3.3). 
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χόμα 3.3 - Παγκόςμιεσ επενδύςεισ ςε εταιρεύεσ FinTech (ςε εκατ. Ευρώ) 

Πηγό: Accenture and CB insights  

 

Οι μεγϊλεσ διαδικτυακϋσ εταιρεύεσ (π.χ. Apple, Google, Amazon, 

Alibaba), ϋχουν επύςησ επιτύχει ςτον χρηματοπιςτωτικό τομϋα 

προςφϋροντασ υπηρεςύεσ αυτού του εύδουσ, κυρύωσ ςτουσ τομεύσ των 

πληρωμών και του δανειςμού, ωσ κϊτι επιπλϋον ςτην κύρια 

δραςτηριότητϊ τουσ. Καθώσ λειτουργούν ςε παγκόςμιο επύπεδο και 

ϋχουν μεγϊλο αριθμό πελατών, οι εταιρεύεσ αυτϋσ μπορούν να 

δημιουργόςουν ςημαντικϋσ οικονομύεσ κλύμακασ ( Accenture, 2014). 

Εταιρεύεσ από ϊλλουσ τομεύσ, όπωσ οι εταιρεύεσ κινητόσ 

τηλεφωνύασ, επιδιώκουν επύςησ νϋεσ γραμμϋσ εςόδων επικεντρωμϋνεσ 

ςτισ χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ. Δεδομϋνου ότι τα κινητϊ τηλϋφωνα 

αποτελούν το ψηφιακό κανϊλι με την μεγαλύτερη δυναμικό, αρχύζουν να 

προςφϋρουν υπηρεςύεσ πληρωμών με χρόςη αυτών των ςυςκευών. 

Αξιοςημεύωτα εύναι επύςησ τα προώόντα ηλεκτρονικού χρόματοσ που 

προςφϋρουν, τα οπούα εύναι ιδιαύτερα ςημαντικϊ ςτισ αναπτυςςόμενεσ 

χώρεσ, όπου ςτοχεύουν κυρύωσ ςε τμόματα του πληθυςμού που δεν 

ϋχουν ςχϋςεισ με τρϊπεζεσ. 

ε γενικϋσ γραμμϋσ, οι νεοειςερχόμενοι φορεύσ αρχύζουν να 

προςφϋρουν χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ παρόμοιεσ με εκεύνεσ των 

παραδοςιακών τραπεζών, αλλϊ δεν υπόκεινται ςτον ύδιο βαθμό 

ρυθμιςτικόσ πύεςησ που αντιμετωπύζουν τα χρηματοπιςτωτικϊ 

ιδρύματα όςον αφορϊ ςτισ ϊδειεσ, το κεφϊλαιο ό/και τουσ κανόνεσ που 

ιςχύουν ςτον εντοπιςμό των πελατών και την παρακολούθηςη και 

αναφορϊ ςυναλλαγών. ε πολλϋσ περιπτώςεισ, λειτουργούν από 

γεωγραφικϋσ ζώνεσ όπου η ρύθμιςη εύναι πιο χαλαρό ό απλώσ 

ανύπαρκτη, παρόλο που η τροχιϊ των δραςτηριοτότων τουσ εκτεύνεται 

πϋρα από τα ςύνορα. Οι διαφορϋσ εύναι ακόμη πιο φανερϋσ όςον αφορϊ 

ςτην εποπτεύα, όπου οι κανόνεσ εύναι λιγότερο ομοιόμορφοι διεθνώσ. 
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Η κατϊςταςη αυτό ϋχει επιφϋρει ιδιαύτερα αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ 

για τουσ τελικούσ καταναλωτϋσ, οι οπούοι, αν και δεν γνωρύζουν τισ 

ρυθμιςτικϋσ διαφορϋσ μεταξύ των παρόχων, οι οπούοι ακόμη ελκύονται 

από την καλύτερη εμπειρύα του χρόςτη, παρϋχουν υπηρεςύεσ 

πρόςβαςησ ςυγκρύςιμεσ με αυτϋσ που προςφϋρονται από τισ 

παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ, χωρύσ να λαμβϊνουν υπόψη τον κύνδυνο 

ϋκθεςησ του εαυτού τουσ ( Accenture, 2014). 

Σϋλοσ, το ϊνοιγμα των περιφερειακών αγορών, που προκαλεύται 

από πρωτοβουλύεσ όπωσ το «ευρωπαώκό διαβατόριο», ςημαύνει ότι οι 

παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ μπορούν να διευρύνουν το φϊςμα των 

ψηφιακών προώόντων που προςφϋρουν ςε γεωγραφικϋσ περιοχϋσ όπου 

δεν ϋχουν φυςικό παρουςύα, επιφϋροντασ ϋτςι μεγαλύτερη 

ανταγωνιςτικό πύεςη ςτον οικονομικό τομϋα. 

3.2 Η διαδικαςύα μεταςχηματιςμού προσ την ψηφιακό τραπεζικό 

Δεδομϋνων των βαθύτατων μεταβολών ςτην ζότηςη για 

χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ, οι τρϊπεζεσ ανταποκρύνονται ςτην 

ψηφιακό πρόκληςη χρηςιμοποιώντασ διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ και 

ποικύλεσ ταχύτητεσ, καθώσ όλεσ οι εταιρεύεσ δεν καταλαβαύνουν τι 

ςημαύνει ο μεταςχηματιςμόσ ςε ψηφιακό τρϊπεζα με τον ύδιο τρόπο. 

Αλλϊ τι εύναι η ψηφιακό τραπεζικό; Η βιβλιογραφύα δεν προςφϋρει 

κϊποια ςυνοπτικό περιγραφό αυτόσ τησ νϋασ ϋννοιασ. Όποια και αν εύναι 

η περύπτωςη, αυτό αφορϊ ζητόματα όπωσ η παραγωγό, η διανομό και οι 

πωλόςεισ χρηματοοικονομικών προώόντων και υπηρεςιών μϋςω 

ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντασ την τεχνολογύα αιχμόσ ώςτε οι 

τρϊπεζεσ να γνωρύζουν καλύτερα τουσ πελϊτεσ και να προβλϋπουν τισ  

ανϊγκεσ τουσ γρόγορα και καταλλόλωσ ό η δυνατότητα επικοινωνύασ 

των πελατών με την τρϊπεζϊ τουσ μϋςω όλων των αναλογικών και 

ψηφιακών καναλιών, καθώσ και τησ αυτοματοπούηςησ των υπηρεςιών. 

Γενικϊ αναμϋνεται ότι η ψηφιακό τραπεζικό θα δώςει προτεραιότητα 

ςτισ ανϊγκεσ των τελικών πελατών πριν από την δημιουργύα των 

προώόντων, δεδομϋνου ότι αυτού αποτελούν το επύκεντρο για το οπούο 
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προςδιορύζεται το εύροσ των προώόντων και των υπηρεςιών που 

προςφϋρονται και υπϊρχει κϊποια ςυναύνεςη ότι η ϋννοια τησ ψηφιακόσ 

τραπεζικόσ ιςχύει κυρύωσ για την λιανικό τραπεζικό ( Accenture, 2014). 

Από την ϊποψη αυτό, οι παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ που 

αςχολούνται με την ψηφιακό τραπεζικό υφύςτανται μεταςχηματιςμό 

που τουσ επιτρϋπει να τοποθετηθούν ςτο νϋο οικοςύςτημα. Αυτόσ ο 

ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ εξαρτϊται από το ςύνολο των περιςτϊςεων 

με τισ οπούεσ ξεκινϊ κϊθε ύδρυμα, αν και εύναι προφανϋσ ότι υπϊρχουν 

διϊφορεσ φϊςεισ ανϊλογα με το επύπεδο ωριμότητασ. ε αυτόν την 

εργαςύα διακρύνονται τρεισ κύριεσ φϊςεισ ςτην διαδικαςύα. 

 

 

 

χόμα 3.4 - Η διαδικαςύα του μεταςχηματιςμού προσ την ψηφιακό 

τραπεζικό 

Πηγό: BBVA Research  

Αληίδραζε ζηολ λέο αληαγφληζκό 

Σε έλα αρτηθό ζηάδηο, οη ηράπεδες 

αληηδρούλ ζηης αιιαγές ζηελ προζθορά θαη 
ηελ δήηεζε τρεκαηοπηζηφηηθώλ σπερεζηώλ 

αλαπηύζζοληας λέα υεθηαθά θαλάιηα θαη 

προχόληα κε ηα οποία ζα ηοποζεηεζούλ ζηο 

λέο αληαγφληζηηθό περηβάιιολ. 

Τεχνολογικό προςαρμογό 
Το δεύτερο ςτϊδιο τησ τραπεζικόσ 
ψηφιακόσ τεχνολογύασ εύναι μια διαδικαςύα 
που ςυνύςταται ςε μια εισ βϊθοσ αλλαγό 
ςτην τεχνολογικό πλατφόρμα, τη 
μετατροπό τησ ςε πιο αρθρωτό και 
ευϋλικτη υποδομό που θα επιτρϋψει την 
αφομούωςη των νϋων τεχνολογιών, καθώσ 
και την επιτϊχυνςη τησ ανϊπτυξησ των 
νϋων προώόντων 

Στρατηγικό τοποθϋτηςη 
Τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα που έχουν 
προχωρήςει αρκετά ςτην διαδικαςύα ψηφιακού 
μεταςχηματιςμού προςπαθούν να 
πραγματοποιόςουν ςημαντικϋσ επενδύςεισ 
ςτην τεχνολογύα υιοθετώντασ ψηφιακϋσ 
ςτρατηγικϋσ που περιλαμβϊνουν δραματικϋσ 
αλλαγϋσ ςτην οργανωτικό δομό τουσ. 
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3.2.1 Αντύδραςη ςτον νϋο διαγωνιςμό 

ε μια πρώτη φϊςη, οι τρϊπεζεσ αντιδρούν ςτισ αλλαγϋσ τησ 

προςφορϊσ και τησ ζότηςησ για χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ, 

αναπτύςςοντασ νϋα ψηφιακϊ κανϊλια και προώόντα με τα οπούα θα 

τοποθετηθούν ςτο νϋο ανταγωνιςτικό περιβϊλλον ( Accenture, 2014). 

 

3.2.2 Νϋα κανϊλια: εςτύαςη ςε κινητϋσ ςυςκευϋσ 

Από τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1990, τα περιςςότερα 

χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα προςϋφεραν υπηρεςύεσ διαδικτυακόσ 

τραπεζικόσ μϋςω των οπούων εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςε ϋνα τμόμα 

του χαρτοφυλακύου τουσ. Σα τελευταύα χρόνια, εκτόσ από τον 

εκςυγχρονιςμό αυτών των πλατφορμών, οι προςπϊθειεσ ϋχουν 

επικεντρωθεύ ςτο ϊνοιγμα νϋων καναλιών πρόςβαςησ και διανομόσ 

μϋςω κινητών ςυςκευών. Ϊτςι, εμφανύζονται νϋεσ εφαρμογϋσ για 

smartphones ό tablet με ελκυςτικϋσ διεπαφϋσ και απλϊ κεύμενα, 

εμπνευςμϋνεσ από την εμπειρύα των χρηςτών που προςφϋρονται από τα 

κοινωνικϊ δύκτυα, όπου οποιαδόποτε λειτουργύα εύναι μόνο ϋνα κλικ 

μακριϊ και όπου η αμεςότητα ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα. 

 

3.2.3 Χηφιακϊ προώόντα: εςτύαςη ςτισ πληρωμϋσ λιανικόσ 

Οι τρϊπεζεσ αναπτύςςουν επύςησ νϋα ψηφιακϊ προώόντα, κυρύωσ 

ςτον τομϋα των πληρωμών λιανικόσ, όπωσ τα ψηφιακϊ πορτοφόλια, οι 

λύςεισ πληρωμών τεχνολογύασ πληςύον του πεδύου (NFC) ό οι αιτόςεισ 

μεταφορϊσ χρημϊτων μεταξύ ατόμων (P2P) που εύναι παρόμοιεσ με 

εκεύνεσ που προςφϋρει ο ανταγωνιςμόσ των νϋων εταιρειών FinTech. 

ε αυτόν την αρχικό φϊςη τησ ψηφιοπούηςησ, τα ιδρύματα 

ςυνόθωσ αντιμετωπύζουν τισ ψηφιακϋσ εξελύξεισ ωσ ανεξϊρτητα ϋργα 

και χειρύζονται τα διϊφορα κανϊλια διανομόσ εύτε εν μϋρει εύτε ςυνολικϊ 
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ςε ξεχωριςτό βϊςη (βλ. χόμα 5). Η δημιουργύα νϋων ψηφιακών 

καναλιών και προώόντων εν πϊςη περιπτώςει περιλαμβϊνει την 

δημιουργύα πολύπλοκων νϋων ςυςτημϊτων πϊνω ςτην προώπϊρχουςα 

τεχνολογικό υποδομό, τα οπούα πρϋπει να ενςωματωθούν ςτισ 

προηγούμενεσ αρχιτεκτονικϋσ. 



 37 

 

                        Σώρα  ε πϋντε ϋτη 

 

 

* Κϊθε ϋνα από τα τϋςςερα κανϊλια λειτουργεύ ξεχωριςτϊ 

* Οριςμϋνα, αλλϊ όχι όλα, εύναι ενςωματωμϋνα  * Και τα 

τϋςςερα κανϊλια εύναι ενςωματωμϋνα 

 

χόμα 3.5 - Πώσ οι τρϊπεζεσ λιανικόσ διαχειρύζονται τα διϊφορα κανϊλια 

διανομόσ και πώσ περιμϋνουν να τα χειριςτούν το 2019; (% των 

απαντόςεων) 

Πηγό: Economist Intelligence Unit με βϊςη μια παγκόςμια ϋρευνα 111 

διευθυντών τον Ιούνιο του 2014  

 

 

3.2.4 Σεχνολογικό προςαρμογό 

Η δεύτερη φϊςη τησ διαδικαςύασ ψηφιακόσ τραπεζικόσ 

ςυνύςταται ςτην πραγματοπούηςη τησ καταςκευόσ τησ τεχνολογικόσ 

πλατφόρμασ, ςτην μετατροπό τησ ςε πιο αρθρωτό και ευϋλικτη 

υποδομό που επιτρϋπει την ενςωμϊτωςη νϋων τεχνολογιών καθώσ και 

ςτην ταχύτερη ανϊπτυξη νϋων προώόντων ( Accenture, 2014). 
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3.2.5 Νϋα ενςωμϊτωςη τεχνολογύασ και επαναςχεδιαςμόσ 

αρχιτεκτονικόσ 

Φαρακτηριςτικό γνώριςμα τησ τραπεζικόσ τεχνολογικόσ 

υποδομόσ εύναι ότι αυτό εύχε την τϊςη να περιλαμβϊνει την λειτουργύα 

μεγϊλων, κεντρικών πλατφορμών ςυναλλαγών, εξοπλιςμϋνων με 

ςυςτόματα υψηλόσ αςφϊλειασ που χρονολογούνται από την δεκαετύα 

του 1970 και τα οπούα ϋπρεπε να μπορούν να υφύςτανται μαζύ με τα 

κατανεμημϋνα ςυςτόματα που εμφανύςτηκαν την δεκαετύα του 1990 με 

την εμφϊνιςη του Διαδικτύου . Ϊτςι δημιουργόθηκαν πολύπλοκα 

ςυςτόματα ςτα οπούα τα διϊφορα προώόντα και οι υπηρεςύεσ 

λειτουργούν μεμονωμϋνα και όπου υπϊρχει αναποτελεςματικό 

αλληλοεπικϊλυψη και πρϋπει να προςαρμοςτούν ώςτε να 

ςυμμορφώνονται με τισ κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ που επιβϊλλονται από 

τισ τοπικϋσ, εθνικϋσ και υπερεθνικϋσ αρχϋσ ( Accenture, 2014). 

Από την ϊλλη πλευρϊ, τα νϋα ψηφιακϊ ϋργα απαιτούν την ταχεύα 

παραγωγό και επεξεργαςύα μεγϊλων όγκων πληροφοριών από διϊφορα 

κανϊλια, τα οπούα εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για να ϋχουν την δυνατότητα 

να προςφϋρουν πολυκαναλικϋσ, εξαιρετικϊ βολικϋσ και φιλικϋσ προσ τον 

χρόςτη εμπειρύεσ που ικανοποιούν επύςησ τισ απαιτόςεισ για ϊμεςη και 

ολοκληρωμϋνη διαθεςιμότητα των υπηρεςιών 24ώρεσ την ημϋρα, κϊθε 

ημϋρα και όλον τον χρόνο, ςτουσ ψηφιακούσ πελϊτεσ. Ψςτόςο, η 

υπϊρχουςεσ υποδομϋσ δεν εύναι αρκούντωσ αρθρωτϋσ για την ταχεύα 

ενςωμϊτωςη των νϋων τεχνολογιών ό για να προχωρόςουν τισ ταχϋωσ 

μεταβαλλόμενεσ απαιτόςεισ τησ επιχεύρηςησ, οπότε επιτυγχϊνεται ϋνα 

ςημεύο χωρύσ επιςτροφό όπου πρϋπει να αναδιαμορφωθεύ ολόκληρη η 

τεχνολογικό πλατφόρμα, με το ςημεύο τησ πραγματικόσ εκκύνηςησ ξανϊ 

από το μηδϋν. 

ε αυτόν την φϊςη, τα διϊφορα ιδρύματα εξετϊζουν επύςησ την 

υιοθϋτηςη τεχνολογύασ cloud computing που επιτρϋπει την βϋλτιςτη 

χρόςη των εςωτερικών πόρων. Η πρόθεςη εύναι να μεγιςτοποιηθεύ η 
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αποτελεςματικότητα τησ δϋςμησ τησ τεχνολογύασ και να επιτευχθεύ 

μεγαλύτερη ευελιξύα ςε ολόκληρη την διαδικαςύα παραγωγόσ. Οι 

υπηρεςύεσ outsourcing ςτο ςύννεφο προςφϋρουν ακόμα περιςςότερα 

οφϋλη, αν και η αποκϋντρωςη των δεδομϋνων που φιλοξενούνται ςε 

μυριϊδεσ εξυπηρετητϋσ καθιςτϊ την χρόςη τουσ ανϋφικτη για τα 

χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα, λόγω προβλημϊτων ςυμμόρφωςησ ( 

Accenture, 2014). 

 

3.2.6 Αυτοματοπούηςη διαδικαςιών 

Επύςησ, κατϊ την διϊρκεια αυτόσ τησ φϊςησ ςτην πορεύα προσ την 

ψηφιοπούηςη, τα θεςμικϊ όργανα ςκϋφτονται να αυτοματοποιόςουν τισ 

διαδικαςύεσ για να αποκόψουν τα χειρωνακτικϋσ και 

επαναλαμβανόμενεσ εργαςύεσ, βελτιώνοντασ ϋτςι την 

αποτελεςματικότητα και επιταχύνοντασ όλο το ςύςτημα. Παρόλο που 

τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα γνωρύζουν την αυτοματοπούηςη ωσ 

ϋννοια εδώ και μερικϊ χρόνια, ςε αυτόν την φϊςη τησ ψηφιοπούηςησ 

λαμβϊνει μια νϋα ςημαςύα: τώρα το επύκεντρο δεν εύναι μόνο οι θϋςεισ 

εργαςύασ back-office, αλλϊ και η εφαρμογό αυτοματοποιημϋνων 

διαδικαςιών front-office να φϋρει και να δημιουργόςει πύςτη ςτουσ 

πελϊτεσ. Ϊτςι, για παρϊδειγμα, αρχύζουν να χρηςιμοποιούν αναλυτικϋσ 

τεχνικϋσ και εξελιγμϋνουσ αλγορύθμουσ βαςιςμϋνουσ ςτην τεχνητό 

νοημοςύνη για να βελτιώςουν την βαθμολόγηςη, να πραγματοποιούν 

αυτοματοποιημϋνεσ και εξατομικευμϋνεσ προτϊςεισ προώόντων ό να 

παρϋχουν εξατομικευμϋνεσ ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ. 

Η αναβϊθμιςη τησ τεχνολογικόσ υποδομόσ ςυνεπϊγεται νϋεσ 

επενδύςεισ οι οπούεσ εύναι ςυμπληρωματικϋσ των ςυνολικών δαπανών 

πληροφορικόσ, οι οπούεσ αποτελούν όδη ςημαντικό ςτοιχεύο ςτουσ 

ιςολογιςμούσ των τραπεζών. Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι ϋνα πολύ υψηλό 

ποςοςτό δαπανών πληροφορικόσ εύναι ϋνα επαναλαμβανόμενο κόςτοσ 

που απαιτεύται για την ςυντόρηςη των μεγϊλων κϋντρων δεδομϋνων 

και τηλεπικοινωνιακών υποδομών (βλ. χόμα 6). 
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χόμα 3.6 - Οι δαπϊνεσ των τραπεζών για ΣΠΕ (ςε διςεκατομμύρια 

δολϊρια ΗΠΑ) 

Πηγό: CELENT  

 

3.2.7 τρατηγικό τοποθϋτηςη 

Σα πιο προηγμϋνα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα ςτην διαδικαςύα 

ψηφιακού μεταςχηματιςμού προςπαθούν να κϊνουν μεγϊλεσ 

επενδύςεισ τεχνολογύασ ακολουθώντασ ψηφιακϋσ ςτρατηγικϋσ που 

ςυνεπϊγονται βαθιϋσ οργανωτικϋσ αλλαγϋσ. 

Σα ψηφιακϊ προώόντα και τα κανϊλια δεν αποτελούν μόνο ϋνα 

νϋο μϋςο πρόςβαςησ, διανομόσ και διεξαγωγόσ ςυναλλαγών που 

βελτιώνουν τισ λύςεισ για τον πελϊτη, αλλϊ αντιπροςωπεύουν επύςησ 

την ευκαιρύα οι τρϊπεζεσ να φϋρουν πελϊτεσ και να οικοδομόςουν την 

πύςτη τουσ. ε ςυνδυαςμό με τισ προηγμϋνεσ αναλυτικϋσ τεχνικϋσ, αυτϊ 

τα νϋα κανϊλια ςυμβϊλλουν ςτην εντατικοπούηςη και εξατομύκευςη των 

εμπορικών ςχϋςεων. Επύςησ, καθιςτούν δυνατό την προορατικότητα ςε 

ςχϋςη με τισ ανϊγκεσ του πελϊτη, ενιςχύοντασ ϋτςι τισ πωλόςεισ. Με 
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αυτόν την ϋννοια, τα ιδρύματα που προχωρούν περιςςότερο ςτην 

διαδικαςύα ψηφιακού μεταςχηματιςμού θϋτουν πιο φιλόδοξουσ ςτόχουσ 

για την βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ των καναλιών διανομόσ από 

ό,τι ϊλλα, πιο παραδοςιακϊ ιδρύματα. 

ε αυτόν την φϊςη, πρϋπει να δημιουργηθούν κατϊλληλεσ 

μετρόςεισ, οι οπούεσ να ποςοτικοποιούν την επύδραςη των ψηφιακών 

επενδύςεων όςον αφορϊ ςτην απόκτηςη πελατών, την οικοδόμηςη 

εμπιςτοςύνησ και το μϊρκετινγκ προώόντων. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

ιδρύματα μπορούν να ορύςουν επιτυχώσ τισ δαπϊνεσ και τισ επενδυτικϋσ 

προτεραιότητεσ και να καταργόςουν ϋργα που δεν προςφϋρουν επαρκό 

αξύα. 

Ψςτόςο, μια τεχνολογικό επανϊςταςη δεν αποτελεύ επαρκό 

προώπόθεςη για την επύτευξη αποτελεςμϊτων και παραγωγικότητασ 

από τα ιδρύματα. ε αυτόν την τελευταύα φϊςη του ψηφιακού 

μεταςχηματιςμού, τα ιδρύματα ϋρχονται αντιμϋτωπα με εκτεταμϋνεσ 

οργανωτικϋσ αλλαγϋσ που ςτοχεύουν ςτην απλοπούηςη των δομών και 

των επιχειρηςιακών μοντϋλων τουσ, για να επιτύχουν κϋρδη ςτην 

επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων και τα οπούα 

αποςκοπούν ςτην ςτρατηγικό που εύναι πραγματικϊ φιλικό και 

προςανατολιςμϋνη ςτον πελϊτη. Αυτϋσ οι αλλαγϋσ επηρεϊζουν 

ολόκληρο τον οργανιςμό, από το δύκτυο των γραφεύων ϋωσ τισ κεντρικϋσ 

υπηρεςύεσ και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ γύνονται αντικεύμενο εςωτερικόσ 

αντύςταςησ, καθώσ ςυνεπϊγονται ριζικό αλλαγό ςτην οργανωτικό 

κουλτούρα. 

Ϊνασ τρόποσ για να επιταχυνθεύ αυτό η μεταςτροφό τησ 

κουλτούρασ εύναι η εδραύωςη επαφόσ με τισ νεοςύςτατεσ εταιρεύεσ 

τεχνολογύασ μϋςω επιχειρηματικών και αμοιβαύων προγραμμϊτων 

εταιρικόσ ςχϋςησ που μπορούν να υποςτηριχθούν από επενδύςεισ ό 

ακόμα και εξαγορϋσ από τον χρηματοπιςτωτικό κλϊδο. Εκτόσ από την 

εξοικεύωςη με τισ πιο καινοτόμεσ ιδϋεσ, αυτϋσ οι μικρϋσ επιχειρόςεισ 
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αποτελούν πηγό νϋων δεξιοτότων και ταλϋντου που απαιτεύται για τον 

ψηφιακό μεταςχηματιςμό. 

Μια ϊλλη αξιοςημεύωτη αλλαγό εύναι οι προςεγγύςεισ εφαρμογών 

λογιςμικού ταχεύασ ανϊπτυξησ, ςε αντύθεςη με τουσ μακρούσ κύκλουσ ςε 

προηγούμενεσ φϊςεισ όπου ο χρόνοσ που μεςολαβούςε από την 

ανϊλυςη των αναγκών και τησ ειςαγωγό του λογιςμικού ςε λειτουργύα 

να εύναι τόςο μεγϊλοσ ώςτε το αποτϋλεςμα ςυχνϊ να μην ταύριαζε πλϋον 

με τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ ςτην ςυγκεκριμϋνη ςτιγμό. 

Σα ιδρύματα που φθϊνουν ςτην φϊςη αυτό ςτην διαδικαςύα 

ψηφιακού μεταςχηματιςμού θα εύναι καλύτερα προετοιμαςμϋνα για να 

ανταγωνιςτούν μϋςα ςτο νϋο τεχνολογικό περιβϊλλον τησ κοινωνύασ και 

θα εύναι ςε θϋςη να κϊνουν την μετϊβαςη από μια κατϊςταςη 

αντύδραςησ ςτισ νϋεσ αλλαγϋσ ςτην ανϊληψη πρωταγωνιςτικού ρόλου 

ςτην παροχό χρηματοοικονομικών υπηρεςιών προςαρμοςμϋνων ςτην 

πελατειακό τουσ βϊςη. 

 

3.3 Οφϋλη χρόςησ e-banking για τρϊπεζα και πελϊτεσ 

Οι πρώτεσ αλλαγϋσ ςτον ψηφιακό μεταςχηματιςμό αρχύζουν όδη 

να γύνονται εμφανεύσ, τόςο από την διαθεςιμότητα μεγαλύτερου 

αριθμού υπηρεςιών μϋςω νϋων καναλιών όςο και από το δύκτυο 

καταςτημϊτων. 

το νϋο οικοςύςτημα ςτο οπούο λειτουργούν οι τρϊπεζεσ, 

οριςμϋνεσ αλλαγϋσ εύναι όδη αιςθητϋσ, ςτον τρόπο που 

ςυμπεριφϋρονται τα ιδρύματα και οι πελϊτεσ τουσ. Μεςοπρόθεςμα και 

μακροπρόθεςμα, περαιτϋρω αλλαγϋσ μεγαλύτερησ ςημαςύασ ενδϋχεται 

επύςησ να γύνουν παρατηρόςιμεσ. Θα μπορούςε να ειπωθεύ ότι γύνονται 

τα πρώτα βόματα προσ μια νϋα βιομηχανικό επανϊςταςη, όχι μόνο ςτον 

τρόπο λειτουργύασ του χρηματοπιςτωτικού τομϋα αλλϊ και ςε ϊλλουσ 

τομεύσ. 
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Σα ιδρύματα εμφανύζουν όδη οριςμϋνεσ ςτϊςεισ και αλλαγϋσ ςτισ 

δομϋσ τουσ, ανϊλογα με το ςτϊδιο τησ εςωτερύκευςησ τησ «ψηφιακόσ» 

ϋννοιασ που ϋχουν φτϊςει. ε γενικϋσ γραμμϋσ, τα ιδρύματα που 

διαθϋτουν περιςςότερο ανεπτυγμϋνη ψηφιακό ςτρατηγικό αναμϋνεται 

να ϋχουν προχωρόςει αρκετϊ όςον αφορϊ ςτισ ακόλουθεσ αλλαγϋσ: 

 Νϋεσ μορφϋσ αλληλεπύδραςησ με τον πελϊτη και αλλαγϋσ 

ςτην εμπειρύα του καταναλωτό. τισ πρώτεσ φϊςεισ τησ ψηφιοπούηςησ 

ενόσ ιδρύματοσ, τα ψηφιακϊ κανϊλια ϋρχονται περιςςότερο ςτο 

προςκόνιο και αρχύζουν να παρϋχονται τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ ςε βϊςη 

«αυτοεξυπηρϋτηςησ». Οι ευκαιρύεσ για επαφό μεταξύ του πελϊτη και του 

ιδρύματοσ μϋςω εφαρμογών ιςτού και κινητών τηλεφώνων αρχύζουν να 

πολλαπλαςιϊζονται, όπωσ και για νϋεσ λειτουργύεσ ΑΣΜ και 

τηλεφωνικϋσ ςυναλλαγϋσ. Βραχυπρόθεςμα, οι αλλαγϋσ ςτην εμπειρύα 

των καταναλωτών εύναι πιθανό να παραμεύνουν ωσ ςτοιχεύο που θϋτει 

εκτόσ λειτουργύασ τουσ τραπεζικούσ οργανιςμούσ, αλλϊ μεςοπρόθεςμα 

και μακροπρόθεςμα θα αποτελϋςει το προώόν που ςηματοδοτεύ την 

διαφορϊ. 

 Νϋεσ μορφϋσ υποκαταςτημϊτων: ςε περιοχϋσ που 

χρηςιμοποιούνται για την παροχό υπηρεςιών ςε γραφεύα πωλόςεων. 

Μύα από τισ ςυνϋπειεσ τησ αυτοματοπούηςησ των ςυναλλαγών θα εύναι 

ότι τα υποκαταςτόματα θα αποτελϋςουν κϋντρα προώθηςησ προώόντων 

και προςτιθϋμενησ αξύασ για τον πελϊτη. 

 Οι υπϊλληλοι των τραπεζικών ιδρυμϊτων θα αλλϊξουν και 

από τον καταμεριςμό του χρόνου τουσ μεταξύ διοικητικών και 

εμπορικών καθηκόντων θα εςτιϊζουν πλϋον ςτην ςχϋςη με τον πελϊτη 

και θα ςχεδιϊζουν και θα προωθούν προώόντα υψηλόσ αξύασ. Αυτό θα 

πρϋπει τελικϊ να οδηγόςει ςε αύξηςη των νϋων επιχειρόςεισ με τουσ 

πελϊτεσ, ςε ιςχυρότερη ςχϋςη με το τραπεζικό ύδρυμα και μειωμϋνη 

ςυχνότητα μετανϊςτευςησ του λογαριαςμού. 

 Οι νϋεσ λειτουργικϋσ μορφϋσ θα κυριαρχόςουν ςτισ πιο 

παραδοςιακϋσ μεθόδουσ. Οι νϋοι ανταγωνιςτϋσ ϋχουν δεύξει ότι τα 
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πρϊγματα μπορούν να γύνουν με διαφορετικό τρόπο, με τρόπο που η 

τρϊπεζα να ϋχει αποτελεςματικϋσ διαδικαςύεσ, να εύναι ταχύτερη ςτο να 

εγκαταλεύπει τισ κακϋσ αποφϊςεισ και να ϋχει και μειωμϋνο κόςτοσ. 

Ϊτςι, η παραδοςιακό τραπεζικό θα επιταχύνει τισ επιχειρηςιακϋσ τησ 

διαδικαςύεσ, την λόψη αποφϊςεων, ενεργώντασ με τισ επιλογϋσ που 

ϋχουν ληφθεύ και διορθώνοντασ τισ κακϋσ αποφϊςεισ. 

 Οι νϋοι ανταγωνιςτϋσ επϋβαλαν την ϊποψη τησ αλυςύδασ 

αξύασ των διαφόρων προώόντων και υπηρεςιών ωσ ςτοιχεύο που μπορεύ 

να χωριςτεύ ςε τμόματα όπου μπορεύ να βελτιωθεύ το καθϋνα από αυτϊ. 

υνεπώσ, όλεσ οι προςπϊθειεσ θα πρϋπει να επικεντρωθούν ςτην 

ενςωμϊτωςη των καλύτερων εναλλακτικών λύςεων ςε όλη την αλυςύδα 

αξύασ. 

 Δημιουργόθηκαν νϋεσ τεχνικϋσ μετρόςεων που 

ευθυγραμμύζονται με αυτϋσ τισ νϋεσ λειτουργικϋσ μορφϋσ και νϋεσ 

διαδικαςύεσ. Η ικανότητα ςυλλογόσ και ανϊλυςησ δεδομϋνων πολύ 

γρόγορα θα αποκτόςει ολοϋνα και μεγαλύτερη ςημαςύα καθώσ θα 

μπορεύ να μετρϊται η μϋςη κερδοφορύα των πελατών, δεδομϋνου του 

προφύλ των προώόντων τουσ και του χρόνου που ϋχουν ςυνδεθεύ με το 

ύδρυμα, με υψηλό βαθμό ακρύβειασ. 

 Μύα από τισ επιθυμητϋσ αλλαγϋσ που θα μπορούςε να 

επιτευχθεύ μεςοπρόθεςμα ό μακροπρόθεςμα θα εύναι η ευκαιρύα 

ανταγωνιςμού επύ ύςοισ όροισ για όλουσ τουσ φορεύσ του κλϊδου. Με 

αυτό το πνεύμα, οι υφιςτϊμενεσ κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ για τουσ 

παραδοςιακούσ παρόχουσ χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών θα πρϋπει να 

ευθυγραμμιςτούν με εκεύνεσ με τισ οπούεσ πρϋπει να ςυμμορφωθούν οι 

νεοειςερχόμενοι ςτον κλϊδο ό ςτουσ τομεύσ τησ αλυςύδασ αξύασ 

(πληρωμϋσ, δανειςμόσ κ.λπ.). 

Όλεσ αυτϋσ οι αλλαγϋσ ςυμβαύνουν ό θα ςυμβούν ςτα τραπεζικϊ 

ιδρύματα με ςαφό κατεύθυνςη: την βελτύωςη ό την διατόρηςη των 

επιπϋδων κερδοφορύασ. Θα χρειαςτεύ επύςησ να αμυνθούν εναντύον των 

νεοειςερχομϋνων. Αναμϋνεται γενικϊ ότι οι πρώτεσ επιδρϊςεισ θα 
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προκύψουν ςε ςχϋςη με τα κόςτη και ότι ςε κϊποιο ςτϊδιο τησ 

διαδικαςύασ ψηφιακού μεταςχηματιςμού τα πιο εξελιγμϋνα τραπεζικϊ 

ιδρύματα θα εύναι ςε θϋςη να προςφϋρουν διαφοροποιημϋνα προώόντα 

και υπηρεςύεσ που θα επιφϋρουν υψηλότερα ϋςοδα. Η επύτευξη 

χαμηλότερου κόςτουσ βραχυπρόθεςμα και υψηλότερων εςόδων 

μεςοπρόθεςμα και μακροπρόθεςμα θα εξαρτηθεύ από την ςωςτό 

επιλογό για τισ ψηφιακϋσ επενδύςεισ, την επενδυτικό προςπϊθεια και 

την εςωτερικό ςτϊςη απϋναντι ςτην αλλαγό. 

Ο Mols (2009), επιςημαύνει πωσ η τραπεζικό ςτρατηγικό 

διαδικτύου απαιτεύ μόνο ϋνα κατϊςτημα, καθώσ όλεσ οι καθημερινϋσ 

ςυναλλαγϋσ μπορούν να πραγματοποιηθούν μϋςω διαδικτύου.  

Για τουσ οικονομικούσ οργανιςμούσ ςόμερα, μια καθαρό 

τραπεζικό ςτρατηγικό διαδικτύου απαιτεύ ριζικϋσ αλλαγϋσ ςτο δύκτυο 

των καταςτημϊτων. Ο αριθμόσ  τουσ πρϋπει να μειωθεύ και οι τρϊπεζεσ 

πρϋπει να οικοδομόςουν νϋεσ ειδικότητεσ. 

 Σο προςωπικό θα πρϋπει να μειωθεύ λόγω των κερδών 

αποδοτικότητασ και ϋνα μϋροσ του θα πρϋπει να αντικαταςταθεύ λόγω 

ανεπαρκών προςόντων. Όςον αφορϊ τισ μικρότερεσ τρϊπεζεσ, θα 

πρϋπει να βρουν τουσ κατϊλληλουσ ςυνεργϊτεσ με τουσ οπούουσ θα 

μπορούν να ςυνεργαςτούν για την ανϊπτυξη των τραπεζικών 

υπηρεςιών διαδικτύου.  

Η ςτρατηγικό αυτό ϋχει το πλεονϋκτημα ότι ςτοχεύει ςτην 

εξυπηρϋτηςη, ενόσ ταχύτατα αναπτυςςόμενου τμόματοσ πελατών. Με 

αυτόν τον τρόπο δημιουργεύται ϋνα μϋςο για να αποκτηθεύ ϋνα 

μεγαλύτερο μερύδιο αγορϊσ. Επιπρόςθετα, εύναι μια ςτρατηγικό 

χαμηλού κόςτουσ επειδό το διαδύκτυο εύναι ϋνασ πολύ φθηνότεροσ 

δύαυλοσ μεταφορϊσ από ότι το παραδοςιακό δύκτυο καταςτημϊτων.  

Ψςτόςο, το μειονϋκτημα εύναι πωσ ενϋχει δυςκολύα για τισ 

τρϊπεζεσ διαδικτύου να διαφοροποιόςουν τισ προςφορϋσ τουσ . Κατϊ 

ςυνϋπεια η αγορϊ εύναι διαφανϋςτερη και ο ανταγωνιςμόσ γύνεται πιο 
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ϊγριοσ. Παραδεύγματοσ χϊριν, ο Hamill (2007) προβλϋπει πωσ το 

διαδύκτυο θα οδηγόςει ςτην μεύωςη των διαφόρων τιμών και όπωσ 

περιγρϊφεται από τουσ Birch and Young (2007), μπορεύ να γύνει 

εξαιρετικϊ δύςκολο να υπϊρξει κϋρδοσ εξαιτύασ του ϋντονου 

ανταγωνιςμού τιμών.  

 Σο πρόβλημα που υπϊρχει με αυτόν την ςτρατηγικό, εύναι ότι 

οδηγεύ ςτην μεύωςη του αριθμού των πελατών και ςτο κλεύςιμο των 

υποκαταςτημϊτων. Με λύγα λόγια, μπορεύ να εύναι μια κερδοφόρα 

ςτρατηγικό αν οι τρϊπεζεσ εύναι ςε θϋςη να κρατόςουν τισ δαπϊνεσ ςε 

χαμηλό επύπεδο. Όμωσ, δε θα εύναι δημοφιλόσ ανϊμεςα ςε πολλούσ 

διευθυντϋσ τραπεζών επειδό εύναι μια ςτρατηγικό η οπούα κινεύται ςε 

κατώτερα επύπεδα ανϊπτυξησ. Ψςτόςο, οι ςυγχωνεύςεισ και οι 

αποκτόςεισ μπορούν να διατηρόςουν την αύξηςη αλλϊ μόνο μερικϋσ 

τρϊπεζεσ θα ϋχουν την τύχη και τισ απαραύτητεσ δεξιότητεσ για μια 

τϋτοια ςτρατηγικό. 

Σα πλεονεκτόματα τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ εύναι τα 

ακόλουθα: 

1. Παρϋχει ςτουσ καταναλωτϋσ ϋναν μηχανιςμό που λειτουργεύ επύ 

μονύμου βϊςεωσ 24 ώρεσ την όμερα, 7 μϋρεσ την εβδομϊδα, 365 

μϋρεσ το χρόνο, με το πλεονϋκτημα ότι όλα μπορούν να γύνουν 

από το ςπύτι ό το γραφεύο τουσ.  

2. Παρϋχει τη δυνατότητα πρόςβαςησ ςε ϋνα ευρύ φϊςμα 

πληροφοριών πραγματικού χρόνου.  

3. Παρϋχει τη δυνατότητα ϊμεςησ πρόςβαςησ ςτο λογαριαςμό του 

ενώ ταυτόχρονα βοηθϊ ςτη διευκόλυνςη των ςυναλλαγών. 

4. Κϊποια προώόντα μπορούν να παραδοθούν απευθεύασ μϋςω 

διαδικτύου, χωρύσ να απαιτεύται η μεςολϊβηςη του ταχυδρομεύου.  

5. Παρϋχει τη δυνατότητα τακτικόσ λόψησ πληροφοριών ςχετικϊ με 

προώόντα ό υπηρεςύεσ που τουσ ενδιαφϋρουν.  
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6. Αυξϊνει την ταχύτητα και την ακρύβεια με την οπούα οι τρϊπεζεσ 

ανταλλϊςςουν πληροφορύεσ.  

7. Μειώνει το κόςτοσ ςυναλλαγών με τη βοόθεια 

αυτοματοποιημϋνων επιχειρηςιακών διαδικαςιών.  

8. Επεκτεύνει τα γεωγραφικϊ όρια μιασ τρϊπεζασ ειςϊγοντασ την ςε 

περιοχϋσ που όταν φυςικϊ μη προςβϊςιμεσ ςτο παρελθόν.  

9. Αυξϊνεται η γνώςη μιασ τρϊπεζασ γύρω από τισ επιθυμύεσ των 

πελατών τησ  

10. Διευρύνεται το πιθανό πελατολόγιο αφού απευθύνεται ςε ϋνα 

μεγαλύτερο αγοραςτικό κοινό.   

 

3.4 Μειονεκτόματα χρόςησ e-banking για πελϊτεσ και τρϊπεζεσ 

Ψσ βαςικό μειονϋκτημα μπορεύ να θεωρηθεύ το γεγονόσ ότι οι 

πελϊτεσ δεν εμπιςτεύονται πλόρωσ για τισ ςυναλλαγϋσ τουσ το 

Διαδύκτυο και διςτϊζουν να κϊνουν ςυναλλαγϋσ με τη τρϊπεζα.  

Παρόλο που τα περιςςότερα ζητόματα αςφαλεύασ ϋχουν τώρα 

πλϋον επιλυθεύ μϋςω ςυςτημϊτων κρυπτογρϊφηςησ και  πιςτοπούηςησ 

τησ διακινούμενησ πληροφορύασ, εν τούτοισ δεν ϋχει ακόμη 

δημιουργηθεύ εκεύνο το κλύμα εμπιςτοςύνησ που θα καταφϋρει να πεύςει 

τουσ καταναλωτϋσ ότι οι ςυναλλαγϋσ τουσ ςτο Διαδύκτυο εύναι απόλυτα 

αςφαλεύσ.  

Επιπλϋον μπορούν να παρατηρηθούν και κϊποια ακόμη αρνητικϊ 

ςημεύα ςχετικϊ με την ηλεκτρονικό τραπεζικό :  

1. Μερικϋσ τρϊπεζεσ εύναι αδύνατον να ελεγχθούν ωσ προσ την 

φερεγγυότητϊ και την αξιοπιςτύα τουσ.  

2. Οι ποιο πολλϋσ ςυναλλαγϋσ μπορούν να γύνουν και ςτο χώρο τησ 

τρϊπεζασ. 
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3. υνόθωσ απαιτούνται μεγϊλα ποςϊ για τον εκςυγχρονιςμό και 

την   αναβϊθμιςη των τεχνολογικών ςυςτημϊτων. 

4. Τπϊρχει δυςκολύα ενςωμϊτωςησ των όδη υπαρχόντων βϊςεων 

δεδομϋνων που χρηςιμοποιούν οι τρϊπεζεσ ςτα νϋα δεδομϋνα. 

5. Εύναι ϋντονη η ανϊγκη για ύπαρξη «διανοητικού» κεφαλαύου από 

πλευρϊσ εργαζομϋνων των τραπεζών.  
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Κεφϊλαιο 4ο Σο ζότημα ςτισ αςφϊλειεσ των ςυναλλαγών 

4.1 Αςφϊλεια υναλλαγών 

Ο μεγαλύτεροσ εφιϊλτησ για μια τρϊπεζα εύναι η πιθανότητα 

ύπαρξησ ενόσ προςώπου που «υποκλϋπτει» το δύκτυό τησ. Μια ϋκθεςη 

από το Γραφεύο Γενικόσ Λογιςτικόσ βρύςκει ότι μόνο το 2005 το 

αμυντικό τμόμα των υπολογιςτών υπϋςτη 250.000 επιθϋςεισ από 

υποκλοπεύσ (χϊκερσ)   

Ο Kim Bayne (2000), πιςτεύει ότι τϋτοια γεγονότα απλϊ 

ςυμβαύνουν επειδό το προςωπικό  υποτιμϊ τισ δεξιότητεσ των 

δυςαρεςτημϋνων υπαλλόλων, των ανταγωνιςτών ό οριςμϋνων 

μεγαλοφυώών με πϊρα πολύ ελεύθερο χρόνο ςτη διϊθεςό τουσ.  

Η προςταςύα από αυτό, μπορεύ να επιτευχθεύ εύτε με παρεμπόδιςη 

οποιαςδόποτε αναρμόδιασ πρόςβαςησ ςτον κεντρικό υπολογιςτό 

δικτύου, εύτε με την κρυπτογρϊφηςη των πληροφοριών που 

αποθηκεύονται ςτον κεντρικό υπολογιςτό δικτύου. Οι δημοφιλϋςτερεσ 

μορφϋσ αςφϊλειασ ςτηρύζονται ςτην κρυπτογρϊφηςη που εύναι η 

διαδικαςύα καταγραφόσ πληροφοριών με μυςτικό -ςυνθηματικό κώδικα 

κατϊ τϋτοιο τρόπο που μόνο ϋνα πρόςωπο (ό ϋνασ υπολογιςτόσ) με το 

κλειδύ να μπορεύ να τισ αποκωδικοποιόςει και εύναι βαςιςμϋνη ςτην 

επιςτόμη τησ κρυπτογρϊφηςησ που χρηςιμοποιόθηκε καθ’ όλη τη 

διϊρκεια τησ ιςτορύασ. Πριν τη ψηφιακό εποχό, οι μεγαλύτεροι χρόςτεσ 

τησ κρυπτογρϊφηςησ όταν οι κυβερνόςεισ, ιδιαύτερα για ςτρατιωτικούσ 

ςκοπούσ ( Krishnan, 2017). 

Η ύπαρξη κωδικοποιημϋνων μηνυμϊτων επιβεβαιώνεται από την 

ρωμαώκό αυτοκρατορύα. Όμωσ, οι περιςςότερεσ μορφϋσ 

κρυπτογρϊφηςησ ςόμερα ςτηρύζονται ςτουσ υπολογιςτϋσ, απλϊ επειδό 

ϋνασ ανθρώπινα-βαςιςμϋνοσ κώδικασ εύναι πϊρα πολύ εύκολο για ϋναν 

υπολογιςτό να αποκωδικοποιηθεύ   

Οι δημοφιλϋςτεροι τρόποι κρυπτογρϊφηςησ εύναι το ςυμμετρικό 

κλειδύ και η δημόςια βαςικό κρυπτογρϊφηςη. τη ςυμμετρικό 
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κρυπτογρϊφηςη, κϊθε υπολογιςτόσ ϋχει ϋνα μυςτικό κλειδύ (κώδικασ) 

το οπούο χρηςιμοποιεύται για να κρυπτογραφόςει ϋνα ςύνολο 

πληροφοριών πριν ςταλεύ μϋςω του δικτύου ςε ϋναν ϊλλον υπολογιςτό. 

Σο ςυμμετρικό κλειδύ, απαιτεύ να γνωρύζουμε ποιοι υπολογιςτϋσ 

«μιλούν» ο ϋνασ με τον ϊλλον, ϋτςι ώςτε να μπορϋςουμε να 

εγκαταςτόςουμε το κλειδύ ςε κϊθε ϋνα από αυτούσ.  

Η ςυμμετρικό κρυπτογρϊφηςη, λειτουργεύ ουςιαςτικϊ με τον ύδιο 

τρόπο με ϋνα μυςτικό κώδικα που κϊθε ϋνασ από τουσ δύο υπολογιςτϋσ 

πρϋπει να ξϋρει, προκειμϋνου να αποκωδικοποιηθούν οι πληροφορύεσ. Ο 

κώδικασ παρϋχει το κλειδύ ςτην αποκωδικοπούηςη του μηνύματοσ.  

τη δημόςια βαςικό κρυπτογρϊφηςη, χρηςιμοποιεύται ϋνασ 

ςυνδυαςμόσ ιδιωτικού και δημόςιου κλειδιού. Μόνο ο υπολογιςτόσ μασ 

ξϋρει το ιδιωτικό κλειδύ, ενώ ταυτόχρονα, δύνει το δημόςιο κλειδύ ςε 

οποιονδόποτε υπολογιςτό θϋλει να επικοινωνόςει με αςφϊλεια. Ϊνασ 

υπολογιςτόσ για να αποκρυπτογραφόςει ϋνα μόνυμα πρϋπει να 

χρηςιμοποιόςει το δημόςιο κλειδύ, που παρϋχεται από τον υπολογιςτό 

προϋλευςησ, και το δικό του ιδιωτικό κλειδύ. Η δημόςια βαςικό 

κρυπτογρϊφηςη, χρηςιμοποιεύται ςτην περύπτωςη των ψηφιακών 

υπογραφών για να επιτευχθεύ η γνηςιότητα ( Ratnasingham, 2008). 

Από την ϊλλη, η παρϊνομη πρόςβαςη ςε ϋναν κεντρικό 

υπολογιςτό δικτύου αποτρϋπεται με την χρόςη ‘firewall’ («ϋνα τούχοσ 

προςταςύασ»), για να προςτατευθούν οι πληροφορύεσ. Σο firewall, εύναι 

μια ςυςκευό ό ϋνα κομμϊτι λογιςμικού που περιορύζει την πρόςβαςη με 

ςυγκεκριμϋνεσ μορφϋσ, ςτον κεντρικό υπολογιςτό, όπωσ η κυκλοφορύα 

ιςτού. Σο τούχοσ προςταςύασ εύναι ο πιο αξιόπιςτοσ και εύκολοσ τρόποσ 

προςταςύασ ( Krishnan, 2017). 

Ο Jeff Tyson (2007), υποςτηρύζει ότι το firewall, εύναι ϋνα εμπόδιο 

για να κρατόςει τισ καταςτρεπτικϋσ δυνϊμεισ, μακριϊ από την 

ιδιοκτηςύα μασ, για αυτό και αποκαλεύται «τούχοσ προςταςύασ». Η 

δουλειϊ του εύναι παρόμοια με μια φυςικό αντιπυρικό ζώνη που 

προςτατεύει την διϊδοςη τησ φωτιϊσ από την μια περιοχό ςτην ϊλλη. Σο 
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firewall χρηςιμοποιεύ μια ό περιςςότερεσ μεθόδουσ για να ελϋγξει την 

κυκλοφορύα που ρϋει μϋςα και ϋξω από το δύκτυο. Αυτό που 

χρηςιμοποιεύται πιο ςυχνϊ εύναι το φιλτρϊριςμα πακϋτων.  

ε αυτό την περύπτωςη, μικρϊ χοντρϊ κομμϊτια των ςτοιχεύων 

αναλύονται ενϊντια ςε ϋνα ςύνολο φύλτρων. Σα πακϋτα τα οπούα 

πρϊττουν κατϊ αυτόν τον τρόπο μϋςω των φύλτρων, ςτϋλνονται ςτο 

ςύςτημα αύτηςησ ενώ όλα τα ϊλλα απορρύπτονται. Πϋρα από αυτό τη 

μϋθοδο, η υπηρεςύα πληρεξουςύου χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ. Οι 

πληροφορύεσ από το διαδύκτυο ανακτώνται από το τούχοσ προςταςύασ 

και ςτϋλνονται ϋπειτα ςτο ςύςτημα αύτηςησ και αντύςτροφα .  

Παρόλα αυτϊ, ο Clarke (2007), ιςχυρύζεται ότι η τεχνολογύα 

αςφϊλειασ διαςφαλύζει μόνο τισ διαδρομϋσ επικοινωνύασ διαδικτύου, και 

δεν μασ προςτατεύει από τουσ κακόφημουσ ό απρόςεκτουσ χρόςτεσ του 

δικτύου με τουσ οπούουσ ενδϋχεται να ςυναλλαςςόμαςτε.  

Σϋλοσ, εύναι ςημαντικό να αναφερθεύ η αβεβαιότητα που μερικού 

καταναλωτϋσ αιςθϊνονται ςχετικϊ με την προςταςύα αςφϊλειασ, 

δεδομϋνου ότι ϋχουν υπϊρξει πολλϊ περιςτατικϊ όπου οι καταναλωτϋσ 

ϋχουν χϊςει τα χρόματϊ τουσ από την παραβύαςη αςφϊλειασ. Ο 

Papadimas (2002), ςημειώνει ότι το μϋλλον των τραπεζικών 

ςυναλλαγών διαδικτύου εξαρτϊται πολύ από το εϊν οι τρϊπεζεσ θα 

κατορθώςουν να πεύςουν τουσ πελϊτεσ τουσ για την αςφϊλεια των 

ςυναλλαγών και επύςησ, να τουσ ενημερώςουν για τον τρόπο με τον 

οπούο μπορούν να αποφύγουν τα λϊθη όπωσ  το να δώςουν τον 

τραπεζικό τουσ λογαριαςμό ςτουσ υποκλοπεύσ, κλπ ( Krishnan, 2017). 

 

4.2 χεδιαςμόσ και Τλοπούηςη υςτόματοσ Αςφϊλειασ-

Κρυπτογρϊφηςη 

Οι τρϊπεζεσ ςόμερα, ςτρϋφουν ιδιαύτερα την προςοχό τουσ ςτη 

διαςφϊλιςη τησ ςυναλλαγόσ με τον τελικό χρόςτη. Μύα από τισ δικλεύδεσ 

αςφαλεύασ των ςυναλλαγών του πελϊτη, λαμβϊνει χώρο ςτο πρώτο 
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ςτϊδιο όπου πραγματοποιεύται η ταυτοπούηςη του χρόςτη.  

Η κϊθε τρϊπεζα όμωσ, χρηςιμοποιεύ διαφορετικούσ τρόπουσ 

πρόςβαςησ ςτισ υπηρεςύεσ τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ τησ και κατϊ 

ςυνϋπεια επηρεϊζεται και ο βαθμόσ παροχόσ αςφϊλειασ προσ τουσ 

χρόςτεσ ( Krishnan, 2017). 

Ϊτςι, ανϊλογα με την πολιτικό αςφαλεύασ που ακολουθεύ η κϊθε 

τρϊπεζα, υπϊρχουν διϊφορα εύδη ταυτοπούηςησ του χρόςτη και 

πρόςβαςόσ του ςτισ υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ μϋςω του 

διαδικτύου. Οι τρόποι αυτού εύναι οι ακόλουθοι  : 

1. Όνομα χρόςτη - Κωδικόσ (User name – Password): Αυτό εύναι μια από 

τισ ποιό ςυνηθιςμϋνεσ μεθόδουσ πρόςβαςησ αλλϊ ταυτόχρονα εύναι και 

η λιγότερο αςφαλόσ για το χρόςτη. Η ευκολύα αυτού του τρόπου 

πρόςβαςησ εύναι προφανόσ, καθώσ ο χρόςτησ θα πρϋπει να θυμϊται 

μόνο δυο κωδικούσ, που κατϊ κανόνα τον ϋναν τον επιλϋγει ο ύδιοσ κατϊ 

την εγγραφό του. Για λόγουσ αςφαλεύασ, οι τρϊπεζεσ ςυνηθύζουν να 

μπλοκϊρουν τουσ κωδικούσ των πελατών τουσ, ςε περιπτώςεισ ςυνεχών 

λανθαςμϋνων καταχωρόςεων από την πλευρϊ τουσ. Ο κύνδυνοσ εδώ, 

εύναι να υποκλϋψει κϊποιοσ αυτούσ τουσ προςωπικούσ κωδικούσ του 

πελϊτη και να πραγματοποιόςει ςυναλλαγϋσ αντύ του ιδύου. Τπϊρχουν 

πολλού τρόποι υποκλοπόσ των κωδικών που κυκλοφορούν ςτο 

διαδύκτυο, γι' αυτό το λόγο πρϋπει να εύναι κρυπτογραφημϋνοι με 

κϊποιον κώδικα.  

Η κρυπτογρϊφηςη των προςωπικών κωδικών των χρηςτών, από τη 

ςτιγμό που πληκτρολογούνται από τουσ ύδιουσ ςτην ιςτοςελύδα τησ 

τρϊπεζασ, εύναι ζότημα που ϊπτεται των τραπεζών. Επύςησ, οι τρϊπεζεσ 

εύναι υπεύθυνεσ για θϋματα καθοριςμού του κατϊλληλου μόκουσ 

κωδικού, απενεργοπούηςησ των κωδικών και τερματιςμού τησ ςύνδεςησ 

χρηςτών μετϊ από ϋνα χρονικό διϊςτημα μη χρόςησ των υπηρεςιών.  

2. Χηφιακϊ πιςτοποιητικϊ: Οριςμϋνεσ τρϊπεζεσ χρηςιμοποιούν τα 

λεγόμενα ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ, ωσ τρόπο πρόςβαςησ και ωσ ϋνα 



 53 

μϋςο πρόςθετησ αςφϊλειασ. Ϊνα ψηφιακό πιςτοποιητικό αποτελεύ το 

μϋςο που παρϋχει τη δυνατότητα ςτον κϊτοχό του, να υπογρϊφει 

ψηφιακϊ τισ ςυναλλαγϋσ που πραγματοποιεύ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 

τραπεζικόσ.  

3.  USB Tokens: Εύναι μικρϋσ ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ, οι οπούεσ 

ςυνδϋονται ςτον υπολογιςτό του χρόςτη και παρϊγουν νϋουσ 

μοναδικούσ κωδικούσ ανϊ προκαθοριςμϋνα χρονικϊ διαςτόματα.  

4. Βιομετρικού αναγνώςτεσ: Ϊνασ βιομετρικόσ αναγνώςτησ μετρϊ ϋνα 

μοναδικό φυςικό χαρακτηριςτικό και το ςυγκρύνει με ϋνα 

αποθηκευμϋνο ψηφιακό πρότυπο για να το πιςτοποιόςει. Ϊνα από τα 

πιο ςυνηθιςμϋνα βιομετρικϊ ςυςτόματα εύναι αυτϊ των δακτυλικών 

αποτυπωμϊτων, που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν αντύ των 

προςωπικών κωδικών αναγνώριςησ (PIN's) των χρηςτών. Ωλλα 

ςυςτόματα εύναι η ύριδα του ματιού, η φωνό του πελϊτη κ.τ.λ. 

5. Ϊξυπνεσ κϊρτεσ (Smart Cards): Πρόκειται για ϋνα τρόπο ϊριςτησ 

ταυτοπούηςησ των χρηςτών 

6. Αριθμού TAN : Οι αριθμού ό λύςτεσ TAN  εύναι μια επιπλϋον μϋθοδοσ 

ταυτοπούηςησ, ϊρα και αςφϊλειασ των ςυναλλαγών. την ουςύα εύναι 

κϊποιοι επιπλϋον μοναδικού κωδικού αριθμού ςε λύςτα, οι οπούοι 

παρϋχονται ςτον πελϊτη και τουσ χρηςιμοποιεύ κατϊ την εύςοδό του 

ςτισ υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ.  

 

4.3 Απειλϋσ και Κύνδυνοι χρόςησ του e-banking 

υνόθωσ οι πιο επιτυχημϋνεσ επιθϋςεισ, αναφϋρονται ςτη 

ςυνεργαςύα του δρϊςτη με κϊποιον εργαζόμενο τησ τρϊπεζασ. 

Τπϊρχουν βϋβαια και περιςτατικϊ, που χωρύσ βοόθεια εκ των 

ϋςω, οι ειςβολεύσ χρηςιμοπούηςαν την πρόςβαςη που ϋχουν οι πελϊτεσ 

τησ τρϊπεζασ από το ςπύτι τουσ, εκμεταλλευόμενοι την ανυπαρξύα 

ςυςτόματοσ αςφαλεύασ. 
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Μια ϊλλη μϋθοδοσ των ειςβολϋων εύναι να χτυπούν τισ μικρϋσ 

τοπικϋσ τρϊπεζεσ οι οπούεσ μπόκαν πρόςφατα ςτο τομϋα του e-banking 

και παρουςιϊζουν πολλϊ κενϊ ςτην αςφϊλεια τουσ.  

Κατϊ γενικό ομολογύα το κλειδύ για ϋνα επιτυχημϋνο site 

ηλεκτρονικού εμπορύου, εύναι να παρϋχει ϋνα περιβϊλλον που 

διευκολύνει τον πελϊτη να πλοηγηθεύ ςτον κατϊλογο των προώόντων 

και να εύναι ςε θϋςη να ςυντϊξει ϋνα δικό του με τα εμπορεύματα προσ 

πώληςη ( Bell, & Hindmoor, 2018). 

Η βαςικό προώπόθεςη για την επιτυχύα του site εύναι ο πελϊτησ 

να προχωρόςει ςε κϊποια ςυναλλαγό. τον πελϊτη κανονικϊ δύνεται μια 

ςειρϊ επιλογών πληρωμόσ. Ο πιο ςυνόθησ τρόποσ εύναι μϋςω 

πιςτωτικόσ κϊρτασ  

Η τεχνολογύα που χρηςιμοποιεύται αποκαλεύται SSL. Σο 

τυποποιημϋνο πρωτόκολλο SSL που αναπτύςςεται από το Netscape, 

παρϋχει ϋνα υψηλό επύπεδο προςταςύασ. το ςτϊδιο τησ αγορϊσ ο 

ιςτοχώροσ αλλϊζει ςε λειτουργύα αςφαλεύασ.  

Η μηχανό αναζότηςησ πελατών ςτϋλνει αύτημα για μια αςφαλό 

ςύνδεςη. Ϊπειτα, ο κεντρικόσ υπολογιςτόσ ανταποκρύνεται με ϋνα 

υψηλό πιςτοποιητικό που ςτϋλνεται προσ επικύρωςη. Σϋλοσ, ο πελϊτησ 

και ο κεντρικόσ υπολογιςτόσ διαπραγματεύονται τα κλειδιϊ τησ 

ςυνεδρύασ, τα οπούα εύναι ςυμμετρικϊ και χρηςιμοποιούνται μόνο κατϊ 

τη διϊρκεια τησ ςυναλλαγόσ. Η Αμερικανικό κυβϋρνηςη, βλϋπει την 

τεχνολογύα κρυπτογρϊφηςησ ωσ ϋνα πυρομαχικό κινδύνου και 

επομϋνωσ η μόνη ϋκδοςη διαθϋςιμου παγκόςμιου SSL εύναι η ςχετικϊ 

αδύνατη ϋκδοςη των 40-bit.  

Σο «μπλε κλειδύ» που ο πλοηγόσ Netscape παρϋχει για να δεύξει ότι 

μια ϊνευ κινδύνων ςυνεδρύα βρύςκεται εν εξελύξει, αποτελεύ 

διαςφαλιςτικό εγγύηςη τησ ςυνολικόσ αςφϊλειασ.  

Η φόμη του εμπόρου (ό τησ διαδικαςύασ πληρωμόσ) αποτελεύ ϋνα 

εξύςου ςημαντικό παρϊγοντα ανϊπτυξησ ςχϋςεων εμπιςτοςύνησ από 
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ςεβαςτό ποςοςτό του καταναλωτικού κοινού. Ο Chaffey (2002) 

ςημειώνει ότι από την πλευρϊ του εμπόρου, υφύςταται το πρόβλημα τησ 

μη δυνατόσ επικύρωςησ χωρύσ προςφυγό ςε ϊλλεσ μεθόδουσ, όπωσ για 

παρϊδειγμα οι πιςτωτικού ϋλεγχοι ( Bell, & Hindmoor, 2018). 

ε μια προςπϊθεια να υπερνικηθούν αυτϋσ οι αδυναμύεσ, η 

βιομηχανύα ϋχει αναπτύξει καθοριςμϋνεσ προδιαγραφϋσ για αςφαλεύσ 

ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ SET. Οι καθοριςμϋνεσ προδιαγραφϋσ SET, 

ϋχουν αναπτυχθεύ για να προςτατεύςουν τισ οδηγύεσ πληρωμόσ κατϊ 

την μεταφορϊ. Εύναι ϋνα ςημαντικό πρωτόκολλο αςφαλεύασ, βαςιςμϋνο 

ςτα ψηφιακϊ πιςτοποιητικϊ που ϋχουν αναπτυχθεύ από μια 

κοινοπραξύα ανϊμεςα ςε Mastercard και Visa, που επιτρϋπει ςτα 

ςυμβαλλόμενα μϋρη να επιβεβαιώςουν ο ϋνασ την ταυτότητα του ϊλλου, 

κατϊ τη ςυναλλαγό. Για αςφαλεύσ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ, εύναι 

απαραύτητο για κϊθε κϊτοχο κϊρτασ να εκδοθεύ ϋνα ψηφιακό 

πιςτοποιητικό από τον εκδότη των πιςτωτικών καρτών τουσ. Η 

δικλεύδα αυτό παρουςιϊζει ςημαντικϊ λογιςτικϊ προβλόματα για αυτό 

και η πρόοδοσ τησ αςφϊλειασ των ηλεκτρονικών ςυναλλαγών κινεύται 

με βραδύσ ρυθμούσ  (Bell, & Hindmoor, 2018). 

 

Ψςτόςο υπϊρχουν διϊφορεσ εναλλακτικϋσ λύςεισ για την 

αςφϊλεια των ηλεκτρονικών ςυναλλαγών και ϋνασ ιςτοχώροσ θα πρϋπει 

να προςφϋρει όςο πιο πολλϋσ γύνεται προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ ο 

πελϊτησ και να προχωρόςει ςτην αγορϊ ακόμα και εϊν δεν εμπιςτεύεται 

τισ αγορϋσ με πιςτωτικό κϊρτα.  

Παραδεύγματοσ χϊριν, η παραγγελύα μϋςω fax ό τηλεφώνου θα 

πρϋπει να αποτελεύ πϊγια παροχό. ε περύπτωςη τησ χρηςιμοπούηςησ 

τησ εναλλακτικόσ λύςησ fax, το να τυπώςεισ απλϊ ϋνα ϋντυπο 

παραγγελύασ και να το ςτεύλεισ με fax εύναι ϋνασ εύκολοσ και αςφαλόσ 

τρόποσ ςυναλλαγόσ ( Bell, & Hindmoor, 2018). 
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Επιπλϋον, η τηλεφωνικό παραγγελύα δύνει ςτουσ πελϊτεσ την 

δυνατότητα να παραγγεύλουν οι ύδιοι, χρηςιμοποιώντασ το ϋντυπο 

παραγγελύασ για υπαγόρευςη. Πολλού θα το προτιμόςουν, και το ϋντυπο 

παραγγελύασ θα εύναι χρόςιμο για την επιβεβαύωςη των κωδικών και 

των τιμών των προώόντων.  

Σα ςυςτόματα τηλεφωνικόσ εξόφληςησ εύναι μια αρκετϊ 

καινοτόμοσ  προςϋγγιςη.  

Αν και οι πιςτωτικϋσ κϊρτεσ εύναι χρόςιμεσ για ςημαντικϋσ 

αγορϋσ, δεν εύναι αποτελεςματικϋσ για μικρό-πληρωμϋσ όπωσ μόνο για 

μερικϋσ πϋνεσ. Τπϊρχουν ςυςτόματα που αναπτύςςονται και που 

λειτουργούν όπωσ ϋνα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που μπορεύ να 

ξαναγεμύςει χρηςιμοποιώντασ τουσ παραδοςιακούσ μηχανιςμούσ 

πληρωμόσ. Σο περιεχόμενο του πορτοφολιού μπορεύ να μειωθεύ χωρύσ 

να γύνει αντιληπτό για αυτϋσ τισ μικρϋσ πληρωμϋσ, Σα ςυςτόματα μικρό-

πληρωμόσ θα ϋχουν ςημαντικό  ανϊπτυξη ςτο μϋλλον   

Προκειμϋνου να τισ διαβιβϊςει με αςφϊλεια χρηςιμοποιεύ το 

λογιςμικό κρυπτογρϊφηςησ τουσ, ενώ το First Virtual μετϋρχεται ενόσ 

ςυςτόματοσ μηνυμϊτων ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου για να 

επιβεβαιώςει την πώληςη ( Bell, & Hindmoor, 2018). 

Σϋλοσ, οι ηλεκτρονικϋσ επιταγϋσ, εύναι μια δημοφιλόσ εναλλακτικό 

λύςη. Ακόμα και εϊν ο πελϊτησ προςτατεύεται με την τεχνολογύα SSL ό 

από ϊλλεσ αςφαλεύσ μεθόδουσ κατϊ την διϊρκεια τησ ςυναλλαγόσ, εύναι 

ςαφώσ ςημαντικό οι πληροφορύεσ να παραμϋνουν αςφαλεύσ.  

 Από την ςτιγμό που αποθηκεύονται ςτον κεντρικό υπολογιςτό 

δικτύου, και πριν φτϊςουν ςτον ϋμπορο, οι πληροφορύεσ βρύςκονται 

εκτεθειμϋνεσ ςε οποιονδόποτε προςπαθεύ να παραβιϊςει την αςφϊλεια 

του κεντρικού υπολογιςτό και να εξετϊςει τα αρχεύα. 
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Κεφϊλαιο 5ο Digital Banking - Χηφιακό τραπεζικό 

 Η ψηφιακό τραπεζικό εύναι η μετϊβαςη ςτην ηλεκτρονικό 

τραπεζικό, όπου οι τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ παρϋχονται μϋςω του 

διαδικτύου. Σα πλεονεκτόματα για τισ τρϊπεζεσ και τουσ πελϊτεσ 

παρϋχουν πιο βολικϋσ και ταχύτερεσ τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ. Η μετϊβαςη 

από την παραδοςιακό ςε ψηφιακό τραπεζικό εύναι ςταδιακό και θα 

πρϋπει να περιγραφεύ μϊλλον ςε βαθμούσ ψηφιοπούηςησ υπηρεςιών 

παρϊ ςε κατηγοριοπούηςη ςε ναι και όχι. Περιλαμβϊνει υψηλϊ επύπεδα 

αυτοματοπούηςησ διαδικαςιών και υπηρεςιών μϋςω διαδικτύου και 

μπορεύ να περιλαμβϊνει API που επιτρϋπουν τη διαθεςμικό ςύνθεςη 

υπηρεςιών για την παροχό τραπεζικών προώόντων και την παροχό 

ςυναλλαγών. Παρϋχει τη δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ να ϋχουν πρόςβαςη 

ςτα οικονομικϊ δεδομϋνα μϋςω υπηρεςιών επιτραπϋζιων, κινητών και 

ΑΣΜ ( Dutta, 2015). 

 Μια ψηφιακό τρϊπεζα αντιπροςωπεύει μια εικονικό διαδικαςύα 

που περιλαμβϊνει ηλεκτρονικό τραπεζικό και πϋρα από αυτόν. Ψσ 

πλατφόρμα από ϊκρο ςε ϊκρο, η ψηφιακό τραπεζικό πρϋπει να 

περιλαμβϊνει το μπροςτινό μϋροσ που βλϋπουν οι καταναλωτϋσ, το πύςω  

μϋροσ που βλϋπουν οι τραπεζύτεσ μϋςω των διακομιςτών τουσ και των 

διοικητικών πινϊκων διαχειριςτό και του μεςαύου λογιςμικού που 

ςυνδϋει αυτούσ τουσ κόμβουσ. Σελικϊ, μια ψηφιακό τρϊπεζα θα πρϋπει 

να διευκολύνει όλα τα λειτουργικϊ επύπεδα τραπεζικόσ ςε όλεσ τισ 

πλατφόρμεσ παροχόσ υπηρεςιών. Με ϊλλα λόγια, θα πρϋπει να ϋχει όλεσ 

τισ ύδιεσ λειτουργύεσ με κεντρικϊ γραφεύα, υποκαταςτόματα, 

ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ, τραπεζικϋσ κϊρτεσ, ATM και μηχανόματα 

ςημεύου πώληςησ ( Pieterse-Bloem, et al., 2017). 

 Ο λόγοσ για τον οπούο η ψηφιακό τραπεζικό εύναι κϊτι 

περιςςότερο από μια κινητό ό online πλατφόρμα εύναι ότι περιλαμβϊνει 

λύςεισ middleware. Σο Middleware εύναι λογιςμικό που γεφυρώνει 

λειτουργικϊ ςυςτόματα ό βϊςεισ δεδομϋνων με ϊλλεσ εφαρμογϋσ. Σα 
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τμόματα τησ χρηματοπιςτωτικόσ βιομηχανύασ, όπωσ η διαχεύριςη 

κινδύνων, η ανϊπτυξη προώόντων και η εμπορικό προώθηςη, πρϋπει 

επύςησ να ςυμπεριληφθούν ςτο μεςαύο και ςτο πύςω μϋροσ για να 

θεωρηθούν πραγματικϊ μια ολοκληρωμϋνη ψηφιακό τρϊπεζα. Σα 

χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα πρϋπει να βρύςκονται ςτην πρώτη γραμμό 

τησ τελευταύασ τεχνολογύασ για να εξαςφαλύςουν την αςφϊλεια και τη 

ςυμμόρφωςη με τουσ κυβερνητικούσ κανονιςμούσ (Bell, & Hindmoor, 

2018). 

 

5.1 Ιςτορύα τησ ψηφιακόσ τραπεζικόσ 

 Οι πρώτεσ μορφϋσ ψηφιακόσ τραπεζικόσ εντοπύςτηκαν ςτην 

εμφϊνιςη μηχανών και καρτών ATM που ξεκύνηςαν τη δεκαετύα του 

1960. Καθώσ το Διαδύκτυο εμφανύςτηκε ςτη δεκαετύα του 1980 με την 

πρώιμη ευρυζωνικότητα, τα ψηφιακϊ δύκτυα ϊρχιςαν να ςυνδϋουν τουσ 

λιανοπωλητϋσ με τουσ προμηθευτϋσ και τουσ καταναλωτϋσ για να 

αναπτύξουν ανϊγκεσ για πρώιμουσ ηλεκτρονικούσ καταλόγουσ και 

ςυςτόματα λογιςμικού απογραφόσ  (Pieterse-Bloem, et al., 2017). 

 Μϋχρι τη δεκαετύα του 1990 το Διαδύκτυο εμφανύςτηκε και η 

ηλεκτρονικό τραπεζικό ϊρχιςε να γύνεται ο κανόνασ. Η βελτύωςη των 

ευρυζωνικών ςυςτημϊτων και των ςυςτημϊτων ηλεκτρονικού εμπορύου 

ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 2000 οδόγηςε ςε αυτό που μοιϊζει ςόμερα 

με τον ςύγχρονο κόςμο τησ ψηφιακόσ τραπεζικόσ. Ο πολλαπλαςιαςμόσ 

των smartphones μϋςα ςτην επόμενη δεκαετύα ϊνοιξε την πόρτα για 

ςυναλλαγϋσ πϋρα από τα μηχανόματα ATM. Πϊνω από το 60% των 

καταναλωτών χρηςιμοποιούν τώρα τα smartphones τουσ ωσ την 

προτιμώμενη μϋθοδο για την ψηφιακό τραπεζικό (Dutta, 2015). 

 Η πρόκληςη για τισ τρϊπεζεσ εύναι να διευκολύνουν τώρα τισ 

απαιτόςεισ που ςυνδϋουν τουσ πωλητϋσ με τα χρόματα μϋςω διαύλων 

που καθορύζονται από τον καταναλωτό. Αυτό η δυναμικό διαμορφώνει 
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τη βϊςη τησ ικανοπούηςησ των πελατών, η οπούα μπορεύ να 

καλλιεργηθεύ με το λογιςμικό διαχεύριςησ ςχϋςεων με πελϊτεσ (CRM). 

Επομϋνωσ, το CRM πρϋπει να ενςωματωθεύ ςε ϋνα ςύςτημα ψηφιακού 

τραπεζικού ςυςτόματοσ, καθώσ παρϋχει τα μϋςα επικοινωνύασ των 

τραπεζών με τουσ πελϊτεσ τουσ ( Gupta, & Bansal2018) 

 Τπϊρχει ζότηςη για ςυνεκτικότητα από ϊκρο ςε ϊκρο και για 

υπηρεςύεσ, βελτιςτοποιημϋνεσ για την ευκολύα και την εμπειρύα των 

χρηςτών. Η αγορϊ παρϋχει εμπρόσ πλατφόρμεσ cross platform, 

επιτρϋποντασ αποφϊςεισ αγορϊσ βϊςει διαθϋςιμησ τεχνολογύασ, όπωσ 

κινητϋσ ςυςκευϋσ, με επιτραπϋζιουσ υπολογιςτϋσ ό Smart TV ςτο ςπύτι. 

Προκειμϋνου οι τρϊπεζεσ να ανταποκριθούν ςτισ απαιτόςεισ των 

καταναλωτών, πρϋπει να ςυνεχύςουν να επικεντρώνονται ςτη βελτύωςη 

τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ που παρϋχει ευκινηςύα, επεκταςιμότητα και 

αποδοτικότητα (Bell, & Hindmoor, 2018). 

 Οι παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ αντιμετωπύζουν αυξανόμενο 

ανταγωνιςμό από τισ νεοςύςτατεσ εταιρεύεσ FinTech, οι οπούεσ εύναι 

εταιρεύεσ χρηματοοικονομικόσ τεχνολογύασ που βαςύζονται ςε 

ςυςτόματα ηλεκτρονικών υπολογιςτών που διευκολύνουν τραπεζικϋσ 

και χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ. Αυτϋσ οι εταιρεύεσ ϋχουν τη 

δυνατότητα για ατελεύωτεσ αναταραχϋσ ςτην καινοτομύα. 

Παραδεύγματα υπηρεςιών και εταιρειών ψηφιακόσ τραπεζικόσ εύναι 

(Gupta, & Bansal2018):  

• Stripe - ηλεκτρονικό περιβϊλλον πληρωμών για ιδιώτεσ 

• Ayden - ηλεκτρονικό εμπόριο για ψηφιακϋσ εταιρεύεσ, όπωσ το 

Facebook 

• Lending Club - η μεγαλύτερη παγκόςμια πλατφόρμα δανειςμού από 

ομοτύμουσ 

• Commonbond - αγορϊ για χαμηλό κόςτοσ φοιτητικών δανεύων 
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• Kabbage - παρϋχει χρηματοδότηςη μικρών επιχειρόςεων 

• Robinhood - εφαρμογό smartphone για επϋνδυςη ενώ παρακϊμπτεται 

προμόθειεσ 

• Wealthfront - αυτοματοποιημϋνη επενδυτικό υπηρεςύα που παρϋχει 

"roboadvisors" 

• Billguard - ειδοποιεύ τουσ χρόςτεσ για απϊτεσ, χρεώςεισ χρϋωςησ και 

κρυφϋσ χρεώςεισ 

5.2 Η ςημαςύα τησ ψηφιακόσ τραπεζικόσ για τισ τρϊπεζεσ 

 Μια μελϋτη που διεξόχθη το 2015 ϋδειξε ότι το 47% των 

τραπεζιτών βλϋπει τη δυνατότητα βελτύωςησ των πελατειακών 

ςχϋςεων μϋςω τησ ψηφιακόσ τραπεζικόσ, το 44% το βλϋπει ωσ μϋςο 

παραγωγόσ ανταγωνιςτικού πλεονεκτόματοσ, το 32% ωσ κανϊλι για την 

απόκτηςη νϋων πελατών. Μόνο το 16% τόνιςε τη δυνατότητα 

εξοικονόμηςησ κόςτουσ  (Dutta, 2015). 

 ημαντικϊ οφϋλη από τα ψηφιακϊ οφϋλη εύναι: 

• Επιχειρηματικό αποτελεςματικότητα - Όχι μόνο οι ψηφιακϋσ 

πλατφόρμεσ βελτιώνουν την αλληλεπύδραςη με τουσ πελϊτεσ και την 

ταχύτερη παροχό των αναγκών τουσ, παρϋχουν επύςησ μεθόδουσ για την 

αποτελεςματικότερη λειτουργύα των εςωτερικών λειτουργιών. Ενώ οι 

τρϊπεζεσ βρύςκονται ςτην πρώτη γραμμό τησ ψηφιακόσ τεχνολογύασ 

ςτο τϋλοσ των καταναλωτών εδώ και δεκαετύεσ, δεν ϋχουν αγκαλιϊςει 

πλόρωσ τα οφϋλη του middleware για να επιταχύνουν την 

παραγωγικότητα. 

• Εξοικονόμηςη κόςτουσ - Ϊνα από τα κλειδιϊ για τισ τρϊπεζεσ να 

μειώςουν το κόςτοσ εύναι οι αυτοματοποιημϋνεσ εφαρμογϋσ που 

αντικαθιςτούν την περιττό χειρωνακτικό εργαςύα. Η παραδοςιακό 

τραπεζικό επεξεργαςύα εύναι δαπανηρό, αργό και επιρρεπόσ ςε 
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ανθρώπινο λϊθοσ, ςύμφωνα με την McKinsey & Company. Η 

εμπιςτοςύνη ςε ανθρώπουσ και χαρτύ καταλαμβϊνει επύςησ χώρουσ 

γραφεύων, οι οπούοι εξαντλούν το κόςτοσ ενϋργειασ και αποθόκευςησ. Οι 

ψηφιακϋσ πλατφόρμεσ μπορούν μελλοντικϊ να μειώςουν το κόςτοσ 

μϋςω των ςυνεργιών των πιο ποιοτικών δεδομϋνων και τησ ταχύτερησ 

ανταπόκριςησ ςτισ αλλαγϋσ τησ αγορϊσ  

• Αυξημϋνη ακρύβεια - Οι παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ που βαςύζονται κυρύωσ 

ςτην επεξεργαςύα χαρτιού μπορούν να ϋχουν ποςοςτό ςφϊλματοσ ϋωσ 

και 40%, πρϊγμα που απαιτεύ επαναδιατύπωςη. ε ςυνδυαςμό με την 

ϋλλειψη ενοπούηςησ τησ πληροφορικόσ μεταξύ προςωπικού 

υποκαταςτημϊτων και back office, το πρόβλημα αυτό μειώνει την 

αποδοτικότητα των επιχειρόςεων. Με την απλοπούηςη τησ διαδικαςύασ 

επαλόθευςησ, εύναι ευκολότερο να εφαρμοςτούν λύςεισ πληροφορικόσ 

με επιχειρηματικό λογιςμικό, οδηγώντασ ςε ακριβϋςτερη λογιςτικό. Η 

οικονομικό ακρύβεια εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για τισ τρϊπεζεσ να 

ςυμμορφώνονται με τουσ κρατικούσ κανονιςμούσ 

• Βελτιωμϋνη ανταγωνιςτικότητα - Οι ψηφιακϋσ λύςεισ βοηθούν ςτη 

διαχεύριςη λιςτών μϊρκετινγκ, επιτρϋποντασ ςτισ τρϊπεζεσ να φτϊςουν 

ςε ευρύτερεσ αγορϋσ και να δημιουργόςουν ςτενότερεσ ςχϋςεισ με τουσ 

καταξιωμϋνουσ καταναλωτϋσ τεχνολογύασ Οι πλατφόρμεσ CRM μπορούν 

να παρακολουθόςουν το ιςτορικό των πελατών και να παρϋχουν 

γρόγορη πρόςβαςη ςε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου και ςε 

ϊλλεσ μορφϋσ ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ. Εύναι αποτελεςματικό για την 

εκτϋλεςη προγραμμϊτων επιβρϊβευςησ πελατών που μπορούν να 

βελτιώςουν την πύςτη και την ικανοπούηςη  

• Μεγαλύτερη ευκινηςύα - Η χρόςη του αυτοματιςμού μπορεύ να 

επιταχύνει τόςο τισ εξωτερικϋσ όςο και τισ εςωτερικϋσ διαδικαςύεσ, οι 

οπούεσ μπορούν να βελτιώςουν την ικανοπούηςη των πελατών. Μετϊ 

την κατϊρρευςη των χρηματοπιςτωτικών αγορών το 2008, δόθηκε 

μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτη διαχεύριςη κινδύνων. Αντύ να προςλαμβϊνουν 
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και να εκπαιδεύουν επαγγελματύεσ τησ διαχεύριςησ κινδύνων, εύναι 

πιθανό το λογιςμικό διαχεύριςησ κινδύνου να ανιχνεύει και να 

ανταποκρύνεται ςτισ αλλαγϋσ τησ αγορϊσ πιο γρόγορα από ό, τι ακόμη 

και ϋμπειρουσ επαγγελματύεσ. 

• Ενιςχυμϋνη αςφϊλεια - Όλεσ οι επιχειρόςεισ μεγϊλου ό μικρού 

αντιμετωπύζουν όλο και περιςςότερεσ απειλϋσ ςτον κυβερνοχώρο που 

μπορεύ να βλϊψουν τη φόμη τουσ. Σον Υεβρουϊριο του 2016, η 

Τπηρεςύα Εςωτερικών Ειςοδόματοσ ανακούνωςε ότι εύχε χϊςει την 

προηγούμενη χρονιϊ, όπωσ και πολλϋσ μεγϊλεσ εταιρεύεσ τεχνολογύασ. 

 Οι τρϊπεζεσ μπορούν να επωφεληθούν από πρόςθετα επύπεδα 

αςφϊλειασ για την προςταςύα των δεδομϋνων. 

 ε μια ςύγχρονη εποχό των τραπεζών, η ψηφιακό τεχνολογύα 

εύναι μια λϋξη-κλειδύ και οι τρϊπεζεσ πρϋπει να παραμεύνουν ςτην 

κούρςα για τισ νϋεσ ανϊγκεσ των ψηφιακών τραπεζών. Η ψηφιακό 

τραπεζικό δεν εύναι μόνο ϋννοιεσ εμπρόσ, όπωσ το Internet Banking, η 

κινητό τραπεζικό, η ϊμεςη τρϊπεζα, διϊφορεσ εφαρμογϋσ τραπεζών, 

Κοινωνικϊ ΜΜΕ ςτην Σραπεζικό, Σεχνητό Νοημοςύνη, Ρομποτικό, Chat-

bots, Γνωςτικό Πληροφορικό, Block-αλυςύδα, Μεγϊλα Δεδομϋνα, 

βιομετρικϊ φωνόσ κλπ. ωςτόςο, περιλαμβϊνει και διϊφορα 

προγρϊμματα εκςυγχρονιςμού που υποςτηρύζουν τουσ γενικούσ 

ςτόχουσ τησ ψηφιακόσ τραπεζικόσ που περιλαμβϊνει τον 

εκςυγχρονιςμό τησ κληρονομιϊσ, την ενςωμϊτωςη, το CRM, την 

απεικόνιςη εγγρϊφων / OCR κλπ. Εκπαιδευτικό μϊθημα για την 

ψηφιακό τραπεζικό ςτο Udemy που ονομϊζεται Story of Digital Banking 

οι τρϊπεζεσ αυτϋσ αντιμετωπύζουν τερϊςτιεσ προκλόςεισ ανταγωνιςμού 

από μη τραπεζικϋσ εταιρεύεσ και μικρότερεσ εταιρεύεσ Fintech. υνεπώσ, 

προκειμϋνου να καταπολεμηθεύ ο ανταγωνιςμόσ και να παραμεύνει ο 

ανταγωνιςμόσ ςτην εποχό τησ ψηφιακόσ τρϊπεζασ, εύναι ςημαντικό οι 

τρϊπεζεσ να δουλϋψουν όχι μόνο για καλϋσ ιςτοςελύδεσ, ςυνδϋςεισ 

κοινωνικών μϋςων και για κινητϋσ τραπεζικϋσ κ.λπ. αλλϊ πρϋπει επύςησ 



 63 

να καινοτομούν με νϋεσ τεχνολογικϋσ αναταραχϋσ όπου τα AI, ML, Block-

chain, Analytics, ςύννεφο γύνονται μπϊζεσ. Κϊντε κρϊτηςη ςε μια 

γρόγορη προβολό τησ Global Digital Banking ςε μόλισ 30 λεπτϊ που 

δημοςιεύθηκε ςτο amazon ϋχει περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ (Krishnan, 

2017). 

5.3 Back Banking Αρχιτεκτονικό 

 Ϊνα κλειδύ ςτο οπούο οι ψηφιακϋσ τρϊπεζεσ μπορούν να 

αποκτόςουν ϋνα ςημαντικό ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα αναπτύςςει 

μια πιο ιςχυρό αρχιτεκτονικό πληροφορικόσ. Με την αντικατϊςταςη 

των χειρωνακτικών διαδικαςιών back-office με αυτοματοποιημϋνεσ 

λύςεισ λογιςμικού, οι τρϊπεζεσ μπορούν να μειώςουν τα λϊθη των 

εργαζομϋνων και να επιταχύνουν τισ διαδικαςύεσ. Αυτό η μετατόπιςη 

των παραδειγμϊτων μπορεύ να οδηγόςει ςε μικρότερεσ επιχειρηςιακϋσ 

μονϊδεσ και να επιτρϋψει ςτουσ διαχειριςτϋσ να επικεντρωθούν ςτη 

βελτύωςη των καθηκόντων που απαιτούν ανθρώπινη παρϋμβαςη (Bell, 

& Hindmoor, 2018). 

 Ο αυτοματιςμόσ μειώνει την ανϊγκη για χαρτύ, που αναπόφευκτα 

καταλόγει να καταλαμβϊνει χώρο που μπορεύ να καταλαμβϊνει η 

τεχνολογύα. Με τη χρόςη λογιςμικού που επιταχύνει την 

παραγωγικότητα ϋωσ και 50%, οι τρϊπεζεσ μπορούν να βελτιώςουν την 

εξυπηρϋτηςη των πελατών τουσ, καθώσ θα μπορούν να επιλύουν 

προβλόματα με ταχύτερο ρυθμό. Ϊνασ τρόποσ με τον οπούο μια τρϊπεζα 

μπορεύ να βελτιώςει την αποδοτικότητα τησ επιχεύρηςόσ τησ εύναι να 

διαιρϋςει εκατοντϊδεσ διαδικαςύεσ ςε τρεισ κατηγορύεσ (Gupta, & 

Bansal2018): 

• Πλόρησ αυτοματοπούηςη 

• μερικώσ αυτοματοποιημϋνο 

• χειρωνακτικϋσ εργαςύεσ 
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 Δεν εύναι ακόμη πρακτικό να αυτοματοποιούνται όλεσ οι 

λειτουργύεσ για πολλϋσ χρηματοπιςτωτικϋσ επιχειρόςεισ, ιδύωσ εκεύνεσ 

που διεξϊγουν οικονομικϋσ αναθεωρόςεισ ό παρϋχουν επενδυτικϋσ 

ςυμβουλϋσ. Όςο περιςςότερο όμωσ μια τρϊπεζα μπορεύ να 

αντικαταςτόςει τισ επαχθεύσ περιττϋσ χειρωνακτικϋσ εργαςύεσ με 

αυτοματοπούηςη, τόςο περιςςότερο μπορεύ να επικεντρωθεύ ςε θϋματα 

που αφορούν την ϊμεςη επικοινωνύα με τουσ πελϊτεσ. Σα εμπόδια που 

εμποδύζουν επύ του παρόντοσ τισ τρϊπεζεσ να επενδύςουν ςε ϋνα πιο 

ψηφιακό back end περιβϊλλον εύναι: 

• Οι τρϊπεζεσ κατϊ παρϊδοςη ϋχουν δώςει προτεραιότητα ςτην 

κυκλοφορύα νϋων προώόντων που εύναι ακόμη δύςκολο να 

αυτοματοποιηθούν (Pieterse-Bloem, et al., 2017). 

• Οι ςυγχωνεύςεισ και εξαγορϋσ, τα νϋα προώόντα και οι κυβερνητικού 

κανονιςμού ϋχουν όδη δημιουργόςει μια ςύνθετη αρχιτεκτονικό 

πληροφορικόσ δύςκολη ςτην αναθεώρηςη 

• Οι ομϊδεσ πληροφορικόσ δεν αντιλαμβϊνονται πϊντα τισ 

επιχειρηματικϋσ προτεραιότητεσ 

• Πολλϋσ τρϊπεζεσ δεν διαθϋτουν την τεχνογνωςύα τησ επιχεύρηςησ πϋρα 

από τα παραδοςιακϊ περιβϊλλοντα mainframe 

5.4 Direction Towards Digital Cash 

 Σα ψηφιακϊ μετρητϊ εξαλεύφουν πολλϊ προβλόματα που 

ςχετύζονται με τα φυςικϊ χρόματα, όπωσ η κακό τοποθϋτηςη ό η 

πιθανότητα κλοπόσ ό φθορϊσ χρόματοσ. Επιπλϋον, τα ψηφιακϊ μετρητϊ 

μπορούν να ανιχνευθούν και να υπολογιςτούν με μεγαλύτερη ακρύβεια 

ςε περιπτώςεισ διαφορών. Καθώσ οι καταναλωτϋσ βρουν όλο και 

περιςςότερεσ ευκαιρύεσ αγορϊσ ςτα χϋρια τουσ, υπϊρχει λιγότερη 

ανϊγκη να μεταφϋρουν φυςικϊ μετρητϊ ςτα πορτοφόλια τουσ 

(Weitzman, 2018). 



 65 

 Ωλλεσ ενδεύξεισ ότι η ζότηςη για ψηφιακϊ μετρητϊ αυξϊνεται 

επιςημαύνεται με τη χρόςη ςυςτημϊτων πληρωμόσ από ομότιμουσ 

χρόςτεσ όπωσ το PayPal και την ϊνοδο των κρυπτοςυχνοτότων που δεν 

μπορούν να εξαχθούν, όπωσ το bitcoin. χεδόν οτιδόποτε μπορεύ να 

φανταςτεύ ότι μπορεύ να πληρωθεύ με φυςικϊ μετρητϊ μπορεύ 

θεωρητικϊ να πληρώνεται με το τρϊβηγμα μιασ τρϊπεζασ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των μετρητών ςτϊθμευςησ. Σο πρόβλημα εύναι 

ότι αυτό η τεχνολογύα δεν εύναι ακόμα πανταχού παρούςα. Η 

κυκλοφορύα μετρητών αυξόθηκε ςτισ ΗΠΑ κατϊ 42% μεταξύ 2007 και 

2012, με μϋςο ετόςιο ρυθμό ανϊπτυξησ 7%, ςύμφωνα με το BBC. 

 Η ιδϋα τησ οικονομύασ όλων των ψηφιακών μετρητών δεν εύναι 

πλϋον μόνο ϋνα φουτουριςτικό όνειρο, αλλϊ εύναι μϊλλον απύθανο να 

ξεπερϊςει τα φυςικϊ μετρητϊ ςτο εγγύσ μϋλλον. Όλεσ οι ψηφιακϋσ 

τρϊπεζεσ εύναι δυνατϋσ ωσ επιλογό των καταναλωτών, αλλϊ οι 

ϊνθρωποι ενδϋχεται να εξακολουθούν να χρειϊζονται φυςικϊ μετρητϊ 

ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ. Σα ΑΣΜ βοηθούν τισ τρϊπεζεσ να μειώςουν 

τισ δαπϊνεσ, ειδικϊ αν εύναι διαθϋςιμεσ ςε διϊφορεσ ςτρατηγικϋσ 

τοποθεςύεσ πϋρα από τα υποκαταςτόματα  

Αναδυόμενεσ μορφϋσ ψηφιακόσ τραπεζικόσ εύναι 

• BaaS - Σραπεζικό ωσ Τπηρεςύα (επιτρϋπει την ενςωμϊτωςη τρύτων) 

• BaaP - Σραπεζικό ωσ πλατφόρμα (για την ενςωμϊτωςη βαςικών 

ςυςτημϊτων με λογιςμικό) 

• Τποδομό με βϊςη το ςύννεφο (επιτρϋπει λιγότερη εξϊρτηςη από το 

προςωπικό πληροφορικόσ) 

• White Label Banking (όπωσ πιςτωτικϋσ κϊρτεσ ςυν-επωνυμύασ) 

 Οι περιςςότεροι ϊνθρωποι μιςούν τισ τρϊπεζεσ. Η ιςτορύα δεύχνει 

ότι κϊθε φορϊ που οι τρϊπεζεσ δύνουν ςτουσ πελϊτεσ την ευκαιρύα να 
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αποφύγουν να αλληλεπιδρούν ϊμεςα με ϋνα υποκατϊςτημα, θα το 

κϊνουν. ΑΣΜ, τηλεφωνικό τραπεζικό και ηλεκτρονικό τραπεζικό; Οι 

κϊτοχοι λογαριαςμών ϋχουν αγκαλιϊςει το καθϋνα. 

 ύμφωνα με πρόςφατη ϋρευνα Bankrate, το ϋνα τρύτο των 

Αμερικανών δεν ϋχει επιςκεφθεύ το υποκατϊςτημα τησ τρϊπεζϊσ τουσ 

τελευταύουσ ϋξι μόνεσ. 

 Και ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο, η British Bankers 'Association, η οπούα 

εκπροςωπεύ τισ κυριότερεσ τρϊπεζεσ του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου, λϋει ότι 

υπϊρχει μια "επανϊςταςη" που λαμβϊνει χώρα. Επιςημαύνει ότι περύπου 

1 διςεκατομμύριο λύρεσ ςτερλύνεσ ημερηςύωσ μεταφϋρονται μϋςω του 

Διαδικτύου. 

 Επύςησ αποκαλύπτει ότι οι μεταφορϋσ με κινητϊ τηλϋφωνα και 

ταμπλϋτεσ αυξϊνονται κατϊ 40% ςε ϋνα χρόνο. 

 Αυτό εύναι ςημαντικό. Γιατύ; επειδό πολλού ειδικού πιςτεύουν ότι 

το κινητό θα οδηγόςει ςτην επόμενη μεγϊλη αλλαγό ςτον τρόπο με τον 

οπούο τρϊπεζα. 

 Με την εμφϊνιςη των εφαρμογών και του smartphone, εύναι ϋνα 

μη-brainer ότι οι ϊνθρωποι θα όθελαν, ςτην πραγματικότητα, να 

μεταφϋρουν τισ τρϊπεζϋσ τουσ ςτισ τςϋπεσ τουσ. Πρϊγματι, οι μεγϊλεσ 

τρϊπεζεσ ϋχουν όλεσ τισ εφαρμογϋσ που επιτρϋπουν ςτουσ πελϊτεσ να 

ελϋγχουν τα υπόλοιπα τουσ, να μετακινούν χρόματα, να δημιουργούν 

ϊμεςεσ χρεώςεισ και ούτω καθεξόσ. 

 Αλλϊ αυτϋσ οι μεγϊλεσ τρϊπεζεσ εξακολουθούν να τρϋχουν 

τερϊςτια δύκτυα υποκαταςτημϊτων. Και οι κινητϋσ τουσ 

δραςτηριότητεσ μπορούν να θεωρηθούν ωσ ςυμπλόρωμα ςε αυτό την 

υπϊρχουςα υποδομό. 
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 Σα τελευταύα δύο χρόνια δημιουργόθηκε μια νϋα γενιϊ τραπεζών 

μόνο για κινητϊ για να τισ αμφιςβητόςουν. Αυτού οι νεοφερμϋνοι 

προςφϋρουν καθαρϊ κινητϋσ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ, χωρύσ 

καταςτόματα και όλα γύνονται μϋςω τησ εφαρμογόσ. 

 Κϊνουν πολύ θόρυβο και αποκτούν χιλιϊδεσ πελϊτεσ, ειδικϊ 

μεταξύ των νϋων. 

Εδώ εύναι μια ματιϊ ςτουσ κορυφαύουσ παύκτεσ ( Pieterse-Bloem, et al., 
2017). 

 

5.5.1 Fidor Bank 

 Η ομϊδα πύςω από τη γερμανικό Fidor Bank ςκεφτόταν πώσ τα 

κινητϊ και τα ψηφιακϊ θα μπορούςαν να αλλϊξουν τραπεζικό ςύςτημα 

το 2006, λϋνε ότι το μοντϋλο τουσ βαςύζεται ςτο Web 2.0. κοινωνικϊ 

μϋςα, ηλεκτρονικό εμπόριο, παιχνύδια και κινητό διαδύκτυο " 

 Η τρϊπεζα μόνο για κινητϊ ιδρύθηκε το 2009 ςτη μϋςη τησ 

χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ. Κατϋςτη γρόγορα μια πολύ διαφορετικό 

προςϋγγιςη ςτισ ςυμβατικϋσ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ, ενθαρρύνοντασ μια 

αμφύδρομη ςυζότηςη για τα χαρακτηριςτικϊ που πρϋπει να 

προςφϋρουν και πώσ να βελτιώςουν τα πρϊγματα. Ϋταν πολύ νωρύσ 

ςτο όλο θϋμα τησ κοινωνικόσ χρηματοδότηςησ. 

 Ϊτςι, οι πελϊτεσ μπορούν να ςυνδεθούν ςτουσ λογαριαςμούσ 

τουσ μϋςω του Facebook, αλλϊ ο Fidor τονύζει ότι η κοινωνικό 

αλληλεπύδραςη ϋχει να κϊνει με την ακρόαςη και όχι μόνο με ϋνα 

τϋχναςμα. Ϊχει ξεκινόςει ακόμη και ϋνα 'όπωσ' επιτόκιο: όςο 

περιςςότερο αρϋςει η τρϊπεζα παύρνει ςτισ ςελύδεσ του ςτο Facebook, 

τόςο υψηλότερο το επιτόκιο πηγαύνει ( Pieterse-Bloem, et al., 2017). 
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 H Fidor απϋδειξε πϊλι την πρωτοποριακό τησ ποιότητα όταν 

ςυνεργϊςτηκε με το Ripple για να χρηςιμοποιόςει πρωτόκολλο τύπου 

blockchain για τη μεταφορϊ χρημϊτων. Η τρϊπεζα ϋχει περύπου 300.000 

χρόςτεσ ςτη Γερμανύα και ζει επύςησ ςτη Ρωςύα. Σώρα πρόκειται για 

νϋεσ αγορϋσ όπωσ το Ηνωμϋνο Βαςύλειο και οι ΗΠΑ. 

5.5.2 Νούμερο 26 

 Αυτό η γερμανικό τρϊπεζα, που ξεκύνηςε από δύο Αυςτριακούσ, 

βαςύζει την υπηρεςύα τησ γύρω από μια εφαρμογό με ςυνδεδεμϋνη 

κϊρτα Mastercard. Φρειϊζονται οκτώ λεπτϊ για να εγγραφεύτε και η 

εφαρμογό καταγρϊφει λεπτομϋρειεσ κϊθε δραςτηριότητασ. Σο 

Number26 υποςτηρύζει επύςησ πληρωμϋσ μϋςω P2P ςε ϊλλουσ χρόςτεσ 

κινητών και εμφανύζει γραφόματα για να ςασ βοηθόςει να ρυθμύςετε τισ 

δαπϊνεσ (Bhattacharya, et al., 2018). 

 Σα πϊντα εύναι προςαρμόςιμα, ώςτε να μπορεύτε να ορύςετε όρια 

ό ακόμα και να απενεργοποιόςετε τισ πληρωμϋσ κ.λπ. Εύναι ενδιαφϋρον 

ότι δεν υπϊρχουν επιπλϋον τϋλη για την πληρωμό για τα ξϋνα προώόντα 

ςε ξϋνα νομύςματα. 

 Ο τραπεζικόσ ςυνεργϊτησ του Number26 εύναι η Wirecard Bank, η 

οπούα κατϋχει όλεσ τισ κατϊλληλεσ ϊδειεσ. 

 Η τρϊπεζα με ϋδρα το Βερολύνο ϋλαβε μόνο 2 εκατομμύρια 

δολϊρια πϋρυςι και τώρα ζει με πρόςκληςη ςτη Γερμανύα και την 

Αυςτρύα. Προφανώσ ξεκύνηςε ωσ προπληρωμϋνη κϊρτα για τα παιδιϊ, 

αλλϊ περιςτρϋφεται όταν παρακολούθηςε πόςουσ ενόλικεσ την 

ϋψαχναν. 

 Η N26, μια πρώτη κινητό τρϊπεζα διαθϋςιμη ςτην Ευρώπη, 

ανακούνωςε τα ςχϋδια να ξεκινόςει ςτισ ΗΠΑ το επόμενο ϋτοσ, 

αντιπροςωπεύοντασ την πρώτη αγορϊ εκτόσ τησ ΕΕ για την εταιρεύα. 
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 Ξεκύνηςε από το Βερολύνο το 2013 αρχικϊ ωσ Number26, το N26 

προςφϋρει online τραπεζικούσ λογαριαςμούσ μόνο μϋςω εφαρμογών 

Android και iOS, με ϋμφαςη ςτην ταχύτητα και την αποτελεςματικότητα 

- ϋνασ λογαριαςμόσ μπορεύ να ανούξει μϋςα ςε οκτώ λεπτϊ από την 

υποβολό τησ αύτηςησ. Η υπηρεςύα αναπτύςςεται αργϊ ςε ολόκληρη την 

ευρωζώνη από την πρώτη τησ εμφϊνιςη ςτη Γερμανύα και την Αυςτρύα 

και τώρα διεκδικεύ 500.000 πελϊτεσ ςε 17 χώρεσ, όπωσ η Γαλλύα, η 

Πορτογαλύα, η Ιρλανδύα, η Ιταλύα, η Ιςπανύα και οι Κϊτω Φώρεσ ( 

Bhattacharya, et al., 2018). 

 Σο N26 ϋφερε πϊνω από 50 εκατομμύρια δολϊρια από την ύδρυςό 

του, με τη ςυμμετοχό ςημαντικών υποςτηρικτών, όπωσ το Valar 

Ventures του Peter Thiel, το οπούο οδόγηςε τη ςειρϊ του A γύρο πύςω το 

2015 και επανόλθε για την παρακολούθηςη τησ ςειρϊσ B ύψουσ 40 

εκατομμυρύων δολαρύων τον Ιούνιο του 2016. 

 Μιλώντασ ςτο ςυνϋδριο Money2020 ςτο Λασ Βϋγκασ ςόμερα, ο 

ςυνιδρυτόσ και διευθύνων ςύμβουλοσ Βαλεντύν τϊλφ δόλωςε ότι οι 

ενδιαφερόμενοι πελϊτεσ μπορούν να εγγραφούν για να ςυμμετϊςχουν 

ςτη λύςτα αναμονόσ από ςόμερα, αν και δεν θα μπορϋςουν να ανούξουν 

λογαριαςμό μϋχρι τα μϋςα του 2018.( Bank, et al., 2018). 

 "Θεωρεύται ότι το N26 αποτελεύ πρότυπο για την τρϊπεζα του 

μϋλλοντοσ", δόλωςε ο Stalf. "Οι πελϊτεσ ςε όλο τον κόςμο αναζητούν μια 

νϋα τραπεζικό εμπειρύα, καθώσ η ςυμπεριφορϊ των χρηςτών μεταξύ 

των χιλιετηρύδων ϋχει μετατοπιςτεύ δραματικϊ προσ μια κινητό 

εμπειρύα. Οι ΗΠΑ εύναι μια ςυναρπαςτικό νϋα αγορϊ που προςφϋρει μια 

τερϊςτια ευκαιρύα για το N26. " 

 Σο N26 εύναι μια παρόμοια πρόταςη με ϊλλεσ υπηρεςύεσ που 

προςφϋρονται όδη ςτισ ΗΠΑ, όπωσ το Simple, το οπούο αποκτόθηκε από 

το BBVA τησ Ιςπανύασ το 2014. Για το λανςϊριςμα, το N26 θα προςφϋρει 

ϋνα λογαριαςμό ελϋγχου με γνώμονα τα κινητϊ παρόμοια με αυτό που 
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προςφϋρει όδη ςτην Ευρώπη θα περιλαμβϊνει τραπεζικό κϊρτα, 

μεταφορϋσ χρημϊτων, αναλόψεισ μετρητών και ϊλλα χαρακτηριςτικϊ 

"προςαρμοςμϋνα ςτην αμερικανικό αγορϊ", όπωσ πρόγραμμα 

ανταμοιβόσ πελατών ( Bhattacharya, et al., 2018). 

5.5.3 Αποκλειςμόσ 

 Αν και ο N26 ξεκύνηςε τη ζωό του ωσ μια απλό ηλεκτρονικό 

τρϊπεζα, ϋχει μακροπρόθεςμο ςτόχο τη δημιουργύα μιασ ςύγχρονησ 

τρϊπεζασ καταςκευαςμϋνησ από διϊφορεσ τεχνολογύεσ και υπηρεςύεσ 

fintech που εμφανύςτηκαν κατϊ την εποχό του διαδικτύου. Πϋρυςι, για 

παρϊδειγμα, το N26 ςυνεργϊςτηκε με την εταιρεύα μεταφορϊσ 

χρημϊτων Peer-to-Peer TransferWise, παρϋχοντασ ςτουσ πελϊτεσ 

Number26 πρόςβαςη ςε φτηνϊ διεθνό εργαλεύα μεταφορϊσ χρημϊτων, 

ενώ ςτη ςυνϋχεια ξεκύνηςε ϋνα νϋο επενδυτικό προώόν ςε ςυνδυαςμό με 

το Vaamo και ϋνα λογαριαςμό ταμιευτηρύου ςε ςυνεργαςύα με την 

Raisin. Και λύγουσ μόνεσ πύςω, ο N26 πρόςθεςε αςφϊλεια ςτην τςϊντα 

του με τα κόλπα που προςφϋρθηκε από την γερμανικό αςφαλιςτικό 

πλατφόρμα Clark. 

 Σο N26 θα χρειαςτεύ πιθανώσ να ξεχωρύςει τισ ςυνεργαςύεσ για 

την αμερικανικό αγορϊ, αλλϊ η εταιρεύα θα ακολουθόςει ϋνα παρόμοιο 

μοντϋλο με τισ ευρωπαώκϋσ δραςτηριότητϋσ τησ - τελικϊ θϋλει να χτύςει 

ϋναν "κόμβο FinTech" και να γύνει "one-stop shop για όλουσ τουσ 

πελϊτεσ τησ ανϊγκεσ ", πρόςθεςε η εταιρεύα (Gormley, et al., 2018). 

 Με ϋδρα ςτο Βερολύνο, το N26, αξιώνει ςόμερα 290 υπαλλόλουσ, 

αλλϊ θα πρϋπει να ενιςχύςει ςημαντικϊ τισ δραςτηριότητϋσ του για να 

αντιμετωπύςει τισ ΗΠΑ όταν ξεκινϊ τελικϊ. Προσ το παρόν, η εταιρεύα 

αποκϊλυψε ότι θα λειτουργόςει ωσ N26 Inc. ςτισ Η.Π.Α. και θα εδρεύει 

ςτη Νϋα Τόρκη. Επιπλϋον, για να το αποφύγει να αποκτόςει δικό του 

τραπεζικό ϊδεια, θα λειτουργόςει ςε ςυνδυαςμό με μια μϋχρι τώρα μη 

κοινολογημϋνη τρϊπεζα εταύρου για να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ τησ. 
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 Η πολιτεύα τησ Ουϊςινγκτον δόλωςε τη Δευτϋρα ότι εύχε αςκόςει 

αγωγό εναντύον του Facebook και του Google Alphabet για φερόμενη 

παραβύαςη του νόμου περύ κρατικών χρηματοδοτόςεων εκςτρατεύασ, 

παραλεύποντασ να διατηρόςει πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ποιοσ 

αγορϊζει τισ εκλογϋσ ( Pieterse-Bloem, et al., 2017). 

 Ο γενικόσ ειςαγγελϋασ του κρϊτουσ, Bob Ferguson, ο οπούοσ 

δημοςύευςε αντύγραφα των αγωγών εδώ και εδώ ςτην ιςτοςελύδα του, 

δόλωςε ότι επιδιώκει κυρώςεισ εναντύον των εταιρειών και απαγόρευςη 

τησ μη δημοςιοπούηςησ των διαφημιςτικών δαπανών ςτισ κρατικϋσ 

εκλογϋσ από το 2013. 

 Σο Facebook δόλωςε ότι προςβλϋπει ςτην ταχεύα επύλυςη τησ 

αγωγόσ, αφού πρόςφατα ειςόγαγε εργαλεύα για να δουν οι ϊνθρωποι 

ποιοσ αγορϊζει πολιτικϋσ διαφημύςεισ ςτο κοινωνικό του δύκτυο. 

 Ϊνασ εκπρόςωποσ για το Google δεν μπορούςε να προςεγγιςτεύ 

ϊμεςα για ςχόλια. Όπωσ και το Facebook, η Google ϋχει δεςμευτεύ να 

δημιουργόςει ϋνα ηλεκτρονικό αρχεύο αρχεύων που εκτελούνται ςτην 

υπηρεςύα τησ (Gormley, et al., 2018). 

 Σο Facebook και η Google αντιμετώπιςαν κριτικό από τουσ 

νομοθϋτεσ, τουσ χρόςτεσ και τουσ υποςτηρικτϋσ τησ ρύθμιςησ τησ 

χρηματοδότηςησ τησ καμπϊνιασ για το ρόλο τουσ ςτην πώληςη 

πολιτικών διαφημύςεων, αφού οι Ρώςοι χρηςιμοπούηςαν ψευδό 

ονόματα για να αγορϊςουν διαφημύςεισ για να επηρεϊςουν Αμερικανούσ 

ψηφοφόρουσ γύρω από τισ προεδρικϋσ εκλογϋσ των ΗΠΑ το 2016. 

 ε αντύθεςη με τισ περιςςότερεσ περιφϋρειεσ των ΗΠΑ, τόςο η 

πολιτεύα τησ Ουϊςινγκτον όςο και η πόλη του ιϊτλ ϋχουν νόμουσ που 

χρονολογούνται ςτη δεκαετύα του 1970 και οι οπούοι απαιτούν από 

εταιρεύεσ που πωλούν διαφόμιςη, όπωσ εύναι οι ραδιοφωνικού ςταθμού, 
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να αποκαλύπτουν ποιοσ αγορϊζει πολιτικϋσ διαφημύςεισ. Ωλλα κρϊτη 

θϋτουν το βϊροσ τησ αποκϊλυψησ ςτουσ ύδιουσ τουσ αγοραςτϋσ. 

 Ϊνασ αξιωματούχοσ του ιϊτλ δόλωςε τον Υεβρουϊριο ότι 

ςκϋφτηκε ότι το Facebook παραβιϊζει τον νόμο τησ πόλησ, αν και ο 

ιϊτλ δεν ϋχει εναγϊγει την εταιρεύα ( Bhattacharya, et al., 2018). 

 Ο Υϋργκιουςον δόλωςε ότι το γραφεύο του ϋλαβε καταγγελύα 

πολύτη τον Απρύλιο, υποςτηρύζοντασ ότι το Facebook και η Google δεν 

εύχαν παρϊςχει νομικϊ απαιτούμενεσ πληροφορύεσ για πολιτικϋσ 

διαφημύςεισ. 

 Ο Adyen που εδρεύει ςτο Ωμςτερνταμ κατατϋθηκε επύςημα ςτην 

IPO ςτην πατρύδα του ςε μια ςυμφωνύα που θα προςδώςει αξύα ςτην 

εταιρεύα ϋωσ και τα 8,3 διςεκατομμύρια δολϊρια. 

 Ψςτόςο, με μια κϊπωσ αςυνόθιςτη κύνηςη, το ςύνολο των εςόδων 

τησ IPO θα μεταφερθεύ ςε ιδιώτεσ που πωλούν μετοχϋσ, ποςό που θα 

μπορούςε να φθϊςει τα 1,1 διςεκατομμύρια δολϊρια. Η εταιρεύα λϋει ότι 

δεν θα ςυγκεντρώςει χρόματα για τον εαυτό τησ ςτη διαδικαςύα. 

 Η IPO τησ Adyen θα εύναι η μεγαλύτερη ευρωπαώκό δημόςια 

προςφορϊ τεχνολογύασ μετϊ την IPO Spotify, η οπούα αποτύμηςε τη 

ςουηδικό εταιρεύα ςε περύπου 26 διςεκατομμύρια δολϊρια. Η Spotify 

χρηςιμοπούηςε μια ϊμεςη λύςτα, η οπούα επϋτρεψε επύςησ τη διϊθεςό 

τησ ςτο χρηματιςτόριο, αλλϊ δεν ϋφερε χρόματα για την εταιρεύα. 

 Ενώ η IPO αντιπροςωπεύει ϋνα μεγϊλο ορόςημο για την εταιρεύα, 

ϋνασ από τουσ μεγαλύτερουσ νικητϋσ θα εύναι η Index Ventures, η 

εταιρεύα επιχειρηματικών κεφαλαύων που υποςτόριξε την Adyen νωρύσ 

και εξακολουθεύ να κατϋχει το 16,86% τησ ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με το 

ενημερωτικό δελτύο τησ IPO ( Bhattacharya, et al., 2018). 



 73 

 Η Adyen αύξηςε κεφϊλαια επιχειρηματικού κινδύνου ύψουσ 266 

εκατομμυρύων δολαρύων από τότε που ιδρύθηκε το 2006. Η 

προτεινόμενη αποτύμηςη βρύςκεται ςτο χαμηλότερο τϋλοσ των 

προηγούμενων εκτιμόςεων που κυμαύνονταν από 7 διςεκατομμύρια ϋωσ 

11 διςεκατομμύρια δολϊρια. 

 Υυςικϊ, μόνο και μόνο επειδό η Adyen ϋχει καταθϋςει, δεν 

υπϊρχει εγγύηςη ότι θα γύνει μια δημόςια εγγραφό. Μόλισ πριν από 

λύγεσ εβδομϊδεσ, η ςουηδικό fintech εκκύνηςη iZettle κατϋθεςε για IPO 

μόνο για να ανακοινώςει ημϋρεσ αργότερα ότι εύχε αποκτηθεύ από το 

PayPal. Ευρετόριο υποςτόριξε επύςησ iZettle. 

 Εϊν η Adyen πραγματοποιόςει την IPO, θα δεύξει την αύξηςη των 

εςόδων κατϊ 38% το 2017 ςε ςύγκριςη με το 2016 ωσ ϋνδειξη τησ 

δυναμικόσ τησ. το ενημερωτικό δελτύο, η εταιρεύα δόλωςε ότι ο όγκοσ 

πληρωμών αυξόθηκε κατϊ 63% ςε ετόςια βϊςη το 2017. Επιπλϋον, η 

εταιρεύα όταν κερδοφόρα ςε ετόςια βϊςη τουλϊχιςτον από το 2015 ϋωσ 

το τϋλοσ του 2017. Ϋταν επύςησ κερδοφόρο το πρώτο τρύμηνο 2018, 

δημιουργώντασ καθαρϊ ϋςοδα ύψουσ € 24,1 εκατ. Από ϋςοδα € 316 

εκατ. 

 Η εταιρεύα επεξεργαςύασ πληρωμών μετρϊει μεταξύ των πελατών 

τησ εταιρεύεσ όπωσ η Airbnb, η Uber, η Spotify και η Netflix. Η εταιρεύα 

λϋει ότι τώρα ϋχει 668 υπαλλόλουσ πλόρουσ απαςχόληςησ. 

 Η εταιρεύα δόλωςε ότι θα ξεκινόςει την ιδιωτικό τοποθϋτηςη των 

μετοχών μεταξύ 5 Ιουνύου και 12 Ιουνύου. Τποθϋτοντασ ότι όλα πϊνε 

καλϊ, το απόθεμϊ του θα αρχύςει να διαπραγματεύεται ςτο Euronext 

Amsterdam ςτισ 13 Ιουνύου. 

 Με την τραπεζικό ϊδεια, αυτό θα δώςει ςτη N26 τη δυνατότητα 

να αποκτόςει πρόςβαςη ςε ολόκληρη την ΕΕ αντύ για τισ χεύρεσ των 
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χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούςε αρχικϊ, ωσ τρϊπεζα με ϊδεια ςτην ΕΕ. 

Αρχικϊ, βαςύςτηκαν ςτη Wirecard, μια γερμανικό τραπεζικό πλατφόρμα. 

 Ξεκινώντασ την εφαρμογό τησ το 2015, το N26 ό πρώην 

NUMBER26 ϋχει περύπου 200.000 χρόςτεσ ςτην εφαρμογό κινητόσ 

τηλεφωνύασ για να μπορούν να ανούγουν τραπεζικούσ λογαριαςμούσ, να 

μεταφϋρουν και ακόμη και να καταθϋτουν / αποςύρουν 

χρηςιμοποιώντασ τοποθεςύεσ ATM ό CASH26. 

 Σο N26 θα μπορεύ τώρα να μειώςει τισ χρεώςεισ υπηρεςιών και 

να επεκτεύνει τισ υπηρεςύεσ του ό την εφαρμογό κινητόσ τηλεφωνύασ, 

προςελκύοντασ περιςςότερουσ πελϊτεσ να κϊνουν τη μετϊβαςη ςτην 

εφαρμογό online banking. ε ϋνα δελτύο τύπου, το N26 δόλωςε ότι η 

ϊδεια θα τουσ επιτρϋψει επύςησ να ςυνεργαςτούν με ϊλλουσ fintech και 

χρηματοπιςτωτικούσ φορεύσ παγκοςμύωσ. Ψσ αποτϋλεςμα, η εταιρεύα 

ξεκύνηςε τη N26 επϋνδυςη ςτισ 26 Ιουλύου χρηςιμοποιώντασ την Vaamo, 

μια πλατφόρμα επενδύςεων με ϋδρα τη Υρανκφούρτη. Η υπηρεςύα αυτό 

ϋχει πϊνω από 15.000 τύτλουσ ςε 3 διαφορετικϊ ςχϋδια, πρϊγμα που 

ςημαύνει ότι οι επενδύςεισ θα διαφοροποιηθούν ( Bhattacharya, et al., 

2018). 

5.5.4 Επϋκταςη ςτισ ευρωπαώκϋσ αγορϋσ  

 Μϋχρι ςτιγμόσ, το N26 διατύθεται μόνο ςτη Γερμανύα και την 

Αυςτρύα, αλλϊ με την τραπεζικό τουσ ϊδεια, ο Stalf λϋει ότι θα 

μπορούςαν να ξεκινόςουν αργότερα αυτό το ϋτοσ ό το 2017 ςτο 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο. Ψςτόςο, υπϊρχει ϋνα εμπόδιο. Η  Brexit, η οπούα ϋχει 

επηρεϊςει τον κλϊδο fintech από το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, χωρύζεται από 

ςημαντικϋσ πόλεισ όπωσ το Βερολύνο ( Bhattacharya, et al., 2018). 

 Καθώσ οι χρόςτεσ του Bitcoin προωθούν την αποκϋντρωςη και 

την τεχνολογύα Blockchain που εφαρμόζεται ςτον τραπεζικό τομϋα, οι 

εταιρεύεσ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ όπωσ η Tangerine και η Revolut 

εκςυγχρονύζουν τισ παραδοςιακϋσ τραπεζικϋσ μεθόδουσ. 
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 Η τοποθϋτηςη τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ ωσ προτεραιότητασ 

επιτρϋπει ςε περιςςότερουσ πελϊτεσ να ϋχουν πρόςβαςη ςτουσ 

λογαριαςμούσ τουσ όταν ϋνα φυςικό υποκατϊςτημα τησ τρϊπεζασ δεν 

βρύςκεται κοντϊ τουσ. Επύ του παρόντοσ, μόνο οριςμϋνεσ εταιρεύεσ 

fintech ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη διαθϋτουν την ευρωπαώκό τραπεζικό 

ϊδεια για να ξεκλειδώςουν ολόκληρη την ευρωπαώκό αγορϊ. 

 Μετϊ την ολοκλόρωςη του γύρου χρηματοδότηςησ τησ ςειρϊσ B 

με $ 40 εκατομμύρια δολϊρια τον Ιούνιο και την τραπεζικό τουσ ϊδεια, η 

N26 εύναι ϋτοιμη να αναλϊβει την αγορϊ λιανικόσ τραπεζικόσ. 

5.5.5 BankMobile 

 Η BankMobile που εδρεύει ςτισ ΗΠΑ ϊνοιξε τισ δραςτηριότητϋσ 

τησ τισ τελευταύεσ εβδομϊδεσ με αποςτολό να προχωρόςει μετϊ τισ 

Millennials και να εύναι η Uber τησ τραπεζικόσ. Ϊτςι, όλα γύνονται μϋςω 

τησ εφαρμογόσ, η οπούα τροφοδοτεύται από το λογιςμικό Malauzai. Η 

εγγραφό ενόσ λογαριαςμού μπορεύ να γύνει ςε πϋντε λεπτϊ με λόψη 

φωτογραφύασ από επύςημο αναγνωριςτικό. Οι λογαριαςμού και οι 

ϋλεγχοι μπορούν επύςησ να ςαρωθούν με φωτογραφύα ( Bhattacharya, et 

al., 2018). 

 Τπϊρχει μια δυνατότητα μεταβύβαςησ P2P τύπου Venmo και οι 

πελϊτεσ αποκτούν κϊρτα ATM που μπορούν να χρηςιμοποιόςουν ςε 

55.000 τοποθεςύεσ, αλλϊ μπορούν να την απενεργοποιόςουν από την 

εφαρμογό τουσ ωσ πρόςθετο μϋτρο αςφαλεύασ. Η Bankmobile δεν 

χρεώνει τϋλη για λογαριαςμούσ ελϋγχου και αποταμύευςησ και 

προςφϋρει προςωπικό πιςτωτικό γραμμό (μϋγιςτη αξύα $ 5.000). 

 Η εταιρεύα αναφϋρει ότι απευθύνεται ςε 25.000 πελϊτεσ το χρόνο 

και 250.000 ςε πϋντε. Ο γονϋασ τησ BankMobile, η Σρϊπεζα Πελατών, 

διαθϋτει 1,2 εκατομμύρια λογαριαςμούσ ςπουδαςτών 
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5.5.6 Σο πρόγραμμα "Γεια ςασ τρϊπεζα!" 

 Πλόρωσ ψηφιακό, αλλϊ όχι εντελώσ ανεξϊρτητο. Γεια ςασ 

τρϊπεζα! δημιουργόθηκε από τον όμιλο BNP Paribas τησ Ευρώπησ το 

2013 με κόςτοσ 80 εκατομμυρύων ευρώ και ζει ςόμερα ςτη Γαλλύα, την 

Ιταλύα, το Βϋλγιο και τη Γερμανύα (Krishnan, 2017). 

 

 Η τρϊπεζα μόνο για κινητϊ παρϋχει μια ςειρϊ από αποκλειςτικϋσ 

εφαρμογϋσ που υποςτηρύζονται από την εκτεταμϋνη πρόςβαςη ςε ϋναν 

διαχειριςτό λογαριαςμού μϋςω κλόςεων βύντεο, μϋςω διαδικτυακόσ 

ςυνομιλύασ ό μϋςω τηλεφώνου. Προςφϋρει ϋνα τρεχούμενο λογαριαςμό 

χωρύσ χρϋωςη και ακόμη και ϋνα λογαριαςμό ταμιευτηρύου που 

ςυνοδεύεται από ϋνα κουπόνι για το ποςό των € 100. 

 Η εφαρμογό περιλαμβϊνει επύςησ πολλϊ κοινωνικϊ και 

ςτοιχηματιςτικϊ ςτοιχεύα - οι αποταμιευτϋσ μπορούν να λαμβϊνουν 

ςυνειςφορϋσ από φύλουσ και μϋλη τησ οικογϋνειασ μϋςω κοινωνικών 

δικτύων. και υπϊρχουν εργαλεύα που παρϋχουν οπτικϋσ 

αναπαραςτϊςεισ τησ οικονομικόσ κατϊςταςησ ενόσ ατόμου (Krishnan, 

2017). 

 Απλό όταν ϋνασ από τουσ πρώτουσ πρωτοπόρουσ τησ ψηφιακόσ 

μόνο τραπεζικόσ. Ϊκανε τϋτοιο αντύκτυπο ώςτε να πωληθεύ ςτη δεύτερη 

μεγαλύτερη τρϊπεζα τησ Ιςπανύασ, BBVA, τον Υεβρουϊριο του 2014, για 

$ 117 εκατομμύρια. 

 Από εκεύνο το ςημεύο, η αμερικανικό εταιρεύα Simple εύχε 100.000 

χρόςτεσ. Αλλϊ εύχε επύςησ αντύκτυπο με κϊποιεσ εντυπωςιακϋσ ιδϋεσ. 

Αυτϋσ περιλαμβϊνουν το εργαλεύο "τόχοι", το οπούο επιτρϋπει ςτουσ 

χρόςτεσ να καθορύζουν χρόματα για τισ επιθυμητϋσ αγορϋσ και Safe-to-

Spend, το οπούο αποκαλύπτει πόςα χρόματα μπορούν να δαπανηθούν 

χωρύσ να επηρεαςτούν οι μακροπρόθεςμοι ςτόχοι. 
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5.5.7 Γαλλικό Banque 

 Η γαλλικό AXA Banque ανταποκρύθηκε ςτην ϊνοδο των τραπεζών 

μόνο για κινητϊ ξεκινώντασ από μόνη τησ: δημιούργηςε ςύντομα τον 

Ιούνιο του 2013. Η νϋα τρϊπεζα περιςτρϋφεται γύρω από μια ριζικϊ 

αναπαραγόμενη διαςύνδεςη. Η κύρια ϋμφαςη δύνεται ςτισ παρελθούςεσ 

και μελλοντικϋσ δαπϊνεσ, η οπούα απεικονύζεται από ϋναν κατακόρυφο 

κύλινδρο κύλιςησ  

 Με αυτό τον τρόπο, η εφαρμογό ενθαρρύνει επύςησ τουσ χρόςτεσ 

να ςκϋφτονται υπεύθυνα για την ϋξοδό τουσ. Περιλαμβϊνει επύςησ την 

κοινωνικό πλευρϊ των οικονομικών, δύνοντασ ςτουσ χρόςτεσ την 

ευκαιρύα να πϊρουν φωτογραφύεσ από αυτϊ που ϋφεραν και να τα 

αποκαλύψουν ςτουσ φύλουσ τουσ μϋςω των κοινωνικών μϋςων 

ενημϋρωςησ (Stickles, et al., 2018). 

5.5.8 GoBank 

 Η GoBank με ϋδρα τισ ΗΠΑ ανταγωνύζεται ςτενϊ με ϊλλουσ όπωσ 

Moven και Simple, αλλϊ ϋχει μια μεγϊλη διαφορϊ: οι πελϊτεσ μπορούν 

να καταθϋςουν μετρητϊ ςε καταςτόματα τησ Wal-Mart. Η τρϊπεζα 

δημιουργόθηκε από κοινού από τον πρωτοπόρο τησ προπληρωμϋνησ 

κϊρτασ Green Dot Corporation και τη λιανικό γύγαντα Wal-Mart και 

ξεκύνηςε πϋρυςι. Οι αγοραςτϋσ μπορούν να εγγραφούν ςτην τρϊπεζα ςε 

υποκατϊςτημα και να καταθϋςουν μετρητϊ και εκεύ. Αλλϊ η τρϊπεζα 

εύναι εξ ολοκλόρου εντελώσ κινητό (Patrona, 2018). 

 Δεν υπϊρχουν ελϊχιςτα τϋλη ιςορροπύασ, μηνιαύεσ χρεώςεισ ό 

χρεώςεισ υπερανϊληψησ, εφόςον οι πελϊτεσ ϋχουν τουλϊχιςτον $ 500 

ςτο λογαριαςμό. Οι κϊτοχοι λογαριαςμού μπορούν επύςησ να 

χρηςιμοποιούν 42.000 ΑΣΜ χωρύσ να χρεώνουν τϋλη. Όπωσ και με ϊλλεσ 

κινητϋσ τρϊπεζεσ, οι χρόςτεσ μπορούν να ςτϋλνουν πληρωμϋσ μϋςω P2P, 

να δημιουργούν ειδοποιόςεισ, να διαχειρύζονται τα χρόματϊ τουσ και να 
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ξοδεύουν τα ϋςοδα ϋναντι του ειςοδόματοσ ςε ϋνα φιλικό προσ το 

χρόςτη 'Balance Bar' ( Stickles, et al., 2018). 

5.5.9 Moven 

 Σον Ιανουϊριο, η Moven επιβεβαύωςε ότι θα κυκλοφορούςε 

φορητϋσ τρϊπεζεσ ςτο ϋξυπνο ρολόι Moto 360. Ϋταν ϋνα ϊλλο 

παρϊδειγμα τησ επιθυμύασ τησ αμερικανικόσ επιχεύρηςησ να οδηγόςει 

από μπροςτϊ ςε καταςτροφικϋσ τραπεζικϋσ εργαςύεσ. Ϊχει μια ιςχυρό 

υπόθεςη. Η τρϊπεζα μόνο για κινητϊ ξεκύνηςε το 2011, αρκετϊ μπροςτϊ 

από τον ανταγωνιςμό και η soft που ξεκύνηςε ςτα μϋςα του 2013. 

 Σα χαρακτηριςτικϊ του περιλϊμβαναν μερικϋσ από τισ ιδϋεσ που 

ςχεδόν όλεσ οι τρϊπεζεσ που χρηςιμοποιούν μόνο κινητϋσ ςυςκευϋσ: 

ειδοποιόςεισ δαπανών ςε πραγματικό χρόνο, οπτικοποιόςεισ 

προώπολογιςμού, ςυνδεδεμϋνη χρεωςτικό κϊρτα. Σον περαςμϋνο χρόνο, 

ο Moven τρϊβηξε μια ςειρϊ 8 εκατομμυρύων δολαρύων με επικεφαλόσ 

τον SBT Venture Capital. τοχεύει πλϋον ςε διεθνό ανϊπτυξη. 

5.5.10 Atom Bank 

 Σο Ηνωμϋνο Βαςύλειο με ϋδρα το Atom δημιουργόθηκε το 2014 

από τον Anthony Thomson, τον ϊνθρωπο πύςω από την Metro Bank, και 

τον Mark Mullen, πρώην διευθυντό του First Direct. χεδιϊζουν να 

δημιουργόςουν μια ψηφιακό τρϊπεζα μόνο χωρύσ φυςικϊ καταςτόματα 

και αναζητούν 20 εκατομμύρια λύρεσ για να το κϊνουν  

 Η Atom Bank αναμϋνεται να ξεκινόςει το πρώτο εξϊμηνο του 

2015 με πλόρη γκϊμα προώόντων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

τρεχούμενων λογαριαςμών και ςτεγαςτικών δανεύων τόςο για 

λιανικούσ όςο και επιχειρηματικούσ πελϊτεσ. Η επιχεύρηςη ϋχει δηλώςει 

ότι δεν θα εύναι κατ 'ανϊγκη χαμηλότερη από τισ παραδοςιακϋσ 

τρϊπεζεσ, αλλϊ θα ανταγωνύζονται ςτην εξυπηρϋτηςη και την ευκολύα. 
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5.5.11 Όςπερ 

 Λύγο διαφορετικό από τισ ϊλλεσ τρϊπεζεσ τησ λύςτασ ... Ο Osper 

εύναι μια βρετανικό εκκύνηςη που απευθύνεται ςε παιδιϊ. Η υπηρεςύα 

για τισ τρϊπεζεσ μόνο για κινητϊ εύναι χτιςμϋνη ςτρογγυλό και 

χρεωςτικό κϊρτα προπληρωμϋνησ και εφαρμοςμϋνη και ςυνδεδεμϋνη 

(από τη MasterCard). Οι γονεύσ μπορούν να ςυμπληρώςουν την 

εφαρμογό με κεφϊλαια και να ορύςουν παραμϋτρουσ για τον τρόπο με 

τον οπούο χρηςιμοποιεύται. Μπορούν επύςησ να χρηςιμοποιόςουν 

χωριςτϋσ ςυνδϋςεισ. Σα παιδιϊ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την κϊρτα 

για ςωματικό δαπϊνη και την εφαρμογό για ψηφιακϊ πρϊγματα. 

 Οι επενδυτϋσ αρϋςουν. Ο Osper όταν «απόφοιτοσ» του επιταχυντό 

TechStars και ϋκλειςε το περαςμϋνο ϋτοσ μια χρηματοδότηςη ύψουσ 10 

εκατομμυρύων δολαρύων (£ 6 εκ.), Με επικεφαλόσ τον Δεύκτη Σιμών του 

Λονδύνου. Η επιχεύρηςη ϋχει κϊποιο ανταγωνιςμό. Εύναι πολύ παρόμοια 

με μια ϊλλη εκκύνηςη του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου, GoHenry. 

 Οι νεοςύςτατεσ εταιρεύεσ Fintech ϋρχονται με ϋξυπνεσ λύςεισ για 

να εξυπηρετούν ελεύθερουσ επαγγελματύεσ και μικρϋσ επιχειρόςεισ ςε 

όλο τον κόςμο που εργϊζονται ςε διεθνϋσ επύπεδο και απαιτούν 

εξελιγμϋνεσ και οικονομικϊ προςιτϋσ λύςεισ ψηφιακόσ τραπεζικόσ. 

 Για τουσ ςυχνούσ ταξιδιώτεσ ό τουσ ψηφιακούσ νομϊδεσ που 

ξοδεύουν το μεγαλύτερο μϋροσ του χρόνου τουσ ςτο εξωτερικό, τα 

τραπεζικϊ ϋξοδα και οι κακϋσ ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ για τη διεθνό 

χρόςη των καρτών μπορούν να γύνουν γρόγορα ϋνα πραγματικό 

πρόβλημα. Αλλϊ ςτην Ευρώπη και ςε όλο τον κόςμο, οι ψηφιακϋσ 

τρϊπεζεσ ϋχουν αναδειχθεύ για να εξυπηρετόςουν τον εξελιςςόμενο 

τρόπο ζωόσ μασ και την αλλαγό τησ ςυμπεριφορϊσ των καταναλωτών. 

 Ενώ οριςμϋνεσ νεοςύςτατεσ επιχειρόςεισ, όπωσ το N26 και το 

TransferWise, ϋχουν επεκτεύνει τισ προςφορϋσ τουσ και ϋχουν αναπτύξει 

προώόντα ειδικϊ για τουσ ελεύθερουσ επαγγελματύεσ και τουσ 
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απομακρυςμϋνουσ εργαζόμενουσ, ϊλλοι ϋχουν ξεκινόςει για να 

εξυπηρετόςουν ειδικϊ αυτϊ τα τμόματα. 

 Αυτό εύναι η περύπτωςη τησ Coconut, πρώην Monizo, μιασ ςχετικϊ 

νϋασ επιχεύρηςησ από το Ηνωμϋνο Βαςύλειο που επιδιώκει να 

δρομολογόςει την "πρώτη" τραπεζικό υπηρεςύα που απευθύνεται 

αποκλειςτικϊ ςε ελεύθερουσ επαγγελματύεσ ( Stickles, et al., 2018). 

 ύμφωνα με τον διευθύνοντα ςύμβουλο και τον ςυνιδρυτό 

Samuel O'Connor, οι ανϊγκεσ των ελεύθερων επαγγελματιών εύναι 

μοναδικϋσ. "Επιδιώκουν κϊτι που αγαπούν και θϋλουν να 

επικεντρωθούν ςε αυτό. Αλλϊ αυτού εύναι παγιδευμϋνοι ςτη ςτιγμό και 

πολλού ελεύθεροι επαγγελματύεσ δεν ςυνειδητοποιούν τι θα ςυμβεύ ςτη 

γραμμό", ανϋφερε ο O'Connor ςε ςυνϋντευξό του ςτην Banking 

Technology. 

 Με 5.4 εκατομμύρια ελεύθερουσ επαγγελματύεσ ςτο Ηνωμϋνο 

Βαςύλειο και 53 εκατομμύρια ελεύθερουσ επαγγελματύεσ ςτισ ΗΠΑ, η 

κοινότητα αναπτύςςεται με ταχύ ρυθμό. Αυτό ςυμβαύνει επειδό "οι 

ϊνθρωποι θϋλουν να εύναι πιο ευϋλικτοι και οι εταιρεύεσ θϋλουν οι 

ϊνθρωποι να εύναι πιο ευϋλικτοι", εύπε ( Stickles, et al., 2018). 

 Η Kontist εύναι μια υπηρεςύα κινητόσ τηλεφωνύασ για ελεύθερουσ 

επαγγελματύεσ ςτη Γερμανύα, η οπούα προςφϋρει ϋναν τραπεζικό 

λογαριαςμό ςτον τραπεζικό τομϋα ο οπούοσ ςυνοδεύεται από μια ςειρϊ 

από μοναδικϊ χαρακτηριςτικϊ, όπωσ αυτόματη υπολογιςμό του φόρου 

και του ΥΠΑ για κϊθε τιμολόγιο, ϋγκαιρεσ ειδοποιόςεισ για νϋεσ 

ςυναλλαγϋσ και πολλϊ ϊλλα. Η Kontist ξεκύνηςε το Υεβρουϊριο μετϊ 

από μια επιτυχημϋνη φϊςη beta δοκιμών. 

 την Εςθονύα, το πρόγραμμα e-Residency ανακούνωςε αυτό την 

εβδομϊδα μια εταιρικό ςχϋςη με τη φινλανδικό εταιρεύα fintech Holvi 
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που θα ξεκινόςει την ψηφιακό τραπεζικό χωρύσ ςύνορα για το ψηφιακό 

ϋμβλημϊ τησ χωρύσ ςύνορα. 

 Η Holvi θα επιτρϋψει ςε ανεξϊρτητουσ από τη θϋςη 

επιχειρηματύεσ που εύναι κϊτοικοι τησ Εςθονύασ να ανούξουν ϋναν 

πλόρωσ ψηφιακό επιχειρηςιακό λογαριαςμό EU IBAN από οπουδόποτε 

με ςύνδεςη ςτο Διαδύκτυο μϋςω του προγρϊμματοσ e-Residency ( 

Stickles, et al., 2018). 

 

5.6 Ωλλεσ ψηφιακϋσ τρϊπεζεσ 

 Σο Ηνωμϋνο Βαςύλειο, ϋνασ από τουσ κορυφαύουσ κόμβουσ fintech 

του κόςμου, φιλοξενεύ τον μεγαλύτερο αριθμό ψηφιακών τραπεζών 

αμφιςβητιών ςτην Ευρώπη. Αυτϋσ περιλαμβϊνουν για παρϊδειγμα την 

Atom Bank, Monzo, Starling και Tandem. 

 Όπωσ και οι περιςςότερεσ αμφιςβητούμενεσ τρϊπεζεσ, η Atom 

Bank εργϊζεται μϋςω μιασ εφαρμογόσ για κινητϊ.  Εκτόσ από την 

παροχό κλαςικών τραπεζικών υπηρεςιών, όπωσ τραπεζικών 

λογαριαςμών και καρτών πληρωμόσ, η Atom Bank παρϋχει επύςησ 

ςτεγαςτικϊ ενυπόθηκα δϊνεια μϋςω επιλεγμϋνων ανεξϊρτητων 

ςυμβούλων ( Stickles, et al., 2018). 

 Η Atom Bank ξεκύνηςε πλόρωσ μετϊ την ϊρςη των περιοριςμών 

τησ κανονιςτικόσ εξουςιοδότηςησ τον Απρύλιο του 2016. 

 τη Γερμανύα, η αμφιςβητούμενη τρϊπεζα N26 επϋκτεινε 

πρόςφατα την προςφορϊ τησ για να παρϋχει ελεύθερουσ επαγγελματύεσ 

και αυτοαπαςχολούμενουσ με ειδικό λογαριαςμό επιχεύρηςησ. 

Ονομϊζεται N26 Business, το νϋο τραπεζικό προώόν εύναι ουςιαςτικϊ 

ϋνασ λογαριαςμόσ για τουσ καταναλωτϋσ με ϋνα επιπλϋον 

χαρακτηριςτικό: μια ανϊληψη 0,1% όλων των δαπανών με το N26 

Business Mastercard κατατύθεται αυτόματα κϊθε τρύμηνο. Η εταιρεύα 
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ςχεδιϊζει να προςθϋςει ςύντομα περιςςότερα επιχειρηματικϊ 

χαρακτηριςτικϊ ( Stickles, et al., 2018). 

 Σο N26 ϋχει όδη 300.000 πελϊτεσ και εξυπηρετεύ ανθρώπουσ που 

κατοικούν ςτην Ευρώπη. 

 

5.7 Σο TransferWise επεκτεύνεται πϋρα από τη μεταφορϊ 
χρημϊτων 

 Με την πρόςφατη ϋναρξη του λογαριαςμού Borderless, η 

TransferWise ςημεύωςε ενδιαφϋρον για την επϋκταςη τησ προςφορϊσ 

τησ "πϋρα από τη μεταφορϊ χρημϊτων". 

 Διαθϋςιμο ςτο Ηνωμϋνο Βαςύλειο και την Ευρώπη, με ςταδιακό 

ανϊπτυξη των επιχειρόςεων των ΗΠΑ που αρχύζει τον Ιούνιο, ο 

λογαριαςμόσ Borderless εύναι ϋνασ νϋοσ τύποσ τραπεζικού λογαριαςμού 

που απευθύνεται ςε ελεύθερουσ επαγγελματύεσ και ςε μικρϋσ 

επιχειρόςεισ που αναπτύςςουν διαςυνοριακϋσ ςυναλλαγϋσ ό ςε 

πολλαπλϊ νομύςματα  

 Οι επιχειρόςεισ μπορούν να κρατόςουν χρόματα ςε 15 

διαφορετικϊ νομύςματα και να διαχειριςτούν τα χρόματϊ τουσ ςε 

διεθνϋσ επύπεδο. Η εταιρεύα δόλωςε ότι ο λογαριαςμόσ θα προςφερθεύ 

ςτουσ καταναλωτϋσ αργότερα φϋτοσ και θα διατεθεύ και μια αντύςτοιχη 

χρεωςτικό κϊρτα. 

 Ο Taavet Hinrikus, Διευθύνων ύμβουλοσ και ςυνιδρυτόσ τησ 

TransferWise, δόλωςε: 

 "Καταςκευϊζουμε μύα από τισ λύγεσ νϋεσ παγκόςμιεσ μϊρκεσ 

χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών που βγαύνουν τώρα. Ξεκινόςαμε με τη 

διεθνό μεταφορϊ χρημϊτων. πρώτα για τουσ καταναλωτϋσ και ςτη 
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ςυνϋχεια για τισ επιχειρόςεισ. Η δημιουργύα του λογαριαςμού χωρύσ 

περιθώρια εύναι το επόμενο βόμα. " 

 "Με τη μοναδικό πλατφόρμα που ϋχουμε δημιουργόςει, 

προςβλϋπουμε ςτη δημιουργύα ενόσ νϋου εύδουσ χρηματοπιςτωτικών 

υπηρεςιών για το μϋλλον. Η υποδομό που ϋχουμε δημιουργόςει μπορεύ 

να βοηθόςει τουσ ανθρώπουσ να κϊνουν περιςςότερα από τη μεταφορϊ 

χρημϊτων. Μπορεύ να τουσ βοηθόςει να διαχειριςτούν τα διεθνό 

οικονομικϊ τουσ εντελώσ διαφορετικϊ, δύνοντϊσ τουσ περιςςότερη 

ελευθερύα και ϋλεγχο » ( Stickles, et al., 2018). 

 Σο TransferWise που εδρεύει ςτο Λονδύνο ξεκύνηςε το 2011 μια 

υπηρεςύα μεταφορϊσ χρημϊτων peer-to-peer που ϋχει αναπτυχθεύ 

γρόγορα ςτη δημοτικότητα. όμερα, οι ϊνθρωποι μεταφϋρουν πϊνω 

από 1 διςεκατομμύριο δολϊρια ΗΠΑ κϊθε μόνα μϋςω τησ πλατφόρμασ, 

εξοικονομώντασ πϊνω από 2 εκατομμύρια δολϊρια κϊθε μϋρα ςε 

ςύγκριςη με τη χρόςη ϊλλων παρόχων, ιςχυρύζεται η εταιρεύα. 
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Κεφϊλαιο 6ο Η ψηφιοπούηςη ςτισ τρϊπεζεσ  

 Η ψηφιοπούηςη ϋχει μετατρϋψει τισ χειρωνακτικϋσ διαδικαςύεσ, 

τισ ςυναλλαγϋσ και τισ δραςτηριότητεσ ςε ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ. ε όλεσ 

τισ κϊθετεσ καταςτϊςεισ, οι ανϊγκεσ των καταναλωτών 

αντιμετωπύζονται με εντελώσ καινοτόμουσ τρόπουσ, διακόπτοντασ τισ 

υφιςτϊμενεσ αλυςύδεσ αξύασ των επιχειρόςεων  

 Μεταξύ των πολυϊριθμων τϊςεων που ϋχουν προκύψει ςτην 

ςυνεχώσ αναπτυςςόμενη ψηφιακό μασ εποχό εύναι δύο πρόςφατεσ που 

αφορούν τον τομϋα των χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών. Πρώτον, η 

επϋκταςη του κινητού διαδικτύου εύχε ωσ αποτϋλεςμα την απρόςκοπτη 

και πανταχού παρούςα ςύνδεςη, η οπούα επϋτρεψε ςε 3 διςεκατομμύρια 

ανθρώπουσ να ϋχουν πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο ανϊ πϊςα ςτιγμό και ανϊ 

πϊςα ςτιγμό. 

 Η δεύτερη πιο αξιοςημεύωτη τϊςη εύναι η ϊνοδοσ και η κυριαρχύα 

των κοινωνικών δικτύων. Σο Facebook ϋχει ςχεδόν 1,9 δις. Μηνιαύουσ 

ενεργούσ χρόςτεσ. Σο YouTube, η Uber και η Airbnb ςυνεχύζουν να 

μεταςχηματύζουν το τοπύο καθώσ τοποθετούν τουσ πελϊτεσ τουσ ςτο 

επύκεντρο τησ επιχεύρηςόσ τουσ, ςχεδιϊζοντασ τακτικϊ τη διεπαφό 

χρόςτη με τισ ανϊγκεσ των πελατών ( Stickles, et al., 2018). 

 Οι οργανιςμού χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών, με τουσ κολοςςιαύ 

τουσ θεςμούσ, τα παλαιϊ κληροδοτημϋνα ςυςτόματα και τισ πολύ 

λεπτομερεύσ χειρωνακτικϋσ διαδικαςύεσ, δεν ϋχουν πληγεύ ακόμα από 

την Σϋταρτη Βιομηχανικό Επανϊςταςη, όπου οι νϋεσ τεχνολογύεσ 

ςυγχωνεύουν ςυνεχώσ τον φυςικό και ψηφιακό κόςμο. Παρόλο που 

απαιτούνται επενδύςεισ, η ψηφιοπούηςη θα εύναι απαραύτητη για να 

ςυνεχύςουν αυτϋσ οι επιχειρόςεισ ( Roy, et al., 2017). 

 Οι παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ αρχύζουν με ϋναν ϊςςο μϋχρι το μανύκι 

τουσ. Η πλειονότητα των νϋων τρεχουςών τραπεζών ξοδεύουν χρόματα 
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ϋχοντασ να χτύςουν τη λύςτα των πελατών τουσ από την αρχό, ενώ οι 

παραδοςιακϋσ τρϊπεζεσ ϋχουν όδη μια τερϊςτια βϊςη δεδομϋνων 

πελατών, που ςημαύνει ότι περιςςότερα χρόματα μπορούν να 

δαπανηθούν για ϋργα ψηφιοπούηςησ. Ακόμη και με την επϋνδυςη των 

765 εκατομμυρύων δολαρύων που πρόκειται να λϊβουν οι ευρωπαώκϋσ 

τεχνολογικϋσ επιχειρόςεισ, οι τρϊπεζεσ παραμϋνουν μπροςτϊ από το 

παιχνύδι από το καθαρό μϋγεθοσ τησ πελατειακόσ τουσ βϊςησ. 

 Πώσ μπορούν οι οργανώςεισ χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών να 

δημιουργόςουν μια ςχετικό αλυςύδα αξύασ; 

 Αντύ να απομονώνονται, η ψηφιοπούηςη δύνει ςτισ τρϊπεζεσ την 

ευκαιρύα να αναπτύξουν και να ςυνεργαςτούν με ϊλλουσ τομεύσ 

παρϋχοντασ ςτουσ πελϊτεσ πιο ποικύλεσ λύςεισ. Οι πλατφόρμεσ 

πληρωμών μϋςω κινητού τηλεφώνου και οι ιςτότοποι ηλεκτρονικού 

εμπορύου εύναι πρωτοπόροι ςτην πραγματοπούηςη των δυνατοτότων 

αυτών των εταιρικών ςχϋςεων. την Κύνα, το 5,5 τριςεκατομμύρια 

δολϊρια ανταλλϊχθηκαν μϋςω κινητών πληρωμών το 2016 ωσ 

αποτϋλεςμα αυτών των επιτυχημϋνων ςυνεργαςιών (Roy, et al., 2017). 

 Ψςτόςο, οι απαιτόςεισ των διαδικτυακών χρηςτών για 

περιςςότερεσ προςφορϋσ υπηρεςιών διαθϋςιμεσ ςε οποιαδόποτε 

ςυςκευό ςημαύνει ότι οι τρϊπεζεσ πρϋπει να εντεύνουν και να 

κλιμακώςουν ανϊλογα τισ πλατφόρμεσ τουσ. Ϊνα παρϊδειγμα εύναι η 

πρόςφατη εταιρικό ςχϋςη Challenger Bank Tandem και House of Fraser, 

η οπούα επϋνδυςε 35 εκατομμύρια δολϊρια ςε Tandem για να βελτιώςει 

τισ προςφορϋσ πελατών ςε όλεσ τισ ςυςκευϋσ ( Roy, et al., 2017). 

 ύμφωνα με πρόςφατη ϋκθεςη τησ Deloitte, μόνο το 13% των 

πελατών δόλωςαν ότι ϋλαβαν προςαρμοςμϋνεσ πληροφορύεσ από την 

τρϊπεζϊ τουσ. Οι εξελύξεισ ςτη FinTech πιϋζουν τισ τρϊπεζεσ να 

αναζωογονόςουν τα μοντϋλα αφοςύωςόσ τουσ. Εταιρεύεσ όπωσ το 

Guidewire και το Zillow προςφϋρουν εξατομικευμϋνεσ προςφορϋσ και 
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πλόρη εμπειρύα τελικού χρόςτη, ορύζοντασ ϋτςι το ςημεύο αναφορϊσ για 

την εξυπηρϋτηςη των πελατών. 

 Σα ςτατικϊ δεδομϋνα που εύναι αποθηκευμϋνα ςτα ςυςτόματα 

εγγραφόσ των τραπεζών ςτερούνται τα δεδομϋνα ςε πραγματικό χρόνο, 

τα οπούα μπορούν να ληφθούν από τα κοινωνικϊ δύκτυα. Σα φιλικϊ προσ 

το χρόςτη μοντϋλα εμπλοκόσ παρϋχουν ςτισ τρϊπεζεσ περιςςότερεσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα πρότυπα ςυμπεριφορϊσ των πελατών τουσ, 

επιτρϋποντϊσ τουσ ϋτςι να προβλϋπουν με μεγαλύτερη ακρύβεια τισ 

μελλοντικϋσ ανϊγκεσ των πελατών τουσ. 

 Η προαναφερθεύςα μελϋτη διαπύςτωςε επύςησ ότι οι κακώσ 

ςτοχοθετημϋνεσ επικοινωνύεσ ϋχουν προκαλϋςει το 69% των πελατών 

να κλεύςουν τουσ τραπεζικούσ τουσ λογαριαςμούσ. 

 Η υιοθϋτηςη αυτών των νϋων μοντϋλων εμπλοκόσ ςημαύνει ότι οι 

τρϊπεζεσ πρϋπει να χειρύζονται το τερϊςτιο όγκο των δεδομϋνων που 

πλημμυρύζουν. Οι τεχνολογικϋσ εξελύξεισ, όπωσ η λεπτομερόσ ανϊλυςη, 

βοηθούν τισ επιχειρόςεισ να λειτουργούν πιο ομαλϊ. Οι τρϊπεζεσ 

εξαρτώνταν προηγουμϋνωσ από ϋνα ςύνολο προώόντων για να 

παρακολουθόςουν όλουσ τουσ πελϊτεσ τησ ςε όλο τον κόςμο.  

 Σώρα, από την ϊλλη πλευρϊ, οι πελϊτεσ προςδοκούν την 

παρϊδοςη υπηρεςιών Uber-esque και οι τρϊπεζεσ πρϋπει να 

ςυμβαδύζουν με τη νϋα τεχνολογύα, παρϋχοντασ πιο ϊμεςεσ και 

εξατομικευμϋνεσ δεςμεύςεισ πελατών ( Roy, et al., 2017). 

 Οι οργανιςμού χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών πρϋπει να 

επικεντρωθούν ςε δύο βαςικϋσ πτυχϋσ για να αναλϊβουν πλόρωσ την 

ψηφιοπούηςη: πρώτον, πρϋπει να δημιουργόςουν μια φιλικό προσ το 

χρόςτη πλατφόρμα ό να επωφεληθούν από τισ όδη υπϊρχουςεσ για την 

επιχεύρηςό τουσ και, δεύτερον, οι χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ πρϋπει 

να υιοθετόςουν νϋα επιχειρηματικϊ μοντϋλα δϋςμευςησ να ςυμβαδύζει 

με τουσ ανταγωνιςτϋσ ςε μια εποχό όπου ο πελϊτησ βρύςκεται ςτο 

επύκεντρο τησ επιχεύρηςησ ( Roy, et al., 2017). 
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6.1 Οι προκλόςεισ ςτην ψηφιοπούηςη των τραπεζικών υπηρεςιών 

 Η μεγαλύτερη αλλαγό που προκϊλεςε η τεχνολογικό πρόοδοσ ςε 

αυτό την εποχό θα όταν η δυναμικό τησ εξυπηρϋτηςησ των πελατών. 

 Ϊχοντασ δει πώσ οι ϊνθρωποι ϋχουν εξαρτηθεύ από την 

τεχνολογύα των πληροφοριών εύναι κϊτι που οι τρϊπεζεσ και οι ϊλλεσ 

βιομηχανύεσ πρϋπει να προςαρμοςτούν. Ψσ εκ τούτου, δεν αποτελεύ 

ϋκπληξη το γεγονόσ ότι η ψηφιακό τραπεζικό εύναι η τρϋχουςα τϊςη ςε 

αυτόν τον παγκοςμιοποιημϋνο κόςμο, λόγω τησ ζότηςησ των πελατών 

για περιςςότερεσ τεχνολογικϋσ δυνατότητεσ. Αυτόσ εύναι και ο λόγοσ για 

τον οπούο υπϊρχουν μη τραπεζικού παύκτεσ (Fintechs) που ϋχουν ςυμβεύ 

να παρϋχουν τρόπουσ ςε αυτό τη νϋα εμπειρύα ψηφιακόσ τραπεζικόσ. 

 Οι εταιρεύεσ Fintechs ϋχουν διαδραματύςει ζωτικό ρόλο ςτην 

καινοτομύα των χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών ςτην αγορϊ. Αυτό όταν 

μύα από τισ προκλόςεισ ςτην ψηφιοπούηςη των τραπεζικών υπηρεςιών. 

Οι Fintechs λειτουργούν ςυχνϊ με τρεισ διαφορετικούσ τρόπουσ: 

προςφϋρουν διαφορετικούσ και ευκολότερουσ τρόπουσ αντιμετώπιςησ 

των πληρωμών, παρϋχουν αςφαλεύσ ςυναλλαγϋσ δανειςμού και βοηθούν 

ςτη διαχεύριςη των προςωπικών οικονομικών. Ϊχοντασ χρηςιμοποιηθεύ 

ευρϋωσ από τουσ πελϊτεσ, αρκετϋσ τρϊπεζεσ θεωρούν τισ εταιρύεσ 

fintech ωσ τουσ ανταγωνιςτϋσ τουσ. υχνϊ πύςτευαν ότι οι πελϊτεσ 

προτιμούν τισ υπηρεςύεσ που προςφϋρονται από αυτούσ τουσ μη 

τραπεζικούσ παύκτεσ, καθώσ εύναι πιο αποτελεςματικού και ταχύτεροι 

όταν πρόκειται για ςυναλλαγϋσ. Ψσ εκ τούτου, οι τρϊπεζεσ φοβούνται 

ότι η ςχϋςη πελατών τουσ με τουσ πελϊτεσ τουσ ςτο Διαδύκτυο μπορεύ 

να κλιμακωθεύ (Rahi, et al., 2017). 

 Μια ϊλλη πρόκληςη που αντιμετωπύζει ο κλϊδοσ τησ ψηφιακόσ 

τραπεζικόσ εύναι οι επιπλοκϋσ τησ κανονιςτικόσ τεχνολογύασ (regtech). Η 

βιομηχανύα ανταγωνύζεται ϊλλουσ ανταγωνιςτϋσ που ϋχουν 

αυςτηρότερο ρυθμιςτικό πλαύςιο.  Οι Fintech ϋχουν ακόμη 
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προηγμϋνεσ δυνατότητεσ τεχνολογύασ τησ πληροφορύασ με λιγότερο 

περιοριςτικό ρυθμιςτικό δομό. Αυτό καθιςτϊ ακόμη πιο δύςκολο για τισ 

τρϊπεζεσ να εξιςορροπόςουν το πεδύο δρϊςησ με την Fintechs, καθώσ 

χϊνουν την εμπιςτοςύνη των πελατών τουσ όταν πρόκειται για το 

αντικεύμενο τησ ςυναλλαγόσ.  Αυτό μπορεύ επύςησ να εύναι το 

μεγαλύτερο μειονϋκτημα για μϋροσ των τραπεζών, δεδομϋνου ότι 

υποτύθεται ότι ϋχουν τισ περιςςότερεσ πληροφορύεσ όςον αφορϊ τουσ 

πελϊτεσ τουσ και οι πληροφορύεσ αυτϋσ εξαρτώνται ςε μεγϊλο βαθμό 

από τισ ςυναλλαγϋσ ( Roy, et al., 2017). 

 Δεδομϋνου ότι το τρϋχον ζότημα που αντιμετωπύζει η τρϊπεζα 

μπορεύ να αποβεύ επιζόμια για την κατϊςταςό τουσ ςτον 

χρηματοπιςτωτικό τομϋα, κατϊφεραν να βρουν ϋναν τρόπο που μπορεύ 

να αντιμετωπύςει κατϊ κϊποιον τρόπο το regtech των τραπεζών με τη 

βοόθεια αναλυτικών ςτοιχεύων που βαςύζονται ςε δεδομϋνα. Σο 

Blockchain, που εύναι ο ςυνδυαςμόσ κρυπτογραφύασ και τησ λϋγεται ότι 

εύναι η προϋλευςη του bitcoin, ειςόχθη από τον κλϊδο τησ ψηφιακόσ 

τραπεζικόσ για να επεξεργαςτεύ την τερϊςτια ποςότητα δεδομϋνων ςτισ 

τρϊπεζεσ. Σο blockchain δημιουργεύται με ςκοπό την ενςωμϊτωςη όλων 

των χρηςτών μιασ αγορϊσ ςε ςυλλογικό βϊςη δεδομϋνων. Αυτό ςημαύνει 

ότι θα υπϊρξουν λιγότερεσ δαπϊνεσ και, επιπλϋον, υπόςχεται επύςησ 

αποτελεςματικότητα (Rahi, et al., 2018). 

 Η ύπαρξη μπλοκ αλυςύδων για τη βελτύωςη του Regtech ςτην 

ψηφιακό τραπεζικό απαιτεύ περαιτϋρω ανϊλυςη, προκειμϋνου να 

διαςφαλιςτεύ το επύπεδο προςταςύασ τησ ιδιωτικόσ ζωόσ των 

δεδομϋνων που ζητούν οι πελϊτεσ. Διεξϊγονται αρκετϋσ τραπεζικϋσ 

διαςκϋψεισ για να διαςφαλιςτεύ ότι οι πληροφορύεσ διανϋμονται 

κατϊλληλα τόςο ςτουσ πελϊτεσ όςο και ςτουσ υπαλλόλουσ των 

τραπεζών. Εξϊλλου, ο ανταγωνιςμόσ ςτον ψηφιακό κόςμο 

αναπτύςςεται και, ωσ χρόςτεσ, πρϋπει να εύμαςτε καλϊ ενημερωμϋνοι 

ςχετικϊ με τον τρόπο αξιοπούηςησ των ευκαιριών που προςφϋρονται 
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από την αναδυόμενη τεχνολογικό πρόοδο ςτον τομϋα τησ ψηφιακόσ 

τραπεζικόσ ( Roy, et al., 2017). 
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Κεφϊλαιο 7ο Οι προοπτικϋσ προώθηςησ του e-banking 

7.1 Οι προοπτικϋσ του e-banking ςτην Ελλϊδα 

ύμφωνα με την Ελληνικό Σραπεζικό Ϊνωςη, η ετόςια αύξηςη 

των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεςιών ανϋρχεται ςτο 100%. Οι 

τραπεζικϋσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ προςφϋρουν ευκαιρύεσ αλλϊ 

αποτελούν ταυτόχρονα μια πρόκληςη για τον τραπεζικό τομϋα. Η χρόςη 

τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ παραμϋνει χαμηλό, καθώσ ακόμη πολλού 

πελϊτεσ δεν ϋχουν εξοικειωθεύ με την τεχνολογύα ό ακόμη προτιμούν την 

παραδοςιακό μϋθοδο ςυναλλαγών.  

Ψςτόςο τα εμπόδια που προκύπτουν ςτο ςτϊδιο τησ ανϊπτυξησ 

των τραπεζικών ςυναλλαγών διαδικτύου δεν εμφανύζονται ικανϊ να 

περιορύςουν την δυναμικό αυτού του φαινομϋνου.  

υγχρόνωσ, ιδιαύτερη ςημαςύα δύνεται, ςτην ανϊπτυξη των 

κινητών τραπεζικών ςυναλλαγών (η διεύςδυςη τησ κινητόσ τηλεφωνύασ 

υπερβαύνει το 85%, υπερβαύνοντασ κατϊ πολύ αυτό του διαδικτύου), οι 

οπούεσ δημιουργούν ςημαντικϋσ προοπτικϋσ για τισ τρϊπεζεσ που θα 

δραςτηριοποιηθούν ςτον ςυγκεκριμϋνο τομϋα. Ψςτόςο, αναφϋρεται ότι 

οι κινητϋσ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ βρύςκονται ςε ςχετικϊ πρώιμο ςτϊδιο, 

ςε ςύγκριςη με το υπόλοιπο τησ Ευρώπησ, ςύμφωνα με πληροφορύεσ 

τησ Ελληνικόσ Σραπεζικόσ Ϊνωςησ ( Roy, et al., 2017). 

Σο 2006, 30.000 Ϊλληνεσ, χρηςιμοπούηςαν τισ τραπεζικϋσ 

ςυναλλαγϋσ ιςτού, ενώ το επόμενο ϋτοσ ο αριθμόσ τουσ ϋφθαςε τισ 

170.000 και υπολογύζεται ότι το 2012 περιςςότεροι από 500.000 

Ϊλληνεσ θα χρηςιμοποιόςουν τισ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ ιςτού.  το 

ςημεύο αυτό εύναι ςημαντικό να αναλυθεύ το περιβϊλλον τησ τραπεζικόσ 

βιομηχανύασ. Μια ανϊλυςη βόμα-βόμα θα μασ βοηθόςει να καταλϊβουμε 

τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν το εξωτερικό περιβϊλλον τησ 

ελληνικόσ τραπεζικόσ βιομηχανύασ.  
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Σεχνολογικού Παρϊγοντεσ 

 Ανϊπτυξη ηλεκτρονικών Διαύλων Μεταφορϊσ 

 Ανϊπτυξη νϋων ςυςτημϊτων ΙΣ ςτον δημόςιο τομϋα 

 Ανϊπτυξη και προςαρμογό των νϋων τεχνολογιών και εξϊπλωςη 

των ελληνικών ΙΣ των επιχειρόςεων ςτο εξωτερικό. 

Πολιτικού Παρϊγοντεσ 

 Πολιτικό αςτϊθεια 

 Θεςμικϊ προβλόματα, πιϋςεισ τραπεζών 

Οικονομικού Παρϊγοντεσ 

 Οικονομικό Τποχώρηςη 

 Φαμηλϊ Ποςοςτϊ ανϊπτυξησ 

Κοινωνικού Παρϊγοντεσ 

 Αύξηςη ςτη ζότηςη δανεύων και ϊλλων οικονομικών υπηρεςιών 

αλλϊ και προώόντων  

 Τψηλό χρόςη των τραπεζικών τεχνολογιών όπωσ οι τραπεζικϋσ 

ςυναλλαγϋσ διαδικτύου 

 Μειωμϋνη εξοικεύωςη των νϋων με τισ on-line ςυναλλαγϋσ ςε 

ςύγκριςη με αυτό του διαδικτύου ςε ευρύτερο φϊςμα 

λειτουργιών. 

 Ϊλλειψη εμπιςτοςύνησ για προσ τισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ 

 

 Επιπλϋον οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ δραςτηριοποιούνται ςτην 

τεχνολογύα μϋςω καινοτόμων εφαρμογών που διευκολύνουν τισ 

καθημερινϋσ ςυναλλαγϋσ με τουσ χρόςτεσ και από απόςταςη με 

διϊφορουσ τρόπουσ  

 Από τον Απρύλιο του 2016, το ελληνικό τραπεζικό ςύςτημα 

αποτελεύται από μια κεντρικό τρϊπεζα (Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ, η οπούα 
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εύναι κεντρικό τρϊπεζα-μϋλοσ του Ευρωςυςτόματοσ) και ϊλλα 39 

πιςτωτικϊ ιδρύματα. Δεκαοκτώ πιςτωτικϊ ιδρύματα εδρεύουν ςτην 

Ελλϊδα (οκτώ εμπορικϋσ τρϊπεζεσ, 9 τοπικϋσ ςυνεταιριςτικϋσ τρϊπεζεσ 

και ϋνα Σαμεύο Δανεύων και Αποςβϋςεων) και 17 υποκαταςτόματα 

εμπορικών τραπεζών που εδρεύουν ςε ϊλλα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ.  Ωλλα 

τϋςςερα εύναι υποκαταςτόματα τραπεζών με ϋδρα εκτόσ τησ ΕΕ, μύα από 

τισ οπούεσ εύναι η Σρϊπεζα τησ Αμερικόσ. Οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ διοικούν 

το μερύδιο αγορϊσ του λϋοντοσ με περύπου το 80% τησ ςυνολικόσ αξύασ 

του ενεργητικού. Οι ξϋνεσ τρϊπεζεσ κατϋχουν το 12%, ενώ το υπόλοιπο 

8% κατανϋμεται μεταξύ εξειδικευμϋνων ιδρυμϊτων και τοπικών 

ςυνεταιριςτικών τραπεζών. Οι τϋςςερισ πρώτεσ τρϊπεζεσ ελϋγχουν το 

90% τόςο τησ αγορϊσ δανεύων όςο και των καταθϋςεων.  Οι ελληνικϋσ 

τρϊπεζεσ υπϋςτηςαν μεγϊλεσ ζημύεσ ςτισ πρϊξεισ αναδιϊρθρωςησ του 

ελληνικού χρϋουσ τον Μϊρτιο και το Δεκϋμβριο του 2012 (υμμετοχό 

Ιδιωτικού Σομϋα - PSI), αλλϊ ϋχουν ανακεφαλαιοποιηθεύ. Ωλλεσ 

αξιοςημεύωτεσ εξελύξεισ ςτισ αρχϋσ του 2013 περιλαμβϊνουν η 

απόκτηςη ελληνικών καταςτημϊτων τριών κυπριακών τραπεζών 

(Σρϊπεζα Κύπρου, Λαώκόσ Κυπριακόσ Σρϊπεζασ και Ελληνικό Σρϊπεζα) 

από την Σρϊπεζα Πειραιώσ. 

 Η Πειραιώσ ϋχει επύςησ υπογρϊψει ςυμφωνύα για την εξαγορϊ 

τησ πορτογαλικόσ Millennium Bank και το 2012 απϋκτηςε τα υγιό 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα τησ δημόςιασ Αγροτικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ. Η 

Alpha Bank εξαγόραςε την Εμπορικό Σρϊπεζα, η Eurobank απϋκτηςε 

την Ελληνικό Σαχυδρομικό Σρϊπεζα και η Proton Bank και η NBG 

εξαγόραςαν την FBB και την Probank. 

 Μετϊ την εφαρμογό του προγρϊμματοσ ανακεφαλαιοπούηςησ 

ευρεύασ βϊςησ το 2012 και το 2013 και ϋνα γρόγορο τομεακό ενοπούηςη, 

ο τραπεζικόσ τομϋασ ςταθεροποιόθηκε ςε μεγϊλο βαθμό το 2014. 

 Ψςτόςο, η οικονομικό αβεβαιότητα που ςυνδϋεται με τισ 

πολιτικϋσ τησ νϋασ κυβϋρνηςησ και το αδιϋξοδο ςτισ διαπραγματεύςεισ 

με τουσ επύςημουσ πιςτωτϋσ τομϋα τησ χώρασ οδόγηςε ςε ςημαντικό 

πτώςη των καταθϋςεων και ςε αυξημϋνη ζότηςη βοόθειασ ϋκτακτησ 
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ανϊγκησ από την Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα, ςτην οπούα οι 

κυριότερεσ τρϊπεζεσ τησ Ελλϊδασ όταν πολύ εξαρτημϋνεσ από τον Μϊιο 

του 2015. Σον Νοϋμβριο του 2015, ςτο πλαύςιο τησ αρχικόσ εφαρμογόσ 

του προγρϊμματοσ διϊςωςησ ESM του Αυγούςτου του 2015 ςυμφωνύα, 

η Ελλϊδα ανακεφαλαιοπούηςε τισ τϋςςερισ μεγϊλεσ τρϊπεζεσ τησ για 

τρύτη φορϊ ςε πϋντε χρόνια. Μεγϊλα αμερικανικϊ και ξϋνα hedge funds 

ςυμμετεύχαν ςτην ανακεφαλαιοπούηςη των κυριότερων ελληνικών 

τραπεζών. Σο τραπεζικό ςύςτημα παραμϋνει ανύκανο να 

χρηματοδοτόςει την εθνικό οικονομύα, καθώσ πϊνω από το 40% όλων 

των τραπεζικών δανεύων εύναι μη λειτουργικϊ. Οι προςπϊθειεσ 

δημιουργύασ μιασ αγορϊσ NPL για την εξυπηρϋτηςη αυτών των δανεύων - 

μια απαύτηςη βϊςει τησ ςυμφωνύασ ΕΜ - ϋχουν ςταματόςει. Ψσ 

αποτϋλεςμα, οι επιχειρόςεισ όλων των μεγεθών αγωνύζονται να λϊβουν 

τραπεζικϊ δϊνεια για να ςτηρύξουν τισ δραςτηριότητϋσ τουσ. Λόγω 

αυτού του περιοριςμού, διεθνεύσ χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού, όπωσ η 

Ευρωπαώκό Σρϊπεζα  

 Αναςυγκρότηςησ και Ανϊπτυξησ, εργϊζονται τώρα για την 

ϋκδοςη δανεύων και τη δημιουργύα πρόςθετησ ρευςτότητασ ςτην 

ελληνικό αγορϊ. 

 Από την 1η Ιανουαρύου 2001, η Ελλϊδα ειςόλθε ςτην 

Ευρωπαώκό Νομιςματικό Ϊνωςη (Ευρωςύςτημα) και εφϊρμοςε τη 

νομιςματικό πολιτικό του ενιαύου νομύςματοσ ςτην Ελλϊδα μϋςω τησ 

κεντρικόσ τρϊπεζασ, τησ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ. Σο Ευρωςύςτημα 

αποτελεύται από την Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα και τισ εθνικϋσ 

κεντρικϋσ τρϊπεζεσ των κρατών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ που ϋχουν 

υιοθετόςει το ευρώ. Η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ εύναι επύςησ ο 

θεματοφύλακασ των κρατικών λογαριαςμών. Η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ 

λειτουργεύ ωσ ρυθμιςτικόσ φορϋασ για τον Ενιαύο Μηχανιςμό Εποπτεύασ 

τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ (SSM), ο οπούοσ τϋθηκε ςε ιςχύ την 

1η Νοεμβρύου 2014. Η SSM και η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ρυθμύζουν και 

εποπτεύουν από κοινού τον εμπορικό τραπεζικό κλϊδο ςτην Ελλϊδα ωσ 
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ελληνικϋσ τρϊπεζεσ που λειτουργούν εκτόσ Ελλϊδασ, και εγκρύνει την 

ύδρυςη ξϋνων τραπεζών ςτη χώρα. 

7.1.1 Σραπεζικό leasing 

 Η μύςθωςη εύναι μια ςυμβατικό ρύθμιςη που καλεύ τον μιςθωτό 

(χρόςτη) να πληρώςει τον εκμιςθωτό (ιδιοκτότη) για τη χρόςη ενόσ 

περιουςιακού ςτοιχεύου. Σο ακύνητο, τα κτύρια και τα οχόματα εύναι 

κοινϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα που μιςθώνονται. Επύςησ μιςθώνεται 

βιομηχανικόσ ό επαγγελματικόσ εξοπλιςμόσ. 

 ε γενικϋσ γραμμϋσ, μια ςύμβαςη μύςθωςησ εύναι μια ςύμβαςη 

μεταξύ δύο ςυμβαλλομϋνων, του εκμιςθωτό και του μιςθωτό. Ο 

εκμιςθωτόσ εύναι ο νόμιμοσ ιδιοκτότησ του περιουςιακού ςτοιχεύου. ο 

μιςθωτόσ αποκτϊ το δικαύωμα να χρηςιμοποιόςει το περιουςιακό 

ςτοιχεύο ϋναντι τακτικών πληρωμών ενοικύου (Roy, et al., 2017). 

 Ο μιςθωτόσ ςυμφωνεύ επύςησ να τηρεύ διϊφορουσ όρουσ 

ςχετικϊ με τη χρόςη του ακινότου ό του εξοπλιςμού. Για παρϊδειγμα, 

ϋνα ϊτομο που εκμιςθώνει ϋνα αυτοκύνητο μπορεύ να ςυμφωνόςει ότι το 

αυτοκύνητο θα χρηςιμοποιηθεύ μόνο για προςωπικό χρόςη. 

 Η ςύμβαςη μύςθωςησ ςτενότερου όρου μπορεύ να 

χρηςιμοποιηθεύ για να περιγρϊψει μια μύςθωςη ςτην οπούα το 

περιουςιακό ςτοιχεύο εύναι ενςώματο ακύνητο.  Η γλώςςα που 

χρηςιμοποιεύται εύναι ότι ο χρόςτησ μιςθώνει τη γη ό τα αγαθϊ που 

εκμιςθώνονται ό εκμιςθώνονται από τον ιδιοκτότη. Σο ρόμα για 

μύςθωςη εύναι λιγότερο ακριβϋσ επειδό μπορεύ να αναφϋρεται ςε μύα 

από αυτϋσ τισ ενϋργειεσ. 

 Παραδεύγματα μύςθωςησ για ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα εύναι η 

χρόςη ενόσ προγρϊμματοσ υπολογιςτό (παρόμοιο με μια ϊδεια, αλλϊ με 

διαφορετικϋσ διατϊξεισ) ό τη χρόςη ραδιοςυχνότητασ (όπωσ μια 

ςύμβαςη με ϋναν πϊροχο κινητόσ τηλεφωνύασ). 

 Ο όροσ ςύμβαςη μύςθωςησ χρηςιμοποιεύται επύςησ μερικϋσ 

φορϋσ για να περιγρϊψει μια περιοδικό ςύμβαςη μύςθωςησ (ςυνόθωσ 
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μια μύςθωςη μόνα ςε μόνα) διεθνώσ και ςε οριςμϋνεσ περιοχϋσ των 

Ηνωμϋνων Πολιτειών 

 Η χρηματοδοτικό μύςθωςη εύναι ϋνα ιςχυρό προώόν που παρϋχει 

ςτισ Μικρϋσ και Μεςαύεσ Επιχειρόςεισ (ΜΜΕ) την απαραύτητη 

μακροπρόθεςμη χρηματοδότηςη για επενδύςεισ ςε παραγωγικό και 

υλικοτεχνικό εξοπλιςμό. Παρϋχει ςτισ ΜΜΕ τη δυνατότητα να 

αξιοποιόςουν μια αρχικό κατϊθεςη μετρητών με την εγγενό αξύα του 

αγοραζόμενου περιουςιακού ςτοιχεύου ενεργώντασ ωσ εξαςφϊλιςη.   

 Εύναι ιδιαύτερα αποτελεςματικό ςτισ αναδυόμενεσ οικονομύεσ 

όπου οι ΜΜΕ παρϋχουν ιςχυρό ανϊπτυξη και ευκαιρύεσ απαςχόληςησ, 

αλλϊ δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτη μακροπρόθεςμη χρηματοδότηςη λόγω 

περιοριςμϋνησ ανϊπτυξησ των κεφαλαιαγορών και του τραπεζικού 

τομϋα. 

 Leasing εύναι μια μορφό τησ πρόςβαςησ ςτη χρηματοδότηςη, 

και εύναι μια ςύμβαςη μεταξύ δύο μερών, όπου το ϋνα μϋροσ (ο 

εκμιςθωτόσ) παρϋχει ϋνα περιουςιακό ςτοιχεύο για χρόςη ςε ϋνα ϊλλο 

μϋροσ (ο μιςθωτόσ) για ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα ςε αντϊλλαγμα 

για ςυγκεκριμϋνεσ πληρωμϋσ. Leasing βαςύζεται ςτην ϊποψη ότι το 

ειςόδημα ϋχει κερδύςει με τη χρόςη των ςτοιχεύων του ενεργητικού και 

όχι από την ιδιοκτηςύα τουσ, με ϋμφαςη ςτην ικανότητα του μιςθωτό να 

παρϊγει ταμειακϋσ ροϋσ από επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ για να 

εξυπηρετόςει την καταβολό μιςθωμϊτων και όχι ςτον ιςολογιςμό ό ςτο 

παρελθόν πιςτωτικό ιςτορύα. 

 Η IFC αςχολεύται κυρύωσ με την ανϊπτυξη χρηματοδοτικόσ 

μύςθωςησ, η οπούα αποτελεύ το πρώτο ςτϊδιο τησ ανϊπτυξησ 

χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ ςτισ περιςςότερεσ αναδυόμενεσ και 

μεταβατικϋσ οικονομύεσ. Με τη χρηματοδοτικό μύςθωςη, η νομικό 

ιδιοκτηςύα παραμϋνει με τον εκμιςθωτό, ενώ ο μιςθωτόσ απολαμβϊνει 

το δικαύωμα ςτην οικονομικό χρόςη του περιουςιακού ςτοιχεύου. Σο 

περιουςιακό ςτοιχεύο θα μπορούςε να κυμαύνεται από κϊτι τόςο απλό 

όςο το ποδόλατο ϋωσ τα φορτηγϊ, ό ακόμα και την ανϊπτυξη 
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εξοπλιςμού αειφόρου ενϋργειασ για την καταπολϋμηςη τησ αλλαγόσ του 

κλύματοσ. 

 Η χρηματοδοτικό μύςθωςη διαδραματύζει κρύςιμο ρόλο ςτην 

ϋνταξη των μικρών επιχειρόςεων ςτο επύςημο χρηματοπιςτωτικό 

ςύςτημα. Μόλισ οι ανεπύςημεσ επιχειρόςεισ ϋχουν πρόςβαςη ςτη 

χρηματοδοτικό μύςθωςη, αρχύζουν να χτύζουν ιςτορικό 

χρηματοοικονομικών ςυναλλαγών. Όταν υπϊρχει η κατϊλληλη υποδομό 

ανταλλαγόσ πληροφοριών ςχετικϊ με τισ πιςτώςεισ, οι τρϊπεζεσ και 

ϊλλα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη ςε αυτϊ 

τα αρχεύα, να διαχειριςτούν καλύτερα τουσ κινδύνουσ και να αρχύςουν 

να παρϋχουν εκτεταμϋνεσ χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ ςε αυτϋσ τισ 

μικρϋσ επιχειρόςεισ. Με αυτό τη νϋα ευκαιρύα, οι μικρϋσ επιχειρόςεισ 

βρύςκουν επύςησ πρόςθετα κύνητρα για να ενταχθούν ςτον επύςημο 

τομϋα. 

 Ϊνασ δυναμικόσ τομϋασ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ μπορεύ να 

ωφελόςει ςημαντικϊ την οικονομύα μιασ χώρασ καθώσ δημιουργεύ 

πρόςβαςη ςτη χρηματοδότηςη που με τη ςειρϊ τησ μπορεύ να 

δημιουργόςει ευκαιρύεσ απαςχόληςησ και ευκαιρύεσ για εγχώριεσ 

επενδύςεισ. Επύςησ, αναπτύςςοντασ πρόςθετα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα 

όπωσ η χρηματοδοτικό μύςθωςη ό τα ςτεγαςτικϊ δϊνεια, οι χώρεσ εύναι 

ςε θϋςη να εμβαθύνουν τισ δραςτηριότητεσ του χρηματοπιςτωτικού 

τουσ τομϋα με την ειςαγωγό νϋων προώόντων ό / και βιομηχανικών 

παραγόντων. 

 Οριςμϋνα εύδη μιςθώςεων μπορούν να ϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ 

ρότρεσ που απαιτούνται από το νόμο ανϊλογα με το μιςθωμϋνο ακύνητο 

ό / και τη δικαιοδοςύα ςτην οπούα υπογρϊφηκε η ςυμφωνύα ό την 

κατοικύα των μερών. 

 

 Σα κοινϊ ςτοιχεύα μιασ ςύμβαςησ μύςθωςησ περιλαμβϊνουν: 

    Ονόματα των μερών τησ ςυμφωνύασ. 

    Η ημερομηνύα ϋναρξησ και η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ. 
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    Προςδιορύζει το ςυγκεκριμϋνο αντικεύμενο (με διεύθυνςη διεύθυνςησ, 

VIN ό μοντϋλο / μοντϋλο, ςειριακό αριθμό) που εύναι μιςθωμϋνο. 

    Παρϋχει όρουσ ανανϋωςησ ό μη ανανϋωςησ. 

    Ϊχει ιδιαύτερη προςοχό (κατ 'αποκοπό ποςό ό περιοδικϋσ πληρωμϋσ) 

για τη χορόγηςη αυτού του αντικειμϋνου. 

    Ϊχει προβλϋψεισ για αςφϊλεια κατϊθεςησ και όρουσ επιςτροφόσ. 

    Μπορεύ να ϋχει ςυγκεκριμϋνο κατϊλογο των όρων που περιγρϊφονται 

εδώ ωσ υνθόκεσ Προεπιλογόσ και ςυγκεκριμϋνα διορθωτικϊ μϋτρα. 

    Μπορεύ να ϋχουν ϊλλεσ ειδικϋσ προώποθϋςεισ για τα μϋρη όπωσ: 

        Ανϊγκη αςφϊλιςησ ζημιών. 

        Περιοριςτικό χρόςη. 

Ρότρα τερματιςμού (περιγρϊφοντασ τι θα ςυμβεύ εϊν η ςύμβαςη λόξει 

νωρύτερα ό ακυρωθεύ, αναφϋροντασ τα δικαιώματα των 

ςυμβαλλομϋνων να λύςουν τη μύςθωςη και τισ υποχρεώςεισ τουσ) 

 Όλα τα εύδη προςωπικόσ ιδιοκτηςύασ (π.χ. αυτοκύνητα και 

ϋπιπλα) ό ακύνητα (π.χ. ακατϋργαςτη γη, διαμερύςματα, μονοκατοικύεσ 

και επαγγελματικϊ ακύνητα (ςυμπεριλαμβανομϋνου του χονδρικού και 

λιανικού εμπορύου) μπορούν να μιςθώνονται. Ψσ αποτϋλεςμα τησ 

μύςθωςησ, ο ιδιοκτότησ (εκμιςθωτόσ) χορηγεύ τη χρόςη του εν λόγω 

ακινότου ςτον μιςθωτό  

 Ο ςτενότεροσ όροσ "μύςθωςη" περιγρϊφει μύςθωςη ςτην οπούα 

το ενςώματο ακύνητο εύναι γη (ςυμπεριλαμβανομϋνου ςε κϊθε 

κατακόρυφο τμόμα όπωσ ο εναϋριοσ χώροσ, η ιςτορύα του κτιρύου ό η 

δικό μου). Ϊνα αςφϊλιςτρο εύναι ϋνα ποςό που καταβϊλλεται από τον 

μιςθωτό για τη χορόγηςη τησ μύςθωςησ ό για την εξαςφϊλιςη τησ 

μύςθωςησ του πρώτου μιςθωτό, ςυχνϊ για να εξαςφαλύςει χαμηλό 

μύςθωμα, ςε μακροχρόνιεσ μιςθώςεισ που ονομϊζονται μιςθώματα 

εδϊφουσ. Για τμόματα κτιρύων εύναι πιο ςυνηθιςμϋνο για τουσ χρόςτεσ 

να πληρώνουν επύςησ με ςύμβαςη εξαςφϊλιςησ ό με την ύδια ςύμβαςη 

μια χρϋωςη υπηρεςιών η οπούα κανονικϊ εύναι ϋνασ ρητόσ κατϊλογοσ 

υπηρεςιών ςε μύςθωςη για την ελαχιςτοπούηςη των διαφορών ςχετικϊ 

με τισ χρεώςεισ παροχόσ υπηρεςιών. Μια ακαθϊριςτη μύςθωςη ορύζει 
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ϋνα ενούκιο που αντιςτοιχεύ ςτο ςυνολικό οφειλόμενο ποςό, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων όλων των τελών παροχόσ υπηρεςιών. 

 Μύα ακυρώςιμη μύςθωςη εύναι μια μύςθωςη η οπούα μπορεύ να 

τερματιςτεύ (καθορύζεται επιςόμωσ) μόνο από τον μιςθωτό ό 

αποκλειςτικϊ από τον εκμιςθωτό χωρύσ ποινό. Μια αμοιβαύα 

προςδιοριςμϋνη μύςθωςη μπορεύ να προςδιοριςτεύ εύτε από το ϋνα. Μια 

μη ακυρώςιμη μύςθωςη εύναι μύςθωςη που δεν μπορεύ να τερματιςτεύ. 

υνόθωσ, η "μύςθωςη" μπορεύ να ςυνεπϊγεται μη ακυρώςιμη μύςθωςη, 

ενώ η "ςυμφωνύα μύςθωςησ" μπορεύ να ςυνιςτϊ ακυρώςιμη μύςθωςη. 

Επηρεαςμϋνοι από την εγγραφό τησ γησ, οι μιςθώςεισ που χορηγούνται 

αρχικϊ για περιςςότερο από ϋνα ϋτοσ αναφϋρονται απλώσ ωσ μιςθώςεισ.  

 Η μύςθωςη θα προβλϋπει εύτε ειδικϋσ διατϊξεισ ςχετικϊ με τισ 

ευθύνεσ και τα δικαιώματα του μιςθωτό και του εκμιςθωτό, εύτε θα 

υπϊρξουν αυτόματεσ προβλϋψεισ ωσ αποτϋλεςμα του τοπικού νόμου. 

Γενικϊ, ο μιςθωτόσ (που ονομϊζεται επύςησ ενοικιαςτόσ) κατϋχει και 

κατϋχει (μιςθώςει) το μιςθωμϋνο περιουςιακό ςτοιχεύο με τον 

αποκλειςμό του εκμιςθωτό και όλων των ϊλλων εκτόσ από την 

πρόςκληςη του μιςθωτό. Η πιο ςυνηθιςμϋνη μορφό μύςθωςησ ακινότων 

εύναι μια ςυμφωνύα μύςθωςησ κατοικύασ μεταξύ ιδιοκτότη και μιςθωτό. 

Καθώσ η ςχϋςη μεταξύ μιςθωτό και ιδιοκτότη ονομϊζεται μύςθωςη, ο 

όροσ αυτόσ χρηςιμοποιεύται γενικϊ και για ϊτυπεσ και ςυντομότερεσ 

μιςθώςεισ. Σο δικαύωμα κατοχόσ από τον μιςθωτό ονομϊζεται μερικϋσ 

φορϋσ τόκοσ μύςθωςησ. Μια μύςθωςη μπορεύ να εύναι για καθοριςμϋνο 

χρονικό διϊςτημα (που ονομϊζεται διϊρκεια τησ μύςθωςησ). Μύα 

μύςθωςη μπορεύ να λόξει νωρύτερα από την ημερομηνύα λόξησ τησ ( Roy, 

et al., 2017). 

 Η μύςθωςη πρϋπει να αντιπαραβϊλλεται με μια ϊδεια, η οπούα 

μπορεύ να παρϋχει δικαύωμα ςε ϋνα πρόςωπο (που ονομϊζεται κϊτοχοσ 

ϊδειασ) να χρηςιμοποιεύ ακύνητα, αλλϊ το οπούο υπόκειται ςε 

καταγγελύα με τη βούληςη του ιδιοκτότη του ακινότου (αποκαλούμενοσ 

δικαιοπϊροχοσ). Ϊνα παρϊδειγμα ςχϋςησ δικαιοπαρόχου / 
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δικαιοπαρόχου εύναι ϋνασ ιδιοκτότησ χώρου ςτϊθμευςησ και ϋνα ϊτομο 

που ςταθμεύει ϋνα όχημα ςτο χώρο ςτϊθμευςησ. 

 Η τερϊςτια διαφορϊ μεταξύ τησ μύςθωςησ και τησ ϊδειασ εύναι 

ότι μια μύςθωςη γενικϊ προβλϋπει τακτικϋσ περιοδικϋσ πληρωμϋσ κατϊ 

τη διϊρκεια τησ περιόδου και μια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα λόξησ. Εϊν 

μια  ςύμβαςη δεν ϋχει τελικό ημερομηνύα, τότε μπορεύ να ϋχει τη μορφό 

μιασ διαρκούσ ϊδειασ και να μην εύναι μύςθωςη. 

 Τπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ, οι ιδιοκτότεσ ακινότων ϋχουν την 

ελευθερύα να κϊνουν ό,τι θϋλουν με την περιουςύα τουσ (για νόμιμο 

ςκοπό), ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αντιμετώπιςόσ τουσ ό τησ 

παρϊδοςησ τησ ιδιοκτηςύασ ςε ϋναν μιςθωτό για περιοριςμϋνο χρονικό 

διϊςτημα.  

 Παρόμοιεσ αρχϋσ ιςχύουν για τα ακύνητα καθώσ και για την 

προςωπικό ιδιοκτηςύα, αν και η ορολογύα διαφϋρει. Σο δικαύωμα 

υπομύςθωςησ μπορεύ να επιτρϋπεται ό να μην επιτρϋπεται ςε μιςθωτό.  

 

7.1.2 Μύςθωςη κινότρων 

 Σα κύνητρα για μύςθωςη περιλαμβϊνουν κυρύωσ πληρωμϋσ 

προκαταβολών ςε μετρητϊ ό περιόδουσ χωρύσ μύςθωςη. Σα κύνητρα για 

μύςθωςη κεφαλαιοποιούνται και κατανϋμονται κατϊ την περύοδο τησ 

μύςθωςησ. 

 Σα τοκοφόρα τραπεζικϊ δϊνεια και οι υπεραναλόψεισ 

καταγρϊφονται αρχικϊ ςτην εύλογη αξύα τουσ, μεύον τα ϋξοδα 

ςυναλλαγόσ που οφεύλονται. Μετϊ την αρχικό αναγνώριςη, τα 

τοκοφόρα δϊνεια αποτιμώνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με 

οποιαδόποτε διαφορϊ μεταξύ κόςτουσ και εξόφληςησ που 

κεφαλαιοποιεύται ςτα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που πληρούν τισ 

προώποθϋςεισ ό αναγνωρύζεται ςτην κατϊςταςη λογαριαςμού 

αποτελεςμϊτων κατϊ την περύοδο των δανεύων με βϊςη το πραγματικό 

επιτόκιο. Σα δϊνεια από τόκουσ ϋχουν κατηγοριοποιηθεύ ςτον 
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ιςολογιςμό ωσ δϊνεια και υποχρεώςεισ βϊςει χρηματοδοτικών 

μιςθώςεων (Caselli, & Gatti, 2017). 

 

7.1.3 Factoring  

 Σο factoring εύναι μια χρηματοπιςτωτικό ςυναλλαγό και ϋνασ 

τύποσ χρηματοδότηςησ οφειλϋτη ςτον οπούο μια επιχεύρηςη πωλεύ τουσ 

λογαριαςμούσ ειςπρακτϋουσ (π.χ. τιμολόγια) ςε τρύτο (που ονομϊζεται 

ςυντελεςτόσ) με ϋκπτωςη. Μια επιχεύρηςη κϊποιεσ φορϋσ υπολογύζει τα 

ειςπρακτϋα περιουςιακϊ τησ ςτοιχεύα για να καλύψει τισ τρϋχουςεσ και 

οι ϊμεςεσ ανϊγκεσ ςε μετρητϊ. Η διαπραγμϊτευςη εύναι μια ρύθμιςη 

factoring που χρηςιμοποιεύται ςτη χρηματοδότηςη του διεθνούσ 

εμπορύου από εξαγωγεύσ που επιθυμούν να πουλόςουν τισ απαιτόςεισ 

τουσ ςε ϋνα forfaiter. Σο factoring αναφϋρεται ςυνόθωσ ωσ factoring 

ειςπρακτϋων λογαριαςμών, factoring τιμολογύων και μερικϋσ φορϋσ ωσ 

ειςπρακτϋα χρηματοδότηςη. Η χρηματοδότηςη ειςπρακτϋων 

λογαριαςμών εύναι ϋνασ όροσ που χρηςιμοποιεύται με μεγαλύτερη 

ακρύβεια για να περιγρϊψει μια μορφό δανειςμού που βαςύζεται ςε 

περιουςιακϊ ςτοιχεύα ϋναντι ειςπρακτϋων λογαριαςμών. Η Εμπορικό 

Ϊνωςη Φρηματοδοτόςεων εύναι ο κορυφαύοσ εμπορικόσ ςύλλογοσ των 

βιομηχανιών δανειςμού και πρακτορεύασ επιχειρηματικών απαιτόςεων 

(Roy, et al., 2017). 

 

7.1.4 Παραδεύγματα διαπραγματεύςεων ςτο τραπεζικό κλϊδο 

 Ϊνα παρϊδειγμα ςυγχώνευςησ ςτην ελληνικό τραπεζικό 

κοινότητα ϋγινε το 2011 με ςυγχώνευςη τησ Alpha Bank και τησ 

Eurobank, για τη δημιουργύα τησ μεγαλύτερησ τρϊπεζασ ςτη 

Νοτιοανατολικόσ Ευρώπησ. κύνηςη που δεν προχώρηςε. Αντύ αυτού οι 

δύο τρϊπεζεσ προχώρηςαν ςτην εξαγορϊ ϊλλων τραπεζών ώςτε να 

ιςχυροποιηθούν ςε επύπεδο ανταγωνιςμού  
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7.2 Προτϊςεισ για την προώθηςη του e-banking 

Για να αποκτόςουν ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα οι Ελληνικϋσ 

τρϊπεζεσ, θα πρϋπει να βελτιώςουν ό να ςχεδιϊςουν από την αρχό τα 

ςωςτϊ χαρακτηριςτικϊ, προςφϋροντασ ϋτςι ςτουσ πελϊτεσ τουσ 

καλύτερη ποιότητα υπηρεςιών. Αξύζει να ςημειώςουμε ότι οι ξϋνεσ 

τρϊπεζεσ εύναι περιςςότερο προςανατολιςμϋνεσ ςτο λεγόμενο 

«ηλεκτρονικό μϊρκετινγκ» και ανταποκρύνονται καλύτερα ςτισ ςυνεχώσ 

μεταβαλλόμενεσ απαιτόςεισ των πελατών τουσ. Όςο περιςςότερο 

εξοικειώνονται και οι Ϊλληνεσ χρόςτεσ τησ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ με 

το διαδύκτυο και τισ ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ, τόςο περιςςότερο θα 

καθύςταται αναγκαύα η εφαρμογό του «ηλεκτρονικού μϊρκετινγκ» και 

από τισ Ελληνικϋσ τρϊπεζεσ. 

τατιςτικϊ, η Ευρώπη εύναι αυτό που κυριαρχεύ ςτην 

ηλεκτρονικό τραπεζικό με τη Μεγϊλη Βρετανύα και τη Γερμανύα να 

ηγούνται ςτον αριθμό χρηςτών αλλϊ και ςτισ τεχνολογικϋσ υποδομϋσ.  

 

7.3 Αποτελεςματικό και ποιοτικό online εξυπηρϋτηςη 

Η ποιότητα των ιςτοςελύδων των τραπεζών, και ειδικότερα των 

δικτυακών τόπων που παρϋχουν τισ ηλεκτρονικϋσ τραπεζικϋσ εργαςύεσ 

(ebanking sit es) εύναι καθοριςτικόσ παρϊγοντασ αξιολόγηςησ των 

τραπεζικών ιδρυμϊτων, όςον αφορϊ την ποιότητα των προςφερόμενων 

υπηρεςιών ςτο διαδύκτυο. Οι χρόςτεσ των υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ 

τραπεζικόσ, δηλαδό οι πελϊτεσ των εικονικών καταςτημϊτων των 

τραπεζών, αξιολογούν τουσ δικτυακούσ τόπουσ των τραπεζών 

(ιςτοςελύδεσ ηλεκτρονικόσ τραπεζικόσ) με βϊςη τα εξόσ 

χαρακτηριςτικϊ:  : 

1. Αςφϊλεια ατομικών πληροφοριών 

2. Αςφϊλεια ςυναλλαγών 

3. Ευκολύα χρόςησ 
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4. Κατανοητό πληροφόρηςη 

5. Ευκολύα εκμϊθηςησ 

6. Εκπλόρωςη υποςχϋςεων 

7. Ακριβόσ πληροφόρηςη 

8. Ευκολύα πλοόγηςησ 

9. Αξιόπιςτη πληροφόρηςη 

10. Διευκόλυνςη επικοινωνύασ 

11. Επϊρκεια ιςτοςελύδασ (site) 

12. Επύκαιρη πληροφόρηςη 

13. Αλληλεπύδραςη 

14. Θετικό εμπειρύα 

15. χετικό πληροφόρηςη 

16. Επαρκόσ πληροφόρηςη 

17. Εξατομύκευςη ιςτοςελύδασ (site) 

18. ωςτό παρουςύαςη πληροφόρηςησ 

19. Ελκυςτικό εμφϊνιςη 

20. Καταλληλότητα ςχεδιαςμού 

21. Καλό φόμη ιςτοςελύδασ (sit e) 

22. υμμετοχό ςε κοινότητα 

Σα ςημεύα υπϋροχησ των ελληνικών τραπεζών εύναι: η ευκολύα 

εκμϊθηςησ, η ευκολύα πλοόγηςησ, η ευκολύα χρόςησ, η ελκυςτικό 

εμφϊνιςη, η θετικό εμπειρύα, η αξιόπιςτη πληροφόρηςη, η ςχετικό 

πληροφόρηςη και τϋλοσ η κατανοητό πληροφόρηςη. 
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Επύλογοσ 

Οι μεταβαλλόμενεσ ςυνόθειεσ των καταναλωτών που απαιτούν 

νϋουσ τρόπουσ χρόςησ των χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών και η 

ανταγωνιςτικό ςκηνό ςτην οπούα ϋχουν αναδυθεύ οι εξελύξεισ ςτην 

τεχνολογύα και οι εταιρεύεσ FinTech αναγκϊζουν τισ τρϊπεζεσ να 

αντιμετωπύςουν επειγόντωσ την ψηφιοπούηςη, προκειμϋνου να μην 

μεύνουν πύςω ςε μια αγορϊ με πλόρεισ ρυθμούσ μεταςχηματιςμού. 

Ϊχουν εντοπιςτεύ τρεισ διαδοχικϋσ φϊςεισ ςτην διαδικαςύα 

ψηφιοπούηςησ μιασ τρϊπεζασ: η πρώτη αφορϊ ςτην ανϊπτυξη νϋων 

καναλιών και προώόντων, ενώ η δεύτερη ςτην προςαρμογό τησ 

τεχνολογικόσ υποδομόσ και η τελευταύα απαιτεύ βαθιϋσ οργανωτικϋσ 

αλλαγϋσ για τη ςτρατηγικό τοποθϋτηςη ςτο ψηφιακό περιβϊλλον. Σα 

ιδρύματα που ϋχουν ξεκινόςει αυτόν την διαδικαςύα νωρύτερα και 

βρύςκονται ςε πιο προχωρημϋνο ςτϊδιο, βρύςκονται ςε καλύτερη θϋςη 

να ικανοποιόςουν τισ νϋεσ απαιτόςεισ των πελατών και να εύναι 

ανταγωνιςτικϊ ςε ςύγκριςη με τουσ νϋουσ παρόχουσ ψηφιακών 

χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών. 

Καθώσ εξελύςςεται η ψηφιοπούηςη των τραπεζικών εργαςιών, θα 

όταν επιθυμητό να καταςκευαςτούν κατϊλληλεσ μϋθοδοι μετρόςεων ςε 

ολόκληρο το χρηματοπιςτωτικό ςύςτημα και οι οπούεσ θα εφαρμόζονται 

με διαφϊνεια ςτην αγορϊ. Αυτό πρϋπει να γύνει κατϊ τρόπον ώςτε να 

μπορεύ να ελεγχθεύ εϊν οι πραγματοποιηθεύςεσ επενδύςεισ εύναι 

κατϊλληλεσ και εϊν παρϊγουν τα αναμενόμενα αποτελϋςματα, όταν 

αυτό γύνεται με ςυγκρύςιμουσ όρουσ μεταξύ των ιδρυμϊτων και των 

χωρών. Η ϊςκηςη αυτό θα πρϋπει να διεξϊγεται τόςο από τα τραπεζικϊ 

ιδρύματα, όςο και από τισ αρχϋσ, προκειμϋνου για την παρακολούθηςη 

των οικονομικών τουσ ςυςτημϊτων. 

 Η απόφαςη των τραπεζών να προςθϋςουν περιςςότερεσ 

ψηφιακϋσ λύςεισ ςε όλα τα λειτουργικϊ επύπεδα θα ϋχει ςημαντικό 

αντύκτυπο ςτην οικονομικό τουσ ςταθερότητα. Παρόλο που δεν εύναι 
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όλεσ οι τρϊπεζεσ ςε θϋςη να κϊνουν γρόγορεσ αλλαγϋσ ςτην υποδομό 

πληροφορικόσ ό ςτην αρχιτεκτονικό πϊνω από αυτόν, οι τρϊπεζεσ που 

ςκοπεύουν να διαταρϊξουν μπορούν να προχωρόςουν ςε ευρεύα 

αυτοματοπούηςη από ϊκρο ςε ϊκρο, μπορούν να το κϊνουν για χρονικό 

διϊςτημα περύπου ϋξι μηνών. 

  Οι τρϊπεζεσ μπορούν να προςφϋρουν ςτουσ πελϊτεσ τουσ 

καλύτερη εξυπηρϋτηςη και ευελιξύα. Για τουσ πελϊτεσ, αυτό ςημαύνει 

μεγαλύτερη αξύα. Με την ικανοπούηςη των αιτημϊτων των πελατών, οι 

τρϊπεζεσ θα βιώςουν αυξημϋνη απόκτηςη πελατών και καλύτερη 

διατόρηςη των πελατών. Οι πελϊτεσ θα αιςθανθούν ότι ϋχουν 

μεγαλύτερο ϋλεγχο ςτο οικονομικό τουσ μϋλλον  

Ο τομϋασ των χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών ϋχει φτϊςει ςε μια 

εποχό όπου η ψηφιοπούηςη εύναι απαραύτητη για την επιβύωςη και τη 

μελλοντικό επιτυχύα. 
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