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Περίληψη 
 
Η Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια την µεγάλη 

προσοχή τραπεζιτών, άλλων οικονοµικών παραγόντων, επιχειρηµατιών, αναλυτών, αλλά και 

τύπου σε όλον τον κόσµο. Κατά ένα µέρος αυτό οφείλεται στη γρήγορη και σηµαντική 

ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εµπορίου καθώς και στο γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές 

συναλλαγές και πληρωµές αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του. Επίσης οφείλεται στη 

γνώµη πολλών αναλυτών, σύµφωνα µε την οποία, το e-banking θα επηρεάσει θετικά στην 

κερδοφορία και στην ανάπτυξη του τραπεζικού τοµέα καθώς και στην καλύτερη   

εξυπηρέτηση των πελατών. Παρόλα αυτά, ο νέος αυτός τρόπος συναλλαγής δεν έχει 

διεισδύσει θεαµατικά στους καταναλωτές, προς το παρόν τουλάχιστον. Αρκετές επιφυλάξεις 

εκφράζονται τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις τράπεζες, σε κάποιες περιπτώσεις. 

Οι προοπτικές για το e-banking  είναι αναµφισβήτητα µεγάλες, µόλις εξοικειωθεί πλήρως το 

καταναλωτικό κοινό µε τα νέα κανάλια επικοινωνίας.          

 

Abstract 

E-banking has attracted increasing attention over the past years from bankers, other financial 

industry participants, businessmen, analysts and press all over the world. In part, this is due 

to the rapid and significant growth in electronic commerce and the notion that electronic 

banking and payments are an integral component of e-commerce. In addition, due to many 

analysts who think that e-banking will have a positive impact on profitability and growth of 

banking industry as in better service of consumers. However, this new way of  transaction has 

not fully penetrated the consumers, at least for now. Some objections are expressed from 

both consumers and banks, in some cases. The potentials for e-banking are great as soon as 

the customers get acquainted with the new electronic channels.            
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1.  H Ηλεκτρονική Τραπεζική (Electronic Banking) ως τµήµα του 
ηλεκτρονικού εµπορίου (electronic commerce) 
 
1.1  E-banking και e-commerce 
      

Η ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, το οποίο περικλείει όλες τις συναλλαγές που γίνονται µέσω ηλεκτρονικών 

δικτύων. Τα ηλεκτρονικά κανάλια χρησιµοποιούνται τόσο για συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων (business to business) αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 

(business to consumer), όπως η αγορά και η πληρωµή αγαθών. Το e-banking είναι µέρος του 

e-commerce διότι οι τράπεζες συµµετέχουν σε επιχειρηµατικές συναλλαγές µέσω 

ηλεκτρονικών µέσων. Με άλλα λόγια το e-banking δεν είναι απλώς ένα τραπεζικό προϊόν, 

αλλά η περιγραφή  του τρόπου µε τον οποίο γίνονται οι επαφές και οι συναλλαγές µεταξύ 

των τραπεζών και των πελατών τους. 

 

1.2 Ορισµός και τύποι e-banking [1] 

 

Οι όροι PC banking, online banking, Internet banking, telephone banking, mobile banking 

αναφέρονται σε τρόπους µε τους οποίους µπορεί ο πελάτης να έρθει σε επαφή µε την 

τράπεζά του χωρίς να χρειάζεται να είναι παρόν σε κάποιο κατάστηµα της. Το e-banking 

µπορεί να θεωρηθεί ότι περικλείει όλους τους παραπάνω όρους, περιγράφει δηλαδή όλους 

τους τρόπους και τις δυνατότητες επαφής του πελάτη µε την τράπεζα ηλεκτρονικά.  

PC banking. Είναι ο όρος που περιγράφει τις συναλλαγές που γίνονται µέσω του PC του 

πελάτη. Η µεταφορά των δεδοµένων σε µια τέτοια συναλλαγή γίνεται µέσω των 

τηλεφωνικών γραµµών (αναλογικές ή ψηφιακές). Μπορούµε να διακρίνουµε δύο είδη PC 

banking: 

Το Οnline banking στο οποίο οι συναλλαγές γίνονται µέσω ¨κλειστών δικτύων¨. Για να 

γίνει µια συναλλαγή ο πελάτης πρέπει να προµηθευτεί ειδικό software από την τράπεζα. Ο 

τρόπος αυτός συναλλαγών εµφανίζεται στη Γερµανία στις αρχές της δεκαετίας του �80 µε 

ένα σύστηµα που λεγόταν BTX (German Federal Post Office). 

To Internet banking είναι ο γνωστός τρόπος συναλλαγής του χρήστη µε την τράπεζα από 

όποιο τερµατικό και αν βρίσκεται ανά πάσα στιγµή, µε τη χρήση ενδεχοµένως 

συγκεκριµένων κωδικών. 

Mobile banking. Πολλές φορητές συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητές ατζέντες 

(PDA) και οι υπολογιστές παλάµης (Hand-held PCs) µπορούν να έχουν πρόσβαση στο 

internet µέσω της τεχνολογίας WAP. Έτσι οι χρήστες µπορούν να εκτελέσουν internet 
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banking από άλλες συσκευές, εκτός του PC. Αυτού του είδους οι συναλλαγές περιγράφονται 

µε τον όρο mobile banking.  

  
 
 
2. Η εξέλιξη και οι προοπτικές του e-banking 
 
Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής έχει ακολουθήσει παρόµοια πορεία στην 

πλειονότητα των χωρών που έχει εφαρµοστεί. Παρόλα αυτά η πορεία αυτή δεν συνέπεσε 

χρονικά για όλες τις χώρες. Παρακάτω παρατίθενται τα σηµαντικότερα στάδια στην 

ανάπτυξη του e-banking καθώς και οι προοπτικές του τόσο σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 

όσο και στο απώτερο µέλλον.      

 
2.1 1996-2000: Η εκκίνηση 
 
Η ηλεκτρονική τραπεζική δηµιουργήθηκε για να καλύψει την αυξανόµενη ανάγκη των 

πελατών για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα είναι στ διάθεσή τους όταν και από όπου αυτοί 

το επιθυµούν, 24 ώρες το 24ωρο. Το πρώτο βήµα είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, µε την 

τοποθέτηση ΑΤΜ, όπου ο πελάτης πάλι πήγαινε στην τράπεζα, αλλά πλέον µπορούσε να 

διεκπεραιώσει τις καθηµερινές του συναλλαγές όλο το 24ωρο. Με την ηλεκτρονική 

τραπεζική, η τράπεζα µπορεί να βρίσκεται όπου και ο πελάτης, διευκολύνοντάς τον. 

Ιδιαίτερα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου η µετακίνηση τους περισσότερους µήνες 

του χρόνου είναι πολύ δύσκολη, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής υπήρξε άµεση. 

Όσον αφορά τις τράπεζες, σε αρχικό στάδιο, η δηµιουργία ενός ¨ηλεκτρονικού 

καταστήµατος¨ αποτέλεσε έναν επιπλέον τρόπο να αυξήσουν και να διατηρήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους, αφού θα πρόσφεραν ένα ακόµη εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας, 
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το οποίο συντελεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. Επίσης, βελτιωνόταν και η 
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εικόνα της τράπεζας, αφού η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών εκλαµβάνεται ως ένα δυναµικό 

και πρωτοπόρο βήµα από τους πελάτες ακόµη και στην περίπτωση που αυτοί δεν θα 

χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές στο άµεσο µέλλον. Στις ΗΠΑ, οι τρεις πρώτες σε 

επισκεψιµότητα τράπεζες στο Internet είναι οι µεγαλύτερες και οι πιο γνωστές στο κοινό. 

 

               

Τράπεζα Επισκέπτες/µήνα

Bankofamerica.com 2490000
Wellsfargo.com 2412000
Chase.com 1943000
Accountonline.com 1624000
Compubank.com 1369000
Bankone.com 1089000
Firstunion.com 1059000
Fleet.com 724000
Washingtonmutual.com 717000
Οικονοµικός Ταχυδρόµος  

 
 
 
2.2 2000-2003: Τα επόµενα στάδια 
 
Οι τράπεζες που έχουν ήδη επενδύσει σε µια υποδοµή ηλεκτρονικής τραπεζικής θα περάσουν 

στο στάδιο όπου η επένδυση τους τα επόµενα χρόνια θα εστιάσει στη βελτίωση της 

χρηστικότητας της εφαρµογής. Όσο οι πελάτες θα εξοικειώνονται µε την εφαρµογή, θα 

αυξάνονται οι απαιτήσεις τους σε σχέση µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και θα επιζητούν 

υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, κάτι το οποίο ήδη προσφέρουν οι τράπεζες στις ΗΠΑ. Η 

παροχή όλων των καθηµερινών τραπεζικών συναλλαγών θα θεωρείται δεδοµένη και δεν θα 

τελεί πλέον αντικείµενο ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών. Σύµφωνα µε την Datamonitor, 

το µεγαλύτερο ποσοστό της επένδυσης θα αφορά τον εµπλουτισµό περαιτέρω 

λειτουργικότητας, ενώ σηµαντικό ποσοστό αναµένεται να δαπανηθεί σε εφαρµογές που θα 

επιτρέπουν την εξατοµίκευση των σελίδων (personalisation), ούτως ώστε να µπορούν οι 

χρήστες να δηµιουργούν προσωπικές σελίδες προσαρµόζοντας τις προσφερόµενες 

πληροφορίες στις δικές τους προτιµήσεις.    
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΤ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Βελτίωση
λειτουργικότητας

Βασικές τραπεζικές
συναλλαγές

Εξατοµίκευση σελίδας

Υπηρεσίες αµφίδροµης
TV

Υπηρεσίες κινητής
τηλεφωνίας

Άλλο

 
Τα σηµεία στα οποία οι τράπεζες πρέπει να εστιάσουν είναι τα εξής: 

Ενοποίηση Καναλιών. (Καταστήµατα, Τηλεφωνικό κέντρο, ΑΤΜ, Η/Υ, Κινητά Τηλέφωνα, 

∆ορυφορική Τηλεόραση). Η ενιαία διαχείριση της πληροφορίας µέσω των ηλεκτρονικών 

καναλιών θα βοηθήσει τις τράπεζες να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών 

τους και να τους προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες για τη σωστή διαχείριση των οικονοµικών 

τους. οι διαφορετικές βάσεις δεδοµένων, που συντηρούν πολλές τράπεζες για διαφορετικά 

προϊόντα, µειώνει τον βαθµό εξυπηρέτησης των πελατών. Η δηµιουργία πελατοκεντρικών 

συστηµάτων, τα οποίο θα διατηρούν τις πληροφορίες αυτές σε βάση δεδοµένων από την 

οποία θα εξυπηρετούνται όλα τα κανάλια σε πραγµατικό χρόνο, είναι µονόδροµος, και θα 

πρέπει να τον ακολουθήσουν όλες οι τράπεζες. 

Η διαδικασία αυτή θα συντελέσει και στη διευκόλυνση των πελατών κατά την 

πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής, ή για να αποφασίσουν µια αγορά ενός προϊόντος (π.χ. η 

χρήση του Internet µε τη βοήθεια ενός ενηµερωµένου τηλεφωνικού κέντρου. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Μεταβολή
Ηλ. Υπολογιστής 4455 7530 11154 14737 18372 21194 37%
Αφίδροµη TV 35 315 839 1533 2115 2754 140%
Κινητό τηλέφωνο 53 404 1468 2949 5556 221%
Σύνολο 4490 7898 12397 17738 23436 29504 46%
Οικονοµικός Ταχυδρόµος  
Καλύτερη διαχείριση πληροφοριών. Οι συναλλαγές που θα εκτελούνται µέσω των 

ηλεκτρονικών καναλιών, ιδιαίτερα το Internet, θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την 

καταναλωτική συµπεριφορά των πελατών, οι οποίες, και πάλι, θα βοηθήσουν τις τράπεζες να 

κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών τους, ούτως ώστε να δηµιουργήσουν εξειδικευµένα 

προϊόντα και υπηρεσίες προσαρµοσµένα στις ανάγκες του κάθε πελάτη. 
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Εκπαίδευση των πελατών. Η συνεχής εκπαίδευση των πελατών αποτελεί το πιο σηµαντικό 

ίσως στοιχείο για τη χρήση νέων καναλιών. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται µε ταχείς 

ρυθµούς, και νέες εφαρµογές δηµιουργούνται είναι πολύ δύσκολο, για το νέο ή µέσο χρήστη, 

να τις κατανοήσει και να τις χρησιµοποιήσει. Γι�αυτό οι τράπεζες πρέπει να αναπτύσσουν τις 

εφαρµογές αυτές µε γνώµονα τους πελάτες ούτως ώστε να είναι προσιτές και φιλικές προς 

αυτούς. Η χρήση της προηγµένης τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε το σωστό marketing, µε 

οργανωµένες προωθητικές ενέργειες θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Η 

µετάβαση του χρήστη, που έχει ήδη εξοικειωθεί στη χρήση ενός καναλιού, σε ένα άλλο θα 

είναι πιο οµαλή. Για παράδειγµα κάποιος που πραγµατοποιεί συναλλαγές µε το κινητό του, 

ενδέχεται να δοκιµάσει κα κάποιο άλλο κανάλι ανάλογα µε το πού θα βρίσκεται κάθε στιγµή, 

όπως την τηλεόραση από το σπίτι. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει θέµατα που 

αφορούν κυρίως την κατοχύρωση της ασφάλειας των συναλλαγών, αφού αυτό αποτελεί την 

κύρια ανησυχία του κοινού. Οι εταιρείες που θα δαπανήσουν µεγάλο ποσοστό του 

προϋπολογισµού τους σε ενηµέρωση είναι αυτές που θα προσελκύσουν και τους 

περισσότερους πελάτες. Τα επόµενα χρόνια, ο ρυθµός επένδυσης σε συστήµατα θα 

επιβραδυνθεί, ενώ η προσπάθεια προσέγγισης πελατών θα γίνει εντονότερη.             

Αύξηση της λειτουργικότητας των εφαρµογών. Παράλληλα όσο οι πελάτες χρησιµοποιούν 

τα νέα κανάλια για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών τους, απαιτούνται περισσότερες 

και πιο εκλεπτυσµένες υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέµενης αξίας. Οι τράπεζες θα πρέπει 

να προβλέπουν ποιο θα είναι αυτό που θα θελήσουν οι πελάτες, και πρέπει να είναι έτοιµες 

όταν αυτοί το απαιτήσουν. Όσο οι πελάτες ανακαλύπτουν τα προνόµια που τους προσφέρουν 

τα εναλλακτικά κανάλια, καθώς και τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν µόνοι τους τις 

συναλλαγές τους και να γίνονται καλύτεροι χρήστες, τόσο πιο γρήγορα θα στραφούν προς τη 

χρήση αυτών. 

 

Υπάρχουν όµως και κάποιοι άλλοι παράγοντες που έχουν επίπτωση στη διάδοση και χρήση 

των ηλεκτρονικών δικτύων. 

Η διείσδυση του Internet. Τα επόµενα χρόνια θα παίξει σηµαντικό ρόλο στη διάδοση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω αυτού. Χώρες όπως η Σουηδία και η Βόρεια Αµερική, ήδη 

έχουν διείσδυση της τάξεως του 40%, δηλαδή σχεδόν ένας στους δύο κατοίκους 

χρησιµοποιεί το Internet. Το Internet αναµένεται να διαδοθεί πολύ γρήγορα σε χώρες όπως η 

Ελλάδα και η Ιταλία, χωρίς όµως να αγγίξει τα επίπεδα αυτών των χωρών. Η διάδοση όµως 

του mobile banking αναµένεται να είναι ταχεία σε αυτές τις χώρες, δεδοµένης της διείσδυσης 

της κινητής τηλεφωνίας. 

Τεχνική υποδοµή. Προϋπόθεση του παραπάνω είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών για πιο γρήγορη σύνδεση και εύκολη πρόσβαση, όχι µόνο µέσω των 
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υπολογιστών, αλλά και από οποιαδήποτε συσκευή προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Και η 

αύξηση της χωρητικότητας των γραµµών επικοινωνίας θα επιδράσει καταλυτικά προς αυτή 

την κατεύθυνση. Η χωρητικότητα αυτή τετραπλασιάζεται περίπου κάθε 18 µήνες, γεγονός 

που έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη µετάδοση των δεδοµένων, άρα και τη µείωση χρόνου 

που απαιτείται για την εκτέλεση των συναλλαγών από τους πελάτες. 

 

2.3 2003-2006: Μακροπρόθεσµες αλλαγές 

 

Αν και είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για το Internet και την εξέλιξή του, 

µακροπρόθεσµα, υπάρχουν ωστόσο κάποιοι παράγοντες οι οποίοι αναµένεται να αλλάξουν 

τον τρόπο µε τον οποίο πολλοί από εµάς πραγµατοποιούµε τις συναλλαγές µας. 

Οι περισσότεροι πελάτες θα είναι ενηµερωµένοι για τις υπηρεσίες αυτές και ένα µεγάλο 

ποσοστό θα γνωρίσει την ευκολία που τους προσφέρουν, οπότε και θα κάνει χρήση των 

ηλεκτρονικών καναλιών. Επίσης θα επικρατεί µεγαλύτερη διαφάνεια αφού οι πελάτες θα 

γνωρίζουν τα προϊόντα κάθε τράπεζας χωρίς να χρειάζεται να την επισκέπτονται. Αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσµα την πίεση στο περιθώριο κέρδους των προϊόντων, οπότε η τράπεζες 

για να συσφίξουν τις πελατειακές τους σχέσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση. 

Σε ότι αφορά τις τράπεζες, η χρήση των ηλεκτρονικών καναλιών θα σηµαίνει σταδιακή 

µείωση του λειτουργικού κόστους, αφού η πλειονότητα των συναλλαγών θα γίνεται 

ηλεκτρονικά. Ετσι τα τραπεζικά καταστήµατα θα αναβαθµισθούν και θα εξελιχθούν σε 

σηµεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

Ταυτόχρονα αυτό θα αυξήσει την ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών, αφού δεν 

δηµιουργούνται καθυστερήσεις για απλές συναλλαγές στα ταµεία. 

Οι τράπεζες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στο ηλεκτρονικό εµπόριο, είτε αυτό γίνεται µεταξύ 

πελατών και εµπόρων είτε µεταξύ εµπόρων. Οι τράπεζες είναι οι πρώτοι µεταξύ των 

οργανισµών που εµπιστεύονται οι καταναλωτές, για συναλλαγές.  

Η στρατηγική την οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες για να διατηρήσουν και να 

αναπτύξουν οι τράπεζες την πελατεία τους είναι αυτή που συνδυάζει τη σωστή αναλογία 

µεταξύ φυσικής και εικονικής παρουσίας. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι πελάτες που 

διατηρούν µια σχέση εµπιστοσύνης µε την τράπεζά τους θα παραµείνουν πιστοί σε αυτή, αν 

τους προσφέρει όλα τα εναλλακτικά κανάλια, ηλεκτρονικά και φυσικά. Η ανθρώπινη επαφή, 

εξ άλλου, δεν αντικαθίσταται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Πολλές είναι οι αλλαγές στον τραπεζικό χώρο που θα λάβουν χώρα τα επόµενα χρόνια. Οι 

πελάτες θα έχουν περισσότερες επιλογές στον τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους 

και θα αναζητούν διαρκώς πιο εύκολους και προσιτούς τρόπους για τη διαχείριση των 



Το e-banking από την πλευρά των τραπεζών - MIS - Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεµατικής 

Ευθύµιος Τρίγκας 14

οικονοµικών τους. οι τράπεζες θα πρέπει να στραφούν και να κατανοήσουν τις ανάγκες του 

καθενός προσωπικά και να τις καλύπτουν όταν αυτοί το απαιτούν. Η χρήση των 

ηλεκτρονικών καναλιών δεν θα αποξενώσει τους πελάτες, όπως µερικοί πιστεύουν, αντίθετα 

θα τους φέρει πιο κοντά στην τράπεζα, αφού θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν 24 ώρες το 

24ωρο. ∆εν θα είναι µακριά η ηµέρα που τα ΑΤΜς και οι υπολογιστές θα µας καληµερίζουν 

προσωπικά.  
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3. Επιχειρηµατική θεώρηση του e-banking 
 

Το αν µια τράπεζα θα υιοθετήσει ή όχι το e-banking δεν είναι µια απόφαση που µπορεί να 

βασίζεται σε επιπόλαιες θεωρήσεις ή στην ακολουθία των τεχνολογικών trend της εποχής. 

Είναι µια απόφαση που καλείται να λάβει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, σύµφωνα µε τις δικές 

τις ανάγκες και δυνατότητες. Η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών µπορεί να 

υπόσχεται µεγάλα οφέλη, όπως και κάθε νέα τεχνολογία άλλωστε, αλλά και τα 

επιχειρηµατικά ρίσκα είναι µεγάλα. Η επένδυση που απαιτείται είναι τεράστια και τα 

αποτελέσµατα, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, είναι αµφίβολα.       

 

3.1 Προσδοκώµενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το e-banking [1]  

 

Αποδοτικότητα: Οι τράπεζες οι οποίες αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τις τεχνολογικές 

προκλήσεις που παρουσιάζονται, θα έχουν νέες ευκαιρίες να επεκτείνουν τη θέση τους στη 

αγορά. Η ψηφιοποίηση (digitalization) των συναλλαγών µειώνει το κόστος και αυξάνει την 
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αποτελεσµατικότητα, αν και αρχικά χρειάζονται εκτεταµένες επενδύσεις σε πληροφορική 

τεχνολογία. Συνέπεια της έντονης χρησιµοποίησης της νέας τεχνολογίας στις τραπεζικές 

συναλλαγές είναι και η τάση για ¨προτυποποίηση¨ των τραπεζικών προϊόντων, η οποία είναι 

γνωστή µε τον όρο ¨commodisation¨. Αυτό για τις τράπεζες είναι από τη µια θετικό διότι 

προσθέτει αποτελεσµατικότητα και ευκολία στις επιχειρηµατικές διαδικασίες αλλά από την 

άλλη µειώνει την ¨πίστη¨ των πελατών σ�αυτές αφού µειώνεται το switching cost µιας 

ενδεχόµενης αλλαγής τράπεζας. 

 

Είσοδος σε νέα επιχειρηµατικά πεδία. Το internet banking συγκεκριµένα θα επιτρέψει τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να δράσουν και ως ¨αρχές έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών¨ 

στις νέας µορφής ηλεκτρονικές αγορές που δηµιουργούνται (e-marketplaces). Πολλές και 

ευκίνητες τράπεζες σε συνεργασία για παράδειγµα µε ISPs, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, 

εταιρείες παραγωγής software αλλά και άλλους φορείς µπορούν να εκµεταλλευτούν την 

ευκαιρία αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι 4 µεγαλύτερες τράπεζες της 

Γερµανίας που αγόρασαν από κοινού το 1999 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

 

Νέοι αλλά και ¨ελκυστικοί¨ πελάτες. Οι τράπεζες µπορούν να αποκτήσουν νέους πελάτες 

µέσω της παρουσίας τους στο internet. Πολλοί είναι εκείνοι που θα µπουν στον πειρασµό να 

δοκιµάσουν ένα προϊόν µιας τράπεζας όταν το µόνο που χρειάζεται για κάτι τέτοιο είναι 

µερικά clicks. Οι περισσότεροι χρήστες του internet είναι άτοµα δυναµικά, µε υψηλό 

µορφωτικό και βιοτικό επίπεδο, άτοµα δηλαδή που οι τράπεζες θέλουν για πελάτες τους 

καθώς κατανοούν καλύτερα τις νέες µορφές συναλλαγών αλλά και τα νέα προϊόντα. Από την 

άλλη έχουν όµως και µεγαλύτερες απαιτήσεις. 

 

3.2 Επιχειρηµατικά ρίσκα των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν το e-banking [1] 

 

Εκτός από τις παραπάνω ευκαιρίες και πλεονεκτήµατα που προσφέρει το e-banking στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υπάρχουν και ρίσκα που σχετίζονται µε αυτό, και ιδιαίτερα µε 

την αυξηµένη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας.  
 

Στρατηγικά ρίσκα (Strategic risks).  Το κυριότερο στρατηγικό ρίσκο στη διαδικασία του e-

banking είναι να µην είναι ικανή η επιχείρηση να ακολουθήσει πιστά τις νέες τεχνολογίες 

που απαιτείται να υιοθετηθούν. Από τη στιγµή που µια τράπεζα αποφασίσει να υιοθετήσει 

πρακτικές e-banking, τότε πρέπει συνεχώς να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, διότι όπως είναι 

κατανοητό το e-banking στηρίζεται κυρίως σε αυτές. Όπως είναι φυσικό οι καινοτόµες 
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επιχειρήσεις αναλαµβάνουν µεγαλύτερο ρίσκο από τις υπόλοιπες. Είναι όµως συχνά αδύνατο 

να προβλεφθεί αν ένα προϊόν θα επιβιώσει στην αγορά ή ένα project θα ολοκληρωθεί µε 

επιτυχία. Τα αποτυχηµένα project, ειδικά στον τοµέα της τεχνολογίας, είναι αποτυχηµένες 

επενδύσεις και συχνά αντί να µειώσουν το κόστος κάποιον διαδικασιών, έχουν το αντίθετο 

αποτέλεσµα.  

Για το λόγο αυτό πολλές τράπεζες ακολουθούν τη λογική της ¨µίµησης¨. Στην περίπτωση 

αυτή εξοικονοµούνται χρήµατα αλλά µειώνεται και ο κίνδυνος της αποτυχίας αφού 

υπάρχουν ήδη σηµάδια για το αν η αγορά αποδέχθηκε τους νέους τρόπους συναλλαγής και 

επικοινωνίας (τους οποίους άλλες τράπεζες, καινοτόµες, πρώτες εφήρµοσαν). Το 

µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι µεγάλο ενδεχοµένως τµήµα της αγοράς να έχει ήδη 

καταληφθεί από τους ¨πρωτοπόρους¨. 

Τέτοιου είδους αποφάσεις, για την υιοθέτηση δηλαδή ή όχι του e-banking από µια τράπεζα, 

πρέπει να λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αλλά και έξυπνα διότι τόσο οι 

τεχνολογίες αλλά και οι προτιµήσεις των καταναλωτών αλλάζουν πολύ γρήγορα, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει συχνά αβεβαιότητα και δισταγµός από τη µεριά των τραπεζών. 

Λειτουργικά ρίσκα (operational risks).  Πρόκειται για τα ρίσκα που στοχεύουν στις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες. Πηγές τέτοιων ρίσκων είναι τεχνικές δυσλειτουργίες, 

ανθρώπινα λάθη, λανθασµένες ή ανεπαρκείς επιχειρηµατικές δοµές. Αν αυτά τα ρίσκα δεν 

διαχειριστούν αποτελεσµατικά τότε θα υπάρχουν οικονοµικές συνέπειες αλλά και καθαρά 

λειτουργικές όπως κατειληµµένο τηλεφωνικό κέντρο, ¨κατάρρευση¨ του server. Τέτοιου 

είδους κίνδυνοι δεν είναι νέοι, αλλά µε την εκτεταµένη χρήση της τεχνολογίας, έγιναν 

περισσότερο καταφανείς. 

Στον τοµέα αυτό ανήκει και η ασφάλεια των συστηµάτων, ίσως το πιο σηµαντικό 

λειτουργικό θέµα όσον αφορά το e-banking. Χωρίς να θέλουµε να αναλύσουµε διεξοδικά το 

θέµα της ασφάλειας των συναλλαγών µπορούµε να αναφέρουµε µερικές από τις πιο συχνές 

δυσλειτουργίες ενός συστήµατος e-banking, οι οποίες µπορεί να συµβούν είτε τυχαία είτε 

µετά από οργανωµένη επίθεση στο σύστηµα: 

  

• Υπερφόρτωση συστήµατος, µε συνέπεια την αδυναµία λειτουργίας του. 

• Μεταβολή στατικού ή άλλου περιεχοµένου. 

• Κατάρρευση των e-mail servers µετά από υπερφόρτωση. 

• Παρεµβολές στην επικοινωνία. 

 

Κατά τον στρατηγικό σχεδιασµό πρέπει να γίνεται από την τράπεζα ανάλυση των κινδύνων 

που πιθανόν θα αντιµετωπίσει το σύστηµα. Τα σηµαντικότερα ερωτήµατα που πρέπει να 

απαντηθούν κατά την ανάλυση του κινδύνου είναι τα εξής: 
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• Ποιοι πόροι πρέπει να προστατευθούν και από ποιόν. 

• Ποιο είναι το κόστος µιας πιθανής παραβίασης. 

• Ποιο είναι το κόστος ασφάλειας. 

• Ποια είναι η πιθανότητα παραβίασης. 

 

Γνωρίζοντας κατά το δυνατό τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα µπορούµε να 

υπολογίσουµε τον λόγο επιχειρηµατικού κόστους παραβίασης προς το κόστος ασφάλειας, 

ώστε να ληφθούν οι σωστές και πιο επικερδής αποφάσεις όσον αφορά την ασφάλεια. 

Μια άλλη σηµαντική απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί αφορά το λεγόµενο outsourcing 

της πληροφορικής τεχνολογίας, την ανάθεση δηλαδή της παροχής και υποστήριξης της 

απαραίτητης τεχνολογίας σε εξειδικευµένο προσωπικό εκτός τράπεζας. Κάτι τέτοιο ωφελεί 

κυρίως µικρές κατά κανόνα επιχειρήσεις οι οποίες µπορούν µε αυτόν τον τρόπο να 

προσφέρουν υπηρεσίες e-banking χωρίς να χρειαστούν µεγάλες επενδύσεις σε πληροφορική 

τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά είναι κατανοητό πως η άµεση εξάρτηση της τράπεζας από 

πρόσωπα εκτός αυτής (όπως οι software providers) αυξάνει κατακόρυφα τα λειτουργικά 

ρίσκα. Οι εξωτερικού συνεργάτες, εκτός από άριστα καταρτισµένοι πάνω σε τεχνικά θέµατα, 

πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τις πολύπλοκες διαδικασίες που ακολουθεί µια 

τράπεζα αλλά και το τεράστιο κόστος που µπορεί να έχει µια ενδεχόµενη αστοχία του 

συστήµατος. 

Νοµικά ρίσκα (Legal risks). Τα ρίσκα αυτά προέρχονται από το γεγονός ότι το νοµικό 

πλαίσιο το οποίο διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ακόµη ρευστό στις περισσότερες 

χώρες. Ακόµη, συχνά διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα γεγονός που δυσκολεύει τις 

συναλλαγές ενός καταναλωτή µε µια τράπεζα του εξωτερικού. Αβεβαιότητα επίσης υπάρχει 

ως προς το ποιος φορέας έχει τη δικαιοδοσία στις διακρατικές συναλλαγές. Η τράπεζα συχνά 

διατρέχει τον κίνδυνο να παραβιάσει εν αγνοία της νόµους µιας ξένης χώρας. Τέλος, η 

πιθανότητα να χρησιµοποιηθεί το e-banking ως µέσο νοµιµοποίησης παράνοµων κεφαλαίων, 

καθιστά τις τράπεζες υπεύθυνες ώστε να γνωρίζουν µε ακρίβεια αυτόν που συναλλάσσεται 

µαζί τους, γεγονός που επίσης κρύβει πολλά ρίσκα. 

Reputational risk. Ο τραπεζικός τοµέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και στηρίζεται στο καλό 

όνοµα που αποκτά η τράπεζα στην αγορά αλλά και στη σχέση εµπιστοσύνης που αποκτά µε 

τους πελάτες της. Πρέπει λοιπόν από τη στιγµή που υιοθετήσει το e-banking να είναι έτοιµη 

να ανταποκριθεί απόλυτα στις απαιτήσεις των πελατών της µε ταχύτητα και συνέπεια. Οι 

πελάτες που ούτος ή άλλως είναι επιφυλακτικοί στα νέα κανάλια επικοινωνίας µπορεί να 

επηρεαστούν πολύ αρνητικά στη πρώτη δυσλειτουργία του συστήµατος µε αποτέλεσµα να 

κλονιστεί η εµπιστοσύνη τους στην τράπεζα. Η τράπεζα το σηµαντικότερο ίσως ρίσκο που 
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αναλαµβάνει είναι να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και µέσα από 

τα νέα κανάλια προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ασφαλής συναλλαγές αλλιώς 

ο κίνδυνος δυσφήµησης της είναι µεγάλος. 

      

4.  Η εφαρµογή του e-banking στο εξωτερικό και η αποδοχή από τους 
καταναλωτές 
 

Είναι γεγονός πως από τις αρχές του 1999 κυρίως και µετά γίνεται πολύ συζήτηση για τις 

ηλεκτρονικές τράπεζες αλλά και πως αυτές θα εκτοπίσουν τις φυσικές τράπεζες µε τα 

παραδοσιακά καταστήµατα (brick-and-mortar). Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η δήλωση 

του Bill Gates σύµφωνα µε τον οποίο ¨Οι τραπεζικές συναλλαγές είναι απαραίτητες όχι όµως 

και οι τράπεζες¨. Από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα κύµα τραπεζών που σχετικά γρήγορα 

υιοθέτησαν το e-banking αλλά και ένα µεγάλο ποσοστό που καταστρώνει ανάλογα πλάνα για 

το άµεσο µέλλον. Έτσι στην Αµερική στις αρχές του 2000, σύµφωνα µε την Grant Thornton, 

το 17% των τραπεζών προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικά ενώ το 47% σκοπεύει να το κάνει 

µέχρι το τέλος του 2000.[6]     

 

 % ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ E-
BANKING (2000)

Προσφέρουν e-
banking

17%

Θα προσφέρουν 
µέχρι το τέλος 
του 2000

47%

∆εν 
προσφέρουν

36%

 
 

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι τράπεζες υιοθετούν το e-banking, είναι σύµφωνα µε 

έρευνα της Grant Thornton, η προσδοκία για απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήµατος έναντι 

των ανταγωνιστών τους. Βέβαια ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές, το 32%, δηλώνουν πως δεν 

είναι σίγουρες για κάτι τέτοιο. Άρα υποθέτουµε πως υιοθετούν το e-banking λόγω 

τεχνολογικού trend ίσως.[6]    
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Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως οι τράπεζες που συµµετείχαν στην παραπάνω έρευνα 

εξέφρασαν µε ειλικρίνεια την αµφιβολία τους κατά πόσο οι πελάτες των τραπεζών είναι 

έτοιµοι να δεχθούν το e-banking σαν µια νέα πραγµατικότητα. Το 46% ισχυρίζονται ότι δεν 

σίγουρες για την αποδοχή του νέου συστήµατος ενώ το 25% είναι σίγουρες πως δεν θα τύχει 

καλής αποδοχής.[6]    
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Τέλη του 1999 οι προσδοκίες φαίνεται ότι δεν επιβεβαιώθηκαν. Εδώ να σηµειωθεί ότι το 

έτος 1999 θεωρήθηκε αρχικά, γύρω στο 1996, ως το έτος το οποίο θα σηµατοδοτούσε τη 

µεγάλη στροφή του κόσµου προς τις ινερνετικές τράπεζες. Αντί αυτού, µόνο το 5% των 

αµερικάνικων νοικοκυριών συναλλάσσονται µε την τράπεζά τους ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε 

την e-marketer. Άλλωστε µόνο το 5% του συνόλου των 24000 τραπεζών και 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που υπάρχουν στις ΗΠΑ προσφέρουν site µε σηµαντικές 

συναλλακτικές δυνατότητες (Tower Group).[6]     
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Είναι γεγονός ότι ο αρχικός ενθουσιασµός που υπήρχε από την πλευρά του τύπου και των 

ειδικών δεν βρήκε µεγάλη ανταπόκριση στους καταναλωτές. Σύµφωνα µε έρευνες στα τέλη 

του 1999 υπήρχαν 9 εκατοµµύρια εγγεγραµµένοι χρήστες του e-banking, από τους οποίους 

τα 3 περίπου εκατοµµύρια εγκατέλειψαν πριν καν αρχίσουν. Στο παρακάτω γράφηµα 

φαίνεται ο µειούµενος ρυθµός αύξησης των χρηστών τις ηλεκτρονικής τραπεζικής (SRI 

Consulting).[6] 
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Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους το e-banking δεν είναι τόσο προσιτό στους 

καταναλωτές παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφηµα (NetSmart America).  
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Στο σηµείο αυτό είναι άξιο αναφοράς το γεγονός πως στον τραπεζικό τοµέα, οι καταναλωτές 

είναι λιγότερο έτοιµοι να εµπιστευθούν ιδρύµατα χωρίς κάποιου είδους φυσική µορφή, 

τράπεζες δηλαδή που δραστηριοποιούνται µόνο στο internet. Μόνο το 2,25% από εκείνους 

που συναλλάσσονται µε την τράπεζά τους ηλεκτρονικά, διατηρούν λογαριασµό σε 

ινερνετική τράπεζα (Net-Only Bank). Είναι επίσης γεγονός πως µια νέα τράπεζα που 

εργάζεται ¨παραδοσιακά¨ έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να είναι κερδοφόρα από ότι 

µια που δραστηριοποιείται µόνο στο internet.  

Η κερδοφορία στο e-banking είναι ένα µέγεθος το οποίο τις περισσότερες φορές δεν 

συµβαδίζει µε τον αριθµό των επισκεπτών. ∆ηλαδή το γεγονός ότι µια τράπεζα 

συναλλάσσεται µε πολλούς πελάτες ηλεκτρονικά δεν σηµαίνει ότι αυτό είναι απαραίτητα 

καλό για την κερδοφορία της. Πολλοί πελάτες µπαίνουν στον πειρασµό να ρωτούν πράγµατα 

για το λογαριασµό τους πολύ συχνότερα διότι αυτό είναι εύκολο, αλλά συγχρόνως και 

δωρεάν. Τα στοιχεία σχετικής έρευνας για το ποιες είναι οι κυριότερες συναλλαγές που 

εκτελούν οι πελάτες ηλεκτρονικά παρουσιάζονται παρακάτω (Dataquest 1999).[6]      
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Μπορούµε να ισχυριστούµε πως αν τα πράγµατα δεν είναι ιδιαίτερα καλά στον τοµέα του e-

banking στην Αµερική, όπου η εξοικείωση του κόσµου µε τα νέα κανάλια επικοινωνίας είναι 

η µεγαλύτερη στον πλανήτη, τότε στην Ευρώπη δεν µπορούµε να περιµένουµε τίποτα 

καλύτερο. Οι ηλεκτρονικές τράπεζες δεν ακολούθησαν τη ραγδαία πτώση των εµπορικών 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο internet (dot-coms), σίγουρα όµως δεν πέτυχαν τα 

αναµενόµενα. Τον Μάρτιο του 2000 η γερµανική first-e και η βρετανική uno-e, αυτόνοµες 

ιντερνετικές τράπεζες συγχωνεύτηκαν και σχηµάτισαν την unofirst, µε την αξία του να 

φτάνει τα 2,4 δισ. ευρώ. Σήµερα η αξία της εταιρείας έχει πέσει στα 700 εκατ. ευρώ. Οµοίως 

η επέκταση της µεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της Βρετανίας Prudential στο internet 

είχε σαν αποτέλεσµα την ίδρυση της Egg, η οποία όµως µέσα στο 2000 έχασε 150 εκατ. 

λίρες από την αξία της.[2]  

Μεγάλοι οίκοι όπως η JP Morgan Chase, υποστήριζαν ότι το internet θα αποδεσµεύσει 

πόρους και προσωπικό από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες σε εργασίες µεγαλύτερης 

προστιθέµενης αξίας όπως αυτές των παροχών συµβούλου και υπηρεσιών αναδόχου. Σήµερα 

αρχίζει να µπαίνει σε αµφισβήτηση η κοινή παραδοχή ότι το internet συµβάλλει συνολικά 

στην ελάττωση του κόστους των τραπεζικών εργασιών.[2] Η Lehmann Brothers υποστηρίζει 

ότι εξυπηρέτηση ενός λογαριασµού online κοστίζει µόνο 14% λιγότερο από αυτόν που 

διεκπεραιώνεται στα καταστήµατα των τραπεζών. Η Ernst & Young εκτιµά ότι το ∆ιαδύκτιο 

συνέβαλε στη µείωση του κόστους των βρετανικών τραπεζών µόνο κατά 0,1%, ενώ 

αναµενόταν ότι η µείωση θα ήταν της τάξης του 25%. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ενώ 

το οριακό κόστος (δηλαδή το κόστος για την διεκπεραίωση µιας επιπλέον απευθείας 
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συναλλαγής) για τις συναλλαγές στο Internet είναι αµελητέο, αφού γίνεται ηλεκτρονικά 

χωρίς να απασχολείται προσωπικό ή να εµπλέκεται άλλη γραφειοκρατική διαδικασία, οι 

πάγιες δαπάνες όµως δεν είναι. Υπολογίζεται ότι η Intelligent Finance, η ιντερνετική τράπεζα 

της εταιρείας Halifax, δαπάνησε πάνω από 145 εκατ. δολάρια και απασχόλησε 1.100 άτοµα 

από το προσωπικό της για την ίδρυσή της.[2] 

Η πειραµατική λειτουργία των πρώτων τραπεζών ∆ιαδικτύου αποδεικνύει ότι ήταν µύθος η 

υπόθεση της αυτόνοµης και αποσπασµατικής τους λειτουργίας από την φυσική υποδοµή των 

υπαρχόντων τραπεζών. Σήµερα η κυρίαρχη τάση που διαµορφώνεται είναι η δηµιουργία του 

online banking ως παρακλαδιού των «πραγµατικών τραπεζών». Ο Steve Rogers της εταιρείας 

παροχής λογισµικού Oracle ισχυρίζεται ότι οι παραδοσιακές τράπεζες εξακολουθούν να 

διατηρούν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα έναντι των νέων επιχειρήσεων, γιατί έχουν µεγάλη 

πελατειακή βάση που υπάρχει και δεν δηµιουργείται εξ αρχής, καθώς και παγιωµένο τρόπο 

λειτουργίας που τους δίνει µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. «Η µακρόχρονη ιστορία 

τους είναι το µεγαλύτερο µειονέκτηµά τους λόγω των παλιών συστηµάτων λειτουργίας, αλλά 

ταυτόχρονα και το µεγαλύτερό τους αβαντάζ» λέει χαρακτηριστικά.[2],[6] 

Το πρόβληµα µε τις «αµιγώς» ιντερνετικές τράπεζες είναι ότι δεν υπάρχει νέα αγορά για την 

προσφορά των υπηρεσιών τους, πρέπει να γίνει αναδιανοµή της υπάρχουσας. Αντίθετα από 

την διαπραγµάτευση των µετοχών µέσω Internet που έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοµµύρια 

ανθρώπους να επενδύσουν σε µετοχές για πρώτη φορά, οι περισσότεροι εν δυνάµει πελάτες 

των νέων τραπεζών έχουν ήδη ένα τραπεζικό λογαριασµό σε µια τράπεζα.  

Επιπλέον οι άνθρωποι τείνουν να προτιµούν την πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή µε τους 

τραπεζίτες τους και να εµπιστεύονται τα εδραιωµένα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν ήδη 

αποκτήσει καλή φήµη και έχουν µακρόχρονη παρουσία στην αγορά τουλάχιστον όσον 

αφορά την ασφάλεια των καταθέσεών τους. Πολλές ηλεκτρονικές τράπεζες που ξεκινάνε µε 

ελάχιστη ή µε καθόλου πελατειακή βάση επιβαρύνονται µε υπέρογκες δαπάνες όπως στην 

περίπτωση της Marbles, η οποία ξόδεψε περίπου 25 εκατ. λίρες κυρίως σε διαφήµιση.[2] 

 

5. Η εφαρµογή του e-banking στην Ελλάδα 
 

Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν αρκετά δυναµικό κλάδο τα 

τελευταία χρόνια. Από τη µια υπάρχουν οι δηµόσιες τράπεζες που πολλά χρόνια ήταν 

επιφορτισµένες µε το βάρος µη τραπεζικών υπηρεσιών τις οποίες ακόµη είναι αναγκασµένες 

να διεκπεραιώνουν, όπως η συλλογή των ειδικών φόρων. Από την άλλη οι ιδιωτικές 

τράπεζες, απαλλαγµένες από τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, απέδειξαν ότι µπορούν να 

αναπτύξουν πρωτοβουλίες που εξοµοιώνουν το τεράστιο πλεονέκτηµα που απολαµβάνουν οι 
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δηµόσιες τράπεζες από τη διαχείριση των λογαριασµών από κρατικούς οργανισµούς και 
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ταµεία. Μια από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η ηλεκτρονικές συναλλαγές που 

αναπτύσσονται από τις ιδιωτικές τράπεζες και ακολούθησαν και οι δηµόσιες όπως η Εθνική 

και η Εµπορική. Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Κ. 

Ταβλαρίδη, ¨η τάση αυτή θα συνεχιστεί όχι όµως µε το ρυθµό που εκτιµάται από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης¨.[5] Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός πως ιδιωτικές τράπεζες 

επεκτείνονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο είτε µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων είτε µε τη 

δηµιουργία εργαλείων για ηλεκτρονικό εµπόριο. Ακολουθεί µια συνοπτική περιγραφή της 

κατάστασης που υπάρχει σήµερα στον τοµέα του e-banking στην Ελλάδα αλλά και οι στόχοι 

που υπάρχουν για το µέλλον. 

 

EFG EUROBANK ERGASIAS (www.eurobank.gr) 

      
 

Η µοναδική τράπεζα στην Ελλάδα αλλά και από τις πέντε πρώτες στην Ευρώπη που 

προσφέρει ολοκληρωµένες τραπεζικές και χρηµατιστηριακές συναλλαγές από όλα τα 

διαθέσιµα ηλεκτρονικά κανάλια (ΑΤΜ, τηλεφωνικό κέντρο, Internet, κινητό, ψηφιακή 

τηλεόραση).[4],[21] Εκτός από τις κλασσικές συναλλαγές η τράπεζα προσφέρει δυνατότητα 

συναλλαγών µε ξένα χρηµατιστήρια, εφαρµογές e-commerce (b2c και b2b), εφαρµογές 

ηλεκτρονικών πληρωµών. Για τις παραπάνω δραστηριότητες η τράπεζα µελετά συνεργασία 

µε τη Deutsche Bank.  

Μια άλλη σηµαντική δραστηριότητα της τράπεζας είναι το δίκτυο OPEN24 

(www.open24.gr). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ¨ηλεκτρονικό εµπορικό κέντρο¨ ή για µία 

¨ηλεκτρονική πόλη¨ όπως ισχυρίζεται το site. Ο επισκέπτης µπορεί να κάνει αγορές από 

διάφορες επώνυµες επιχειρήσεις, αλλά και να ενηµερωθεί για διασκέδαση, ψυχαγωγία, 

χρηµατιστήριο κ.α. Παράλληλα υπάρχουν και ¨φυσικά¨ καταστήµατα της τράπεζας µε την 

επωνυµία ΟΡΕΝ24 τα οποίο πωλούν τραπεζικά προϊόντα και βρίσκονται κυρίως µέσα σε 

µεγάλα σούπερ-µάρκετ ή εµπορικά κέντρα και µένουν ανοιχτά µέχρι το βράδυ, ενώ 

διαθέτουν και ΑΤΜ.      

Σύµφωνα µε τον Γιάννη Κωστόπουλο, σύµβουλο διοίκησης της τράπεζας, η τράπεζα µελετά 

τρόπους ώστε να προωθήσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πριν µερικούς µήνες έδωσε την 

ευκαιρία στους πελάτες της να αγοράσουν PC µε ειδικές προσφορές. Το πλάνο όσον αφορά 

το marketing είναι να βοηθήσει τους πελάτες της ώστε να αποκτήσουν άνεση µε τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα νέα µέσα. Σηµαντικό είναι να αυξηθεί η διείσδυση των 

συγκεκριµένων τεχνολογιών στα ελληνικά νοικοκυριά. Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται 
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στο m-banking, µε την ανάπτυξη δικού της WAP gateway, διότι η τράπεζα εκτιµά ότι το m-

banking θα αναπτυχθεί µέχρι το 2004 περισσότερο από το PC banking [4][21]. 

 

WINBANK (www.winbank.gr) 

         
 

Ο όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς υιοθέτησε διαφορετικό όνοµα για την ηλεκτρονική του 

τράπεζα. Ουσιαστικά µε την ίδρυση της Winbank σηµατοδοτήθηκε η ίδρυση της πρώτης 

ηλεκτρονική τράπεζας στην Ελλάδα. ¨Η Winbank είναι µια ολοκληρωµένη τράπεζα και 

προσφέρει ακριβώς τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα κατάστηµα µέσα από το Internet, το 

κινητό, το ΑΤΜ και το τηλέφωνο¨ σύµφωνα µε τον Γιάννη Σηφάκη, διευθυντή µάρκετινγκ 

της τράπεζας. Η Winbank στο πρώτο εξάµηνο λειτουργίας της απέκτησε 6000 πελάτες και 

αυξάνει τον αριθµό των πελατών της µε ρυθµό 35% µηνιαίως [21]. Βρίσκεται σε ηγετική 

θέση στις εξ� αποστάσεως χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Έχει τη µεγαλύτερη 

αναγνωρισιµότητα και τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης πελατών από όλους τους 

ανταγωνιστές τις. Σύµφωνα µε στοιχεία τις τράπεζας η µεγαλύτερη απήχηση σηµειώνεται 

κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη [14]. Μια νέα δραστηριότητα 

όσον αφορά το marketing είναι η δηµιουργία ενός club πελατών, του winclub, το οποίο 

εξασφαλίζει κάποια επιπλέον προνόµια στα µέλη του. Μια άλλη δραστηριότητα της 

Winbank είναι η δηµιουργία µιας νέας υπηρεσίας, της win-commerce. Πρόκειται για ένα 

εργαλείο που επιτρέπει σε όποιον το επιθυµεί να εφαρµόσει το ηλεκτρονικό εµπόριο στην 

επιχείρησή του. Το win-commerce αποτελεί τη µοναδική στην Ελλάδα υπηρεσία που 

προσφέρει τη δυνατότητα χρέωσης πιστωτικής κάρτας για αγορά αγαθών και υπηρεσιών 

µέσω Internet µε πλήρη ασφάλεια, σύµφωνα µε την εταιρεία. Πολλές και σηµαντικές 

επιχειρήσεις και οργανισµοί χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο εργαλείο για τις συναλλαγές 

τους στο ∆ιαδύκτιο, όπως το oops.gr, το homeshop.gr, η MLS Πληροφορική, η ΟΤΕΝΕΤ, το 

WWF, η UNISEF κ.α. [14] 

 

ALPHA BANK (www.alpha.gr)  

  
 

Η Alpha Bank, που προήλθε από τη συγχώνευση των τραπεζών Alpha Τράπεζα Πίστεως και 

Ιονικής Τράπεζας, αποτελεί τη µεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα σήµερα στην Ελλάδα. 

Προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών από το Νοέµβριο του 
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1998. Η Alpha Bank είχε εισέλθει δυναµικά στο χώρο του e-banking µε αρκετή διαφήµιση 

αλλά και αρκετά καλό marketing. Χωρίς να γνωρίζουµε ακριβή νούµερα, η τράπεζα µας 

πληροφορεί ότι ¨Η ανταπόκριση του κοινού στο Alpha Web Banking είναι εντυπωσιακή στο 

µικρό σχετικά διάστηµα που λειτουργεί ¨ [5]. Στους στόχους της είναι η περαιτέρω ανάπτυξη 

του e-banking και η παρακίνηση των πελατών της να συναλλάσσονται µαζί της ηλεκτρονικά, 

αλλά και η απόκτηση νέων πελατών µέσω του Internet.  

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (www.egnatia.gr) 

 
 

Το 1997, όταν η Εγνατία Τράπεζα έκανε το πρώτο βήµα στο ∆ιαδύκτιο του ελληνικού 

τραπεζικού κλάδου, στην Ελλάδα υπήρχαν µερικές χιλιάδες χρήστες του Internet. Ετσι η 

τράπεζα δεν απέβλεπε σε τεράστια ανταπόκριση στη νέα υπηρεσία. Στόχος της ήταν να 

ενισχυθεί η εικόνα της ως πρωτοπόρου στο χώρο της τεχνολογίας. Η εµπειρία που απέκτησε 

η Εγνατία Τράπεζα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές έχει συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας πιο 

ολοκληρωµένης προσέγγισης στο Internet [5]. Στόχος είναι η ευρύτερη ανάπτυξη του site της 

τράπεζας, µέσω της παροχής διαφόρων υπηρεσιών και της συχνής ανανέωσης των 

πληροφοριών. Η πρώτη από αυτές τις υπηρεσίες, το WebShop, προστέθηκε το 1998. Το 

WebShop είναι ένα είδος ηλεκτρονικού εµπορικού κέντρου, από το οποίο ο καταναλωτής 

µπορεί να αγοράσει προϊόντα από 30 και πλέον επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την 

τράπεζα. Είναι πάντως γεγονός ότι η τράπεζα υστερεί στον τοµέα του marketing σε σχέση µε 

τους ανταγωνιστές τις. 

 

Εκτός από τις παραπάνω τράπεζες, υπάρχουν και άλλες οι οποίες ξεκίνησαν πρόσφατα να 

προσφέρουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η Novabank (www.novabank.gr)  είναι η πιο νέα 

τράπεζα και δεν θα µπορούσε να µην δραστηριοποιείται στο e-banking. Η Citibank 

(www.citibank.com) είναι η µοναδική ξένη τράπεζα, που προσφέρει τόσο ολοκληρωµένες 

τραπεζικές υπηρεσίες. Η τράπεζα δραστηριοποιείται στον τοµέα του e-banking παγκοσµίως, 

και την ίδια µέθοδο ακολουθεί και στη χώρα µας. Ακόµη η Citibank σε συνεργασία µε τον 

ΟΤΕ, τον CosmOTE, την CommerceONE και τη ∆ιηνεκής Πληροφορική συνεργάζονται για 

τη δηµιουργία της πρώτης ελληνικής online αγοράς (portal για Β2Β συναλλαγές). Η Τράπεζα 

Κύπρου (www.bankofcyprus.com) προσφέρει ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσω Internet και 

WAP, αλλά το site προσφέρεται µόνο στην Αγγλική γλώσσα. Η µεγαλύτερη ελληνική 

τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα (www.nbg.gr), προσφέρει και αυτή υπηρεσίες e-banking, µέσω 
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internet και κινητού τηλεφώνου, όχι όµως όλο το 24ωρο αλλά συγκεκριµένες ώρες της 

ηµέρας. 

Τα πράγµατα στον τραπεζικό τοµέα, και ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική τραπεζική, στη χώρα 

µας είναι πολύ ρευστά και µεταβάλλονται µε γρήγορο ρυθµό. Οι τράπεζες προσπαθούν η 

καθεµιά από την πλευρά της να υιοθετήσουν και να εξοικειωθούν µε τις νέες τεχνολογίες, µε 

σκοπό να κερδίσουν µερίδιο της αγοράς αλλά και να αυξήσουν όσο είναι δυνατόν την τιµή 

της µετοχής τους. Παρακάτω παρατίθεται ένα πανόραµα των συναλλαγών που µπορεί να 

εκτελέσει ηλεκτρονικά ένας ενδιαφερόµενος σήµερα.[4]       
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 EFG 

Eurobank 

Ergasias 

Winbank Alpha 

Bank 

Εθνική 

Τράπεζα 

Εγνατία 

Τράπεζα 

Nova 

Bank 

Citibank Τράπεζα 

Κύπρου 

Τραπεζικές Υπηρεσίες         
Υπόλοιπα λογαριασµών X X X X X X X X 
Κινήσεις λογαριασµών X X X X X X X  
Μεταφορές λογαριασµών X X X X X X X X 
Υπόλοιπα πιστωτικών καρτών X  X    X X 
Κινήσεις πιστωτικών καρτών X      X X 
Πληρωµές πιστωτικών καρτών X X X  X  X  
Εντολές εµβασµάτων X X   X X   
Παραγγελία µπλοκ επιταγών  X   X X X X 
Εξόφληση λογαριασµών  

κοινής ωφέλειας  
 X X      

Χρηµατιστηριακές 

Υπηρεσίες 
        

Θέση χαρτοφυλακίου X X X X X X   
Εικονικά χαρτοφυλάκια X    X    
ΧΑΑ real  time  X X   X X   
Ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο  

∆ελτίο αγοράς 
X  X  X X   

Στατιστικά / Κλείσιµο αγοράς X X X  X X   
Γραφήµατα τεχνικής ανάλυσης X     X   
On line εντολές ΧΑΑ X X X X X X   
Πολλαπλές εντολές X        
Ασφάλεια         
SSL 128bit X X X X X X X X 
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης X X X X X X   
Ψηφιακό πιστοποιητικό X        
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6. Συµπεράσµατα 

Μετά λοιπόν την µέχρι τώρα εµπειρία της εφαρµογής του e-banking από πολλά 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, και µε την πλειοψηφία αυτών να σκέφτονται σοβαρά την 

υιοθέτησή του, µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα:   

  

• Η πλειοψηφία των τραπεζών έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση του e-banking, ή 

σκέφτεται σοβαρά να ασχοληθεί µε αυτό, έστω και αν είναι υπό αµφισβήτηση από 

πολλούς η χρησιµότητά του. 

• Οι τράπεζες που προσφέρουν e-banking κατά κανόνα παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

κερδοφορία από τις υπόλοιπες. Μια νέα ¨φυσική¨ τράπεζα όµως παρουσιάζει 

περισσότερα κέρδη από µια αντίστοιχη ιντερνετική.  

• Η ανάπτυξη αλλά και η αποδοχή του e-banking θα προέλθει κυρίως από τις µικρές και 

µεσαίες τράπεζες που θα το υιοθετήσουν στο άµεσο µέλλον. 

• Η κατανοµή των συνδροµητών σε υπηρεσίες e-banking είναι άνιση. Οι καταναλωτές 

τείνουν να εµπιστεύονται τις µεγαλύτερες τράπεζες και για τις ηλεκτρονικές του 

συναλλαγές, έναντι των µικρότερων ή των αµιγώς ηλεκτρονικών. 

• Οι τράπεζες βρίσκονται σε αβεβαιότητα για το ποιο κανάλι επικοινωνίας θα επικρατήσει 

στο µέλλον. Είναι πάντως γεγονός πως οι επισκέψεις των πελατών στην τράπεζα έχουν 

µειωθεί κατά περίπου 20% την τελευταία πενταετία στην Αµερική.     

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
41%

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
23%

ΑΤΜ
25%

ΕΞΩΤ. 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

3% ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
3%

PC
5%

 

 

Στο εύλογο ερώτηµα της µελλοντικής µορφής των τραπεζικών συναλλαγών, απαντάει µε 

πειστικό τρόπο η έκθεση του ερευνητικού κέντρου Jupiter MMXI η οποία συµπεραίνει ότι 

σύµφωνα µε στοιχεία του Νοεµβρίου του 2000, περισσότερο από το ένα τρίτο των 
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ευρωπαίων που έχουν πρόσβαση στο Internet χρησιµοποιεί τα χρηµατοπιστωτικά sites[22]. 

Σε αυτή λοιπόν αναφέρεται ότι οι τράπεζες που «αγκαλιάζουν» το ∆ιαδύκτιο βλέπουν τα 

κέρδη τους να συρρικνώνονται, αυτές όµως που το αγνοούν θα δουν σε βάθος χρόνου τα 

κέρδη τους να εξαφανίζονται και οι ίδιες θα «βάλουν λουκέτο». Οι πιέσεις για αλλαγή και 

εκσυγχρονισµό γίνονται καθηµερινά πιο έντονες κυρίως στις ανεπτυγµένες χώρες. Τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν ήδη γίνει παγκόσµιες επιχειρήσεις δεν µπορούν να 

προσπερνούν το ∆ιαδύκτιο που εξαπλώνεται ραγδαία. 

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται πλήρως από το γεγονός ότι τα µεγάλα τραπεζικά 

ιδρύµατα σε αντίθεση µε το 1999 αρχίζουν να αναζητούν συµµαχίες µε υπάρχουσες 

ιντερνετικές πύλες ή µε τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, προκειµένου να γίνουν αυτά οι κύριοι 

παίκτες του on line banking και να εκτοπίσουν τους «νεοφερµένους». 

Έτσι η Lloyds εκµίσθωσε την Lycos, ενώ γερµανικές και ιταλικές τράπεζες βρίσκονται σε 

διαπραγµατεύσεις µε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον πολλές από αυτές βλέπουν το 

επιτυχές λανσάρισµα των χρηµατοπιστωτικών τους sites σαν αντιστάθµισµα στις συνεχώς 

µειούµενες τιµές των προϊόντων τους λόγω όξυνσης του ανταγωνισµού µε τη εκµετάλλευση 

δυνατοτήτων διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης [2][21]. Ένα ενθαρρυντικό γεγονός 

είναι ότι τα χρηµατοπιστωτικά sites έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσµου. Σύµφωνα 

µε τη Media Matrix, στις xώρες της ∆υτικής Eυρώπης οι κόµβοι µε xρηµατοοικονοµικό 

περιεxόµενο αναδεικνύονται σε δηµοφιλέστερους τόπους επίσκεψης στο Internet σε 

σύγκριση µε τα sites που αφορούν στην ψυxαγωγία ή στις αγορές προϊόντων λιανικής. Oι 

Γερµανοί xρήστες ∆ιαδικτύου xρησιµοποιούν περισσότερο από όλους τους Eυρωπαίους τα 

sites xρηµατοοικονοµικού περιεxοµένου και παραµένουν περίπου 83 λεπτά σε αυτά, ενώ 

ακολουθούν οι ∆ανοί µε περίπου 1 ώρα [22]. 

Τα κυριότερα οφέλη που θα προκύψουν από την εξάπλωση του e-banking, όσον αφορά τις 

τράπεζες είναι τα εξής: 

• Εξοικονόµηση κόστους 

    

ΚΟΣΤΟΣ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (ΗΠΑ)
Τρόπος Κόστος ($)

Επίσκεψη στην τράπεζα 1.07
Τηλέφωνο 0.52
ΑΤΜ 0.27
Internet 0.01
ΟΟΣΑ  

• Αύξηση κερδών 

• Χρόνο από τα στελέχη των καταστηµάτων των τραπεζών 

• Καλύτερες µέθοδοι εξατοµικευµένου marketing 

• Εικόνα προς τους καταναλωτές 



Το e-banking από την πλευρά των τραπεζών - MIS - Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεµατικής 

Ευθύµιος Τρίγκας 32

Στην Ελλάδα, προς το παρόν ουδεµία εταιρεία µπορεί να υποστηρίξει ότι η δραστηριοποίησή 

της στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι κερδοφόρα. Βασικές αιτίες είναι ο σχετικά χαµηλός 

αριθµός των χρηστών του Internet, το οποίο προς το παρόν αποτελεί το βασικό µέσο για 

online συναλλαγές, καθώς και ο φόβος των Ελλήνων για απέναντι στις νέες τεχνολογίες. 

Όµως οι προοπτικές ανάπτυξης είναι τεράστιες καθώς ο αριθµός των χρηστών του Internet 

αυξάνεται θεαµατικά. Ως το 2004 προβλέπεται να έχει φτάσει τα 3,5 εκατοµµύρια από 600 

χιλιάδες που είναι σήµερα, ενώ ο Έλληνας αρχίζει να συνηθίζει στην ιδέα της συναλλαγής 

µέσω internet. 

Κατά τη γνώµη µας είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι µεγάλες ιδιωτικές τράπεζες έχουν 

ασχοληθεί µε το ηλεκτρονικό εµπόριο είτε µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων (open24, 

webshop) είτε µέσω της ανάπτυξης εργαλείων (win-commerce). Οι τράπεζες αναγνωρίζουν 

τη µεγάλη σηµασία του ηλεκτρονικού εµπορίου και επιζητούν την όσο το δυνατόν 

ενεργότερη ανάµειξή τους σε αυτό. Ακόµη το γεγονός αυτό καθιστά τις τράπεζες πιο 

προσιτές ως οργανισµούς και αντικαθιστά την εικόνα του απαρχαιωµένου γίγαντα µε αυτή 

µιας σύγχρονης, ευέλικτης και πιο ελκυστικής επιχείρησης. 

Οι καταναλωτές επίσης αποκοµίζουν ένα πολύ σηµαντικό όφελος από την εξάπλωση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, εκτός από την ευκολία πρόσβασης. Οι τράπεζες έχουν αλλάξει 

τελείως νοοτροπία όσον αφορά την αντιµετώπιση των πελατών. Προσφέρουν πολύ 

καλύτερες υπηρεσίες από ότι στο παρελθόν γιατί οι εναλλακτικές λύσεις του πελάτη είναι 

πολλές και το switching cost σχεδόν αµελητέο. 
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14. www.winbank.gr 

Η πρώτη αµιγώς ινερνετική τράπεζα στην Ελλάδα. Το site εκτός από τις δυνατότητες 

συναλλαγών δίνει αρκετά στοιχεία για την εταιρεία αλλά και τους στόχους της για το 

µέλλον.  

 

15. www.alpha.gr 

Αρκετά προσεγµένο το site της Alpha Bank (Alpha Τράπεζα Πίστεως και Ιονική Τράπεζα) 

µε αρκετές πληροφορίες για τον όµιλο, αλλά χωρίς να γίνεται εκτενής αναφορά στο e-

banking.   

 

16. www.egnatiabank.gr 

Η Εγνατία Τράπεζα είναι η πρωτοπόρος Ελληνική τράπεζα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. To site παρόλα αυτά, θα µπορούσε να είναι πιο πλήρες.  

 

17. www.nbg.gr 

H ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία όµως δεν είναι 

ανάλογη του µεγέθους της µεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας. 

 

18. www.citibank.com 

Η αµερικανική τράπεζα που δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσµου, 

προσφέρει και στην Ελλάδα ολοκληρωµένες τραπεζικές υπηρεσίες µέσα από ένα αξιόλογο 

site. 

 

19. www.novabank.gr 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της πιο νέας ελληνικής τράπεζας, η οποία φιλοδοξεί να εισάγει 

νέα φιλοσοφία στις τραπεζικές συναλλαγές.  

 

20. www.bankofcyprus.gr 

Η µεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου, εισηγµένη στο ΧΑΑ, µε αρκετά υποκαταστήµατα στην 

Ελλάδα, δραστηριοποιείται στο e-banking.  

 

21.  financial.flash.gr 

Το κοµµάτι της ελληνικής ηλεκτρονικής πύλης flash.gr που ασχολείται µε την οικονοµία και 

τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν καθηµερινές αναφορές τόσο στον τραπεζικό τοµέα όσο και στην 

ψηφιακή οικονοµία, το Internet και γενικά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό.  
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22. www.nafemporiki.gr 

Η ηλεκτρονική έκδοση της οικονοµικής εφηµερίδας Ναυτεµπορική µε πλήρη καθηµερινή 

ενηµέρωση για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις, µε έµφαση σε όλους τους τοµείς της 

ελληνικής επιχειρηµατικότητας.    
    


