ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρµογή καινοτοµιών στον τραπεζικό τοµέα :
Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην
παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ
ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 2019

1

Ευχαριστίες
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε από εµένα µε σκοπό την ολοκλήρωση
του κύκλου σπουδών µου και ήταν κατά κάποιο τρόπο και η αναζήτηση του εάν ο
κόσµος αντιδρά όπως εγώ (στις νέες καινοτοµίες που εµφανίζονται στον τραπεζικό
τοµέα) ένα παιδί του 20ου αιώνα το οποίο χρησιµοποιεί τις συγκεκριµένες
τεχνολογίες.
Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπωντα καθηγητή της εργασίας µου
αυτής, κ. Ντόβα ∆ήµητριο, µέσα από την καρδιά µου, καταρχήν για όλες τις γνώσεις
που µου µετέδωσε κατά την διάρκεια της φοίτησης µου στο ΤΕΙ µέσα από τα
µαθήµατα που δίδασκε και όλα τα εφόδια που µου έδωσε για την µετέπειτα πορεία
µου, αλλά κυρίως θέλω να τον ευχαριστήσω για όλη την στήριξη, την υποµονή και
τις συµβουλές του καθ’ όλη την διάρκεια εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής.
Ελπίζω η παρούσα πτυχιακή να αντιστοιχεί στο αποτέλεσµα που περίµενε από εµένα.
Με όλη την εκτίµηση που σας έχω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την στήριξη
και την υποµονή σας.
Ευχαριστώ τους δικούς µου ανθρώπους, οι οποίοι µε στήριξαν όλοι αυτή την
περίοδο εκπόνησης της πτυχιακής και µε βοηθούσαν στο να περνά το άγχος µου και
µε βοηθούσαν να ηρεµώ και να ξανά ξεκινώ την προσπάθεια και την µελέτη µου
αυτή και ήταν πάντα στο πλευρό µου γενικά σε όλες τις αποφάσεις µου.
Ευχαριστώ τους ανθρώπους που αποτέλεσαν, για εµένα, κατά κάποιο τρόπο
δασκάλους στην διάρκεια της πρακτικής µου άσκησης στο κεντρικό κατάστηµα της
Εθνική Τράπεζας (Αιόλου 86, Αθήνα), στο τµήµα corporate banking, όπου µέσα από
τα εργασιακά µου καθήκοντα γνώρισα καλύτερα τις τραπεζικές συναλλαγές και τον
τρόπο που αυτές γίνονται, αλλά και που διδάχθηκα καινοτόµες τραπεζικές
εφαρµογές.
Ευχαριστώ, ακόµη, τους κυρίους Μαυραγάνη και Μπαϊρακτάρη για την βοήθεια
τους, και την δεκτικότητα τους στο να απαντήσουν στην συνέντευξη που συνέταξα
και τους απέστειλα και που ήταν πρόθυµοι να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία
προέκυπτε. Ακόµη, ευχαριστώ την υπεύθυνη κατά την διάρκεια του σεµιναρίου που
παρακολούθησα κατά την πρακτική µου άσκηση, η οποία φρόντισε να µας διδάξει µε
πολύ κατανοητό τρόπο έννοιες και προϊόντα που θα έπρεπε να γνωρίζουµε.
Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ τα άτοµα που δέχθηκαν να µε βοηθήσουν στην
εκπόνηση της έρευνας µου στην εργασία και πρόθυµα απάντησαν τα ερωτηµατολόγια
µου, τους ευχαριστώ θερµά για τον χρόνο που αφιέρωσαν και ακόµη περισσότερο
που δεν παρέλειψαν τις πολλές και κρίσιµες ερωτήσεις ανάπτυξης που είχα
συµπεριλάβει εντός των ερωτηµατολογίων.
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Πρόλογος
Ανήκω και εγώ στην γενιά των ανθρώπων οι οποίοι είναι γεννηµένοι τον 20ο
αιώνα. Μεγάλωσα σε µια εποχή όπου η καθηµερινότητα µου άρχισε να εµπλουτίζεται
µε την παρουσία και χρησιµοποίηση νέων τεχνολογικών µέσων και εφαρµογών. Την
εποχή που πήγαινα ακόµη δηµοτικό τα παιδιά δεν κατείχαν σε τόσο µεγάλο ποσοστό
τεχνολογικά µέσα όπως κινητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.α. ούτε και γνώριζαν να
χρησιµοποιούν τις εφαρµογές των κινητών. Την εποχή εκείνη ακόµη και στις
µεγαλύτερες ηλικίες δεν ήταν τόσο διαδεδοµένη η χρήση τυχόν νέων εφαρµογών που
προέκυπταν οι οποίες µπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις καθηµερινές ανάγκες των
ανθρώπων. Ωστόσο µε το πέρασµα των χρόνων η τεχνολογία άρχισε να αποτελεί
αναπόσπαστο κοµµάτι στη ζωή µας. ∆ηµιουργήθηκαν νέα µοντέλα κινητών τα οποία
επέτρεπαν την πρόσβαση και την χρησιµοποίηση των νέων δυνατοτήτων που
προσέφεραν οι τράπεζες.
Πλέον έχουµε φύγει από την εποχή εκείνη, παρατηρούµε ότι ακόµη και τα παιδιά
του 21 αιώνα µαθαίνουν από πολύ µικρά να ζουν µέσα στην τεχνολογία και να τη
χειρίζονται και κατά κάποιο τρόπο εθίζονται και στον τρόπο ζωής αυτόν, το ίδιο
φυσικά συµβαίνει και µε τις µεγαλύτερες ηλικίες.
Στις µέρες µας η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε πολύ µεγάλο σηµείο και οι
άνθρωποι την χρησιµοποιούν προκειµένου να δηµιουργήσουν νέες πλατφόρµες,
υπηρεσίες και µέσα για την διευκόλυνση της καθηµερινότητας των ανθρώπων.
Στην εργασία αυτή αποφάσισα να ασχοληθώ µε τις αλλαγές που έχουν συµβεί
κυρίως στον τραπεζικό τοµέα.
Πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος έχει µάθει να ζει σε γρήγορους και αγχωτικούς
ρυθµούς και επιθυµεί να τελειώνει τις δουλειές του µε το λιγότερο δυνατό χρόνο,
κόστος και κόπο. Λόγω αυτού έχουµε την έξαρση της τεχνολογίας στον τραπεζικό
τοµέα µε τις χιλιάδες εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι καταναλωτές
ακόµη και µέσω ενός κινητού κατεβάζοντας απλά µια εφαρµογή σε αυτό κάτι το
οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα, όσο και µε νέα µηχανήµατα και συσκευές (τα
λεγόµενα gadget) , αλλά και µε τη δηµιουργία νέων µοντέλων καταστηµάτων. Όλη
αυτή η αναβάθµιση και εξέλιξη δηµιούργησε µια νέα γενιά τεχνολογίας το λεγόµενο
fintech γύρω από το οποίο εξελίσσονται πολλά νέα µοντέλα εξυπηρέτησης για
πολλούς κλάδους.
Ουσιαστικός σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να αναλύσω διεξοδικότερα τα νέα
µέσα και τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν τα τραπεζικά καταστήµατα στους
πελάτες τους, να βρω το τι σηµαίνει και τι είναι ουσιαστικά αυτή η νέα έννοια που
τυχαία βρήκα ψάχνοντας σε βάθος τα πάντα για τον τραπεζικό τοµέα αλλά και το
κατά πόσο όλες αυτές τις αλλαγές τις δέχεται και τις γνωρίζει ο κόσµος.
Τέλος ένα ακόµη σηµαντικό κοµµάτι που θέλησα να διερευνήσω ήταν τα
ερωτήµατα που προκύπτουν στον κόσµο για όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες καθώς
και το τι αρνητικό µπορούν να φέρουν, αλλά και το κατά πόσο γνωρίζουν και
χειρίζονται αυτές τις νέες εφαρµογές και δυνατότητες.
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Περίληψη
Μια από τις κινητήριες δυνάµεις αλλαγής που υπάρχουν είναι η τεχνολογία και η
καινοτοµία, η εξέλιξη αυτών των δύο µπορούν να φέρουν πολλά θετικά ή αρνητικά
για την πορεία και εξέλιξη ενός κράτους µια κοινωνίας και ενός ανθρώπου
γενικότερα. Ένας από τους τοµείς, από τον οποίο όλοι κατά κάποιο τρόπο
εξαρτόµαστε είναι ο τοµέας των συναλλαγών και πιο συγκεκριµένα των τραπεζικών
συναλλαγών.
Ξεκινώντας, λοιπόν, τι εννοούµε όταν λέµε καινοτοµία τι είναι η καινοτοµία ποια
τα χαρακτηριστικά της και το γενικότερο πλαίσιο της; Ωστόσο, η καινοτοµία από
µόνη της σαν έννοια δεν είναι τόσο σηµαντική όταν όµως σχετίζεται µε καινοτοµία
κάποιος τοµές, όπως ο τραπεζικός τοµέας και πιο συγκεκριµένα ο τοµέας των
τραπεζικών συναλλαγών και εκεί η τεχνολογία µε την καινοτοµία συνδυάζονται
αρµονικά για να παρουσιάσουν µηχανήµατα, πρακτικές εφαρµογές και άλλα στοιχεία
τα οποία θα βοηθήσουν στην οµαλή πραγµατοποίηση των συναλλαγών τι συµβαίνει
τότε; Ποια είναι τα στοιχεία της τραπεζικής εξυπηρέτησης τα οποία µπορούν να
αλλάξουν ριζικά τον τρόπο εξυπηρέτησης των τραπεζικών συναλλαγών;
Όσο, όµως, προχωρά η τεχνολογία και η καινοτοµία και σηµαντικά επιτεύγµατα
στον τοµέα αυτό παρουσιάζονται σε άλλες χώρες, τότε δεν γίνεται η Ελλάδα να µένει
πίσω. Ωστόσο, ποια είναι τα νέα αυτά µοντέλα τραπεζικών καταστηµάτων και
εφαρµογών που εµφανίζονται και κατά πόσο ο κόσµος τα δέχεται τα εµπιστεύεται και
τα αξιοποιεί;
Όλη αυτή ωστόσο η εξέλιξη ταυτόχρονα επιφυλάσσει και αρνητικά στοιχεία
ειδικότερα όταν είναι σε συνδυασµό µε τον ακατάλληλο τόπο και χρόνο παρουσίασης
µιας καινοτοµίας, τι συµβαίνει τότε σε αυτήν την περίπτωση πως αντιµετωπίζει ο
κόσµος οτιδήποτε νέο εµφανίζεται και πως αντιδρά;
Συνοψίζοντας, η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εξέλιξη του τραπεζικού
συστήµατος και των µέσων συναλλαγής στην Ελλάδα και στη µετάβαση σε έναν νέο
κόσµο τραπεζικής εξυπηρέτησης και τραπεζικών καταστηµάτων, αλλά και στις
αντιδράσεις του κόσµου απέναντι σε αυτές τις αλλαγές που ήδη έχουν επέλθει ή
πρόκειται να συµβούν στο µέλλον. Ακόµη, η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερα
µέρη και αναλυτικότερη περίληψη σε σχέση µε το περιεχόµενο τους παρουσιάζεται
παρακάτω στην ανάλυση µερών.
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Καινοτοµία
Εφεύρεση
Schumpeter
Μελάς
Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ)
ΑΤΜ
Κέντρα Αυτόµατων Πληρωµών
Internet Banking
Mobile Banking
Phone Banking
POS
i-bank store
e-branch
Fintech
Viva
Χάρης Καρώνης
Βασίλης Μαυραγάνης
Αθανάσιος Μπαϊρακτάρης
Payband
Online Iris
BankTrade
Viva Nest an Idea in Fintech
Fintech Hackathon
Be finnovative
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Λεξικό Άγνωστων Όρων & Αρκτικόλεξο
1

O.P.B (Other Peoples Brain) : Αποτελεί ένα εργαλείο για τους επιχειρηµατίες.
Είναι όταν ένας καινοτόµος εκµεταλλεύεται τη σκέψη, ή τις αρχικές σκέψεις άλλων
ανθρώπων για να τις εξελίξει και να τις κάνει µοναδικές.

2

Ε & Α : Έρευνα και Ανάπτυξη

3

ΜΜΕ : Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

4

Management : Στα ελληνικά "∆ιαχείριση". Είναι η προσπάθεια καλύτερης
οργάνωσης των διαθέσιµων πόρων (οικονοµικών πόρων, ανθρώπινου δυναµικού,
τεχνολογικών εργαλείων) για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων.

5

5

Brainstorming : Στα ελληνικά "Καταιγισµός Ιδεών ή Ιδεοκαταιγισµός. Είναι µία
τεχνική δηµιουργικής επίλυσης προβληµάτων µέσω ανταλλαγής "αυθόρµητων"
ιδεών στο πλαίσιο µίας άτυπης συγκέντρωσης.

6

Πιλοτικός : Εφαρµόζεται δοκιµαστικά σε περιορισµένη κλίµακα µε σκοπό να
διαπιστωθεί η πληρότητα του, η δυνατότητα συµπλήρωσης και βελτίωσης του.

7

Πρώιµος : αυτό που ωριµάζει, δοκιµάζει, εφαρµόζεται πριν από τον ορισµένο,
κανονικό χρόνο.

8

Ανάδραση : Η αντίστροφη ενέργεια των αποτελεσµάτων µιας διαδικασίας, στο
αρχικό στάδιο της εξέλιξής της, έτσι ώστε να την ενισχύει (θετική ανάδραση) ή να
την εξασθενίζει και να τη σταθεροποιεί (αρνητική ανάδραση).

9

Πρωτότυπο : Έχει ή χρησιµοποιεί νέες µεθόδους και ιδίως δηµιουργεί έργο το
οποίο διαφέρει, καινοτοµεί και δεν παραπέµπει σε κάτι προηγούµενο.

10 ΑΤΕ (Απόδοση της Επένδυσης ROI "Return On Investment) : Είναι ένας
δείκτης που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης µιας επένδυσης ή για
να συγκρίνει την αποδοτικότητα διαφορετικών επενδύσεων.
11 ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας : Είναι o τίτλος προστασίας που χορηγείται στον
εφευρέτη ή δικαιούχο µιας εφεύρεσης για επινοήµατα νέα, που εµπεριέχουν
εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιοµηχανικής εφαρµογής. Τα
επινοήµατα αυτά µπορούν να είναι προϊόντα, µέθοδοι παραγωγής προϊόντος ή
βιοµηχανικές εφαρµογές.
12 Έρευνα Πεδίου : Είναι ένα είδος έρευνας που δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή
να παρατηρεί το αντικείµενο έρευνας στο περιβάλλον που πραγµατοποιείται.
Συνήθως δεν περιλαµβάνει ποσοτική ανάλυση. Απλά καταγράφονται παρατηρήσεις
και µια ολοκληρωµένη οπτική για το αντικείµενο που εξετάζεται. Ο σκοπός
ανάλογων ερευνών είναι συχνά διερευνητικός, χωρίς να αποκλείεται, όµως, αυτός
να είναι περιγραφικός ή ερµηνευτικός.
13 ∆ιαλειτουργικότητα: η δυνατότητα ενός προϊόντος ή συστήµατος να συνδέεται
και να λειτουργεί µε άλλα προϊόντα ή συστήµατα, χωρίς περιορισµούς στην
πρόσβαση τους ή φραγµούς στην υλοποίηση. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε την
συµβατότητα.

14 Αξιόγραφο : χαρακτηρίζεται συγκεκριµένο έγγραφο, στο οποίο ενσωµατώνεται
κάποιο δικαίωµα του οποίου η ενάσκηση και η µεταβίβαση είναι αδύνατη χωρίς την
κατοχή του εν λόγω εγγράφου. Είναι γενικά κινητές αξίες και έγγραφα. Για
παράδειγµα, όταν θέλουµε να µεταβιβάσουµε µετοχές εταιρίας, εµπορεύµατα που
έρχονται από το εξωτερικό µέσω πλοίου, ακίνητης περιουσίας κλπ.
15 Χρεοστάσιο : Νοµικός όρος, η αναστολή (µόνιµη ή προσωρινή) της αποπληρωµής
των χρεών, διακοπή πληρωµών.
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16 Ο αντιπραγµατισµός ή ανταλλακτική οικονοµία ή ανταλλακτικό εµπόριο :
σύµφωνα µε την οικονοµολογία ορίζεται η οικονοµία εκείνη εντός της οποίας
λαµβάνει χώρα η ανταλλαγή αγαθών (υλικών και άυλων) µεταξύ των οικονοµικών
µονάδων χωρίς τη διαµεσολάβηση του χρήµατος. Για παράδειγµα,
10 πορτοκάλια ανταλλάσσονται µε 5 µήλα.

17 OBE (Officer of the Order of the British Empire ): Αξιωµατικός του τάγµατος της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας : Ο τίτλος αυτός απονέµετε όταν κάποιος έχει παίξει
σηµαντικό τοπικό ρόλο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων
ανθρώπων των οποίων το έργο τους έχει κάνει γνωστούς, εθνικά στην περιοχή που
τους επέλεξε.

18 POS : Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις "Point Of Sale", που σηµαίνει
"Σηµείο Πώλησης". Είναι δηλαδή ο τόπος όπου ολοκληρώνεται µια συναλλαγή.
Συνεπώς µια επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως POS και όχι το τερµατικό. Παρ' όλα
αυτά στην Ελλάδα συνηθίζουµε να λέµε τα τερµατικά POS.
19 TCP / IP : Το TCP/IP (Αγγλικά: Transmission Control Protocol/Internet
Protocol, δηλαδή Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου) είναι
µια συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το ∆ιαδίκτυο αλλά
και µεγάλο ποσοστό των εµπορικών δικτύων. Η ονοµασία TCP/IP προέρχεται από
τις συντοµογραφίες των δυο κυριότερων πρωτοκόλλων της συλλογής: το
Transmission Control Protocol (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης) και το Internet
Protocol (Πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου).
20 Πρότυπο PCI V3.0 : To πρότυπο PCI DSS αποτελεί ένα σύνολο απαιτήσεων και
αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρήσεις που αποθηκεύουν,
επεξεργάζονται ή / και µεταδίδουν δεδοµένα καρτών πληρωµής διατηρούν ένα
ασφαλές περιβάλλον. Το Νοέµβριο του 2013 δηµοσιοποιήθηκε από το Συµβούλιο
του PCI η νέα έκδοση (v3.0) του προτύπου, η οποία είναι σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου του 2014.
21 EMV Chip & Pin : Το EMV είναι ένα πρότυπο ασφαλείας για την αποθήκευση
πληροφοριών λογαριασµού σε πιστωτικές κάρτες. Είναι µια εναλλακτική λύση στη
µαγνητική λωρίδα (µαγική λωρίδα) που παραδοσιακά χρησιµοποιείται για την
αποθήκευση πληροφοριών στις πλάτες των καρτών στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι τεχνολογίας EMV: Chip-and-Signature και Chip-andPIN. Η λειτουργία υπογραφής απαιτεί υπογραφή για την επαλήθευση των
συναλλαγών, όπως συµβαίνει συνήθως µε τις πιστωτικές κάρτες στο παρελθόν. Η
λειτουργία PIN απαιτεί ένα τετραψήφιο PIN, ακριβώς όπως µια χρεωστική κάρτα.
22 PCI - PTS : Οι συσκευές ασφάλειας συναλλαγών PIN (PTS) χρησιµοποιούνται από
έναν έµπορο στο σηµείο αλληλεπίδρασης για τη λήψη δεδοµένων κάρτας πληρωµής
και την επικύρωση της έγκρισης της χρήσης του για µια συναλλαγή. Το Συµβούλιο,
µέσω των Αναγνωρισµένων Εργαστηρίων PCI, επικυρώνει τη συµµόρφωση των
συσκευών PTS µε το πρότυπο PCI PTS και παρέχει µια λίστα εγκεκριµένων
συσκευών.
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23 Επαυξηµένη πραγµατικότητα : είναι η σε πραγµατικό χρόνο άµεση ή έµµεση
θέαση ενός φυσικού, πραγµατικού περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία
επαυξάνονται από στοιχεία αναπαραγώµενα από συσκευές υπολογιστών, όπως
ήχος, βίντεο, γραφικά ή δεδοµένα τοποθεσίας. Ο όρος εισήχθη το 1992 από τον
Τοµ Κάουντελ.
24 Cloud : είναι η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας στην αποθήκευση δεδοµένων.
Στην ουσία, είναι µια online αυτόµατη αποθήκευση του υλικού µας σε ένα
"σύννεφο" από servers. Σήµερα όλοι χρησιµοποιούµε cloud έστω και άθελα µας.
Για παράδειγµα, ανεβάζουµε µια φωτογραφία σε ένα photo website (π.χ. flickr) και
χωρίς να το καταλάβουµε έχουµε ήδη το πρώτο µας cloud computing.
25 Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα : είναι το λογισµικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας
είναι διαθέσιµος για την τροποποίηση ή την αναβάθµιση από οποιονδήποτε
µέσω µιας ελεύθερης άδειας χρήσης. “Πηγαίος κώδικας” είναι το τµήµα του
λογισµικού που οι περισσότεροι απλοί χρήστες δεν έχουν δει ποτέ. Οι
προγραµµατιστές που έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ενός προγράµµατος
όµως, µπορούν να βελτιώσουν το πρόγραµµα αυτό, µε την προσθήκη
χαρακτηριστικών και να διορθώσουν κάτι που δεν λειτουργεί σωστά.
26 Startup : είναι νέες, όχι νεανικές απαραίτητα επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τα
χαρακτηριστικά της καινοτοµίας στην προστιθέµενη αξία (συνήθως µε την χρήση
της τεχνολογίας) και της άγνοιας συνόρων στην αγορά στην οποία απευθύνονται.
27 Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι : ή αλλιώς e-wallet όπως είναι η διεθνής ονοµασία του.
Είναι ένα ασφαλές ηλεκτρονικό µέσο πληρωµής και χρησιµοποιείται κυρίως για
συναλλαγές στο διαδίκτυο. Η λειτουργία και η χρήση του είναι παρόµοια µε το e banking των τραπεζών µε τη µόνη διαφορά ότι δεν διαθέτει επίγεια καταστήµατα
όπως η τράπεζα.

28 Αριθµός IATA (International Air Transport Association) : στα ελληνικά
∆ιεθνής Ένωση Αεροµεταφορών. Είναι ένας διεθνής µη κρατικός οργανισµός
αεροµεταφορέων, µε έδρα το Μόντρεαλ του Κεµπέπ στον Καναδά. Οι τιµές των
εισιτηρίων µεταξύ των αεροπορικών εταιριών καθορίζονται µέσω της ΙΑΤΑ.
29 Virtual Τηλεφωνικά Κέντρα : Το Εικονικό Τηλεφωνικό Κέντρο είναι µια
υπηρεσία η οποία καταργεί την ανάγκη προµήθειας "συµβατικού" τηλεφωνικού
κέντρου και κατά συνέπεια την φυσική εγκατάσταση του στο χώρο της σας
αποκοµίζοντας πολλαπλά οφέλη. Οι λειτουργίες του εικονικού τηλεφωνικού
κέντρου υλοποιούνται από ειδικό λογισµικό. Μόνη προϋπόθεση για τη χρήση της
υπηρεσίας είναι η κατοχή συσκευών ή λογισµικού συµβατού µε το πρωτόκολλο SIP
(τηλεφωνικές συσκευές IP, SIP, SIP gateways πύλες, αναλογικοί τηλεφωνικοί
προσαρµογείς ATA, SIP client software σε Η/Υ και λοιπά).σας αποκοµίζοντας
πολλαπλά οφέλη.
30 Εµπορικό µοντέλο SaaS (Software as a Service) : είναι γνωστό στα ελληνικά ως
Λογισµικό, ως Υπηρεσία, είναι ένα µοντέλο παροχής λογισµικού κατά το οποίο το
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λογισµικό και τα σχετικά δεδοµένα φιλοξενούνται στο Νέφος. Οι υπηρεσίες SaaS
είναι προσβάσιµες από τους χρήστες διαδικτυακά και αποµακρυσµένα, χωρίς να
απαιτείται δηλαδή, η τοπική εγκατάσταση και συντήρηση λογισµικού, εξυπηρετητών
ή άλλων συστηµάτων και υποδοµών. Καθώς αυξάνονται οι χρήστες, µειώνεται το
κόστος παροχής και συντήρησης της υπηρεσίας και µε αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται οικονοµία κλίµακας στην χρήση των εργαλείων και υπηρεσιών που
προσφέρονται από το λογισµικό.
31 B2B : online πώληση υπηρεσιών και προϊόντων από µια επιχείρηση σε µια άλλη. Η
µορφή της πώλησης µεταξύ των επιχειρήσεων είναι είτε αγοραστής / επιχείρηση να
χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα είτε να τις µεταπωλήσει. Οι
στρατηγικές marketing των εταιριών B2B στηρίζονται στα social media.
32 B2C : ένας τύπος συναλλαγής µεταξύ επιχείρησης και τελικού καταναλωτή.
Αποτελεί λιανική πώληση.
33 VoIP (Voice over Internet Protocol) : είναι η πλέον σύγχρονη µέθοδος
τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η διαφορά µε τη παραδοσιακή τηλεφωνία είναι ότι η
µετάδοση της φωνής επιτυγχάνεται µέσω του Internet, χωρίς να υπάρχει
γεωγραφικός περιορισµός στη χρήση της. Η τηλεφωνία µέσω τεχνολογιών VoIP
παρουσιάζει πολλά προτερήµατα και προσφέρει νέες, άκρως ενδιαφέρουσες
δυνατότητες επικοινωνίας.
34 IN services (Intelligent Network Services) : είναι µια αρχιτεκτονική
τηλεφωνικού δικτύου που προέρχεται από την "Bell Communication Research",
(Bellcore), στην οποία η λογική υπηρεσίας για µια κλήση βρίσκεται ξεχωριστά από
τις εγκαταστάσεις µεταγωγής, επιτρέποντας την προσθήκη ή την αλλαγή των
υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται επανασχεδιασµός του εξοπλισµού µεταγωγής.
Σύµφωνα µε την Bell Atlantic, η IN είναι µια αρχιτεκτονική "συγκεκριµένης
υπηρεσίας". ∆ηλαδή, ένα συγκεκριµένο τµήµα ενός τηλεφωνικού αριθµού, όπως
800 ή 900, ενεργοποιεί ένα αίτηµα για µια συγκεκριµένη υπηρεσία.
35 MVP (Minimum Viable Product) : Ελάχιστο Βιώσιµο Προϊόν» έχει γίνει
γνωστός από τον Eric Ries, συγγραφέα του «The Lean Startup» (ένα βιβλίο που θα
πρότεινα ανεπιφύλακτα να διαβάσετε). Ο όρος αυτός ουσιαστικά αντιπροσωπεύει
ένα mindset και όχι στρατηγική όπως λέγεται συχνά-πυκνά σε διάφορα posts. Αυτό
το mindset, αυτός ο τρόπος ύπαρξης και δράσης αναφέρεται στη λογική της
δηµιουργίας «ηµιτελών» προϊόντων, µη ιδανικών θα µπορούσε να πει κανείς, µε
χρήση των λιγότερων δυνατών πόρων, τα οποία τεστάρονται στην αγορά µε στόχο
να καταγραφούν οι αντιδράσεις των καταναλωτών. Έτσι η επιχείρηση είναι σε θέση
στη συνέχεια να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να παράξει τελικά ένα προϊόν
που καλύπτει πραγµατικά τις ανάγκες των ανθρώπων. Ένα προϊόν που προσφέρει
πραγµατική αξία. Το MVP είναι µία «µέθοδος» που παράγει καινοτοµία µε το
χαµηλότερο δυνατό κόστος. Ουσιαστικά πρόκειται για µία προσέγγιση που εµείς οι
project managers ονοµάζουµε stage-gate ή phase-gate η οποία στηρίζεται απόλυτα
στη δηµιουργία πρωτοτύπων.
36 P2P : Ένα δίκτυο υπολογιστών peer-to-peer (ή P2P) είναι ένα δίκτυο που επιτρέπει
σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές να µοιράζονται τους πόρους τους ισοδύναµα.
Το δίκτυο αυτό χρησιµοποιεί την επεξεργαστική ισχύ, τον αποθηκευτικό χώρο και
το εύρος ζώνης (bandwidth) των κόµβων. Όλοι οι κόµβοι του δικτύου έχουν ίσα
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δικαιώµατα. Πληροφορίες που βρίσκονται στον ένα κόµβο, ανάλογα µε τα
δικαιώµατα που καθορίζονται, µπορούν να διαβαστούν από όλους τους άλλους και
αντίστροφα.
37 Tokenization : Η έννοια του Tokenization περιλαµβάνει την αντικατάσταση των
ευαίσθητων δεδοµένων µε τυχαία σύµβολα, τα οποία αν κλαπούν δεν θα
συνεπάγεται απώλεια ευαίσθητων δεδοµένων.

38 Blockchain : Το blockchain αρχικά block chain ή και 'αλυσίδα µπλοκ' ή και
'αλυσίδα κοινοποιήσεων' είναι δηµόσιος κατάλογος όλων των συναλλαγών
κρυπτογράφησης που έχουν ποτέ εκτελεστεί. Αυξάνεται συνεχώς, καθώς τα µπλοκ
συµπληρώνονται και προστίθενται µε ένα νέο σύνολο εγγραφών. Τα µπλοκ
προστίθενται στο blockchain σε µια γραµµική, χρονολογική σειρά. Κάθε κόµβος
(υπολογιστής συνδεδεµένος στο δίκτυο Bitcoin χρησιµοποιώντας έναν πελάτη που
εκτελεί το καθήκον επικύρωσης και αναµετάδοσης συναλλαγών) λαµβάνει ένα
αντίγραφο του blockchain, το οποίο λαµβάνεται αυτόµατα µετά την ένταξή του στο
δίκτυο Bitcoin. Η αλυσίδα κοινοποιήσεων έχει πλήρη στοιχεία σχετικά µε τις
διευθύνσεις και τις ισορροπίες τους από το γενεσιουργό µπλοκ 'genesis block' µέχρι
το πιο πρόσφατα ολοκληρωµένο µπλοκ. Επιτρέποντας τη διανοµή ψηφιακής
τεχνολογίας αλλά όχι την αντιγραφή της, η τεχνολογία blockchain έχει ξεκινήσει να
στηρίζει τη ραχοκοκαλιά ενός νέου τύπου ίντερνετ. Αρχικά σχεδιάστηκε για τη
διαχείριση του bitcoin, αλλά όσο περνάει ο καιρός η τεχνολογική κοινότητα βρίσκει
καθηµερινά και άλλες πιθανές χρήσεις του blockchain για την τεχνολογία. Το
bitcoin, ονοµάστηκε "ψηφιακός χρυσός". Η καρδιά αυτού του ψηφιακού
νοµίσµατος χτυπάει µόνο και µόνο επειδή το επιτρέπουν οι αρτηρίες της
τεχνολογίας blockchain, οι οποίες επιτρέπουν την καταγραφή µιας τεράστιας λίστας
συναλλαγών στο ψηφιακό νόµισµα, χωρίς να µπορεί κανείς να παρέµβει και να την
αλλάξει, µετά από κάθε συναλλαγή Η blockchain τεχνολογία µοιάζει µε µια
άφθαρτη ψηφιακή βιβλιοθήκη οικονοµικών συναλλαγών η οποία µπορεί να
προγραµµατιστεί για να καταγράφει όχι µόνο χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, αλλά
σχεδόν οτιδήποτε έχει αξία και η οποία ενηµερώνεται συνεχώς και είναι συνεχώς
διαθέσιµη στους χρήστες.
39 Platform / API bank : Το Open Banking, είναι ο εκδηµοκρατισµός της
πρόσβασης σε δεδοµένα που προηγουµένως ανήκαν αποκλειστικά σε
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. ο Open Banking µέσω των API έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει σηµαντικά οφέλη. Από συµβουλές και προσφορές για πληρωµές µέχρι
και οικονοµική διαχείριση από µια ενιαία τοποθεσία, και παράδοση νέων
προϊόντων και υπηρεσιών που προηγουµένως ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθούν.
Το Open Banking επιτρέπει σε τρίτα µέρη να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και
υπηρεσίες µέσω της χρήσης των API. Συνεργαζόµενοι και εκµεταλλευόµενοι τα
API, οι τράπεζες και οι εταιρείες µπορούν να αξιοποιήσουν τις συµπληρωµατικές
τους δυνάµεις , ενισχύοντας την εµπειρία των πελατών τους πολύ περισσότερο από
ό, τι και οι δύο οντότητες θα µπορούσαν να κάνουν µόνοι τους. Στην Ελλάδα, η
Εθνική τράπεζα της Ελλάδας είναι η πρώτη τράπεζα που «άνοιξε» τις εφαρµογές
της δηµόσια µέσω API (Open Bank API), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε
εταιρείες και οµάδες προγραµµατιστών να τις χρησιµοποιήσουν και να
διασυνδεθούν µε ασφάλεια και κανόνες µε τα συστήµατα της τράπεζας,
εκτελώντας συναλλαγές.
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40 PSD2 : Η δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών (PSD2) είναι µια
θεµελιώδης νοµοθεσία σχετικά µε τις πληρωµές στην Ευρώπη, η οποία άρχισε
να ισχύει τον Ιανουάριο του 2016. Η επαναστατική αλλαγή που εισάγει η PSD2
στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο είναι ότι «ανοίγει» την αγορά και σε τρίτους
παρόχους υπηρεσιών, πέραν των τραπεζών. Ο τοµέας των χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών υπόκειντο µέχρι σήµερα σε ιδιαίτερα αυστηρό ρυθµιστικό πλαίσιο,
γεγονός που αποδεικνύεται και από τις δύσκολες προϋποθέσεις εισόδου νέων
πιστωτικών ιδρυµάτων. Η νέα οδηγία, όµως, προβλέπει την αδειοδότηση τρίτων
φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωµών. Αυτό σηµαίνει ότι καινοτόµες startup
εταιρείες θα µπορούν να προσφέρουν στους πολίτες ενιαίες λύσεις internet banking
και mobile banking για όλες τις τράπεζες.

41 Direct Banking : Μία άµεση τράπεζα (µερικές φορές αποκαλείται τράπεζα χωρίς
υποκαταστήµατα, εικονική τράπεζα ή τράπεζα µόνο στο διαδίκτυο) είναι µια
τράπεζα χωρίς δίκτυο καταστηµάτων που προσφέρει τις υπηρεσίες της εξ
αποστάσεως µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής και τηλεφωνικής τραπεζικής και
µπορεί επίσης να παρέχει πρόσβαση µέσω ΑΤΜ (συχνά µέσω διατραπεζικών
συµµαχιών ), το ταχυδροµείο και το κινητό. Οι άµεσες τράπεζες µειώνουν το
σηµαντικό κόστος διατήρησης δικτύου καταστηµάτων.
42 Wearables : είναι ηλεκτρονικές συσκευές µικρές (gadgets δηλαδή) τις οποίες
φοράµε και δεν χρειάζεται να κρατάµε. Τέτοια µπορεί να τα φοράµε στον καρπό,
στο µπράτσο, στο πόδι, στο λαιµό, κοκ. Για παράδειγµα τα smartwatches είναι
wearables gadgets ή και κάτι βραχιόλια που φοράµε που µετράνε τους σφιγµούς
της καρδιάς, κλπ.
43 Iot : Το ∆ιαδίκτυο των πραγµάτων ή Ίντερνετ των πραγµάτων (αγγλικά: Internet of
things) αποτελεί το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών, οικιακών συσκευών,
αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειµένου που ενσωµατώνει ηλεκτρονικά µέσα,
λογισµικό, αισθητήρες και συνδεσιµότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση
και η ανταλλαγή δεδοµένων. Απλούστερα, η φιλοσοφία του IoT είναι η σύνδεση
όλων των ηλεκτρονικών συσκευών µεταξύ τους (τοπικό δίκτυο) ή µε δυνατότητα
σύνδεσης στο διαδίκτυο (παγκόσµιο ιστό).
44 Εφαρµογές customer acquisition : εφαρµογή για απόκτηση νέων πελατών
45 Gamification : Παιχνιδοποίηση (gamification) είναι η χρήση προσεγγίσεων και
τεχνικών σε διάφορα περιβάλλοντα για την προσέλκυση ατόµων στη λύση
προβληµάτων και την αύξηση της συµµετοχής τους. Με άλλα λόγια αναφερόµαστε
στη χρήση ή και ενσωµάτωση µηχανισµών η και χαρακτηριστικών παιχνιδιού σε
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται µε το παιχνίδι, µε στόχο την εξεύρεση λύσεων
µέσω της αλλαγής της συµπεριφοράς των χρηστών, καθώς και την αύξηση της
συµµετοχικότητας και της δέσµευσης τους.
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46 Chatbots : Πρόκειται για προγράµµατα που µιµούνται την οµιλία, µε τα οποία ο
χρήστης αλληλεπιδρά, κάνει δηλαδή chat. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να δίνουν
αυτόµατες απαντήσεις πάντα σε συνάρτηση µε τον διάλογο που διεξάγεται. Τα
chatbots, που αποτελούν τοµή στην αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπου και µηχανής.
47 Legacy Σύστηµα : είναι ένα σύστηµα παλαιού τύπου, στο πλαίσιο της
πληροφορικής, αναφέρεται σε ξεπερασµένα συστήµατα υπολογιστών, γλώσσες
προγραµµατισµού ή λογισµικό εφαρµογών που χρησιµοποιούνται αντί των
διαθέσιµων αναβαθµισµένων εκδόσεων.
48 Time - to - Market : ο χρόνος αγοράς είναι ένας όρος για την χρονική περίοδο
µεταξύ των πρώτων ιδεών γύρω από ένα προϊόν και της ενδεχόµενη διαθεσιµότητας
του στις καταναλωτικές αγορές. Οι εταιρίες χρησιµοποιούν τη µέτρηση χρόνου αγοράς για να αξιολογήσουν τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσονται τα προϊόντα
και τον τρόπο µε τον οποίο ένα συγκεκριµένο έργο χειρίζεται τον εξωτερικό
ανταγωνισµό.
49 Μεθοδολογία agile (ευέλικτη µεθοδολογία ή ευέλικτη ανάπτυξη λογισµικού) :
είναι µια οµάδα µεθόδων ανάπτυξης λογισµικού όπου οι απαιτήσεις και οι λύσεις
εξελίσσονται µέσω της συνεργασίας µεταξύ αυτοοργανωµένων, διατµηµατικών
οµάδων εργασίας. Προωθεί τον προσαρµοστικό σχεδιασµό, την εξελικτική
ανάπτυξη, την έγκαιρη παράδοση, τη συνεχή βελτίωση και ενθαρρύνει την ταχεία
και ευέλικτη ανταπόκριση στις αλλαγές.
50 Artificial Intelligence : η τεχνητή νοηµοσύνη καθιστά τις µηχανές ικανές να
µαθαίνουν από την εµπειρία, να προσαρµόζονται σε νέα εισαγόµενα δεδοµένα και
να εκτελούν ανθρωποµορφικά έργα.
51 Τεκταινόµενα : ύπουλες συνήθως ενέργειες που προετοιµάζουν δυσάρεστα
γεγονότα

Εισαγωγή
Ζούµε σε µια εποχή που οι ρυθµοί ζωής αυξάνονται όλο και περισσότερο, έτσι οι
άνθρωποι αναζητούν τρόπους να γίνει η ζωή του ευκολότερη και να τελειώνουν τις
καθηµερινές τους εκκρεµότητες πιο γρήγορα, εύκολα και µε µικρότερο κόστος.
Ειδικότερα σε σχέση µε τις καθηµερινές τους εγχρήµατες συναλλαγές επιθυµούν όλα
να γίνονται στο λεπτό χωρίς αναµονή και χωρίς λάθη. Σε όλο αυτό συνέβαλε η
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η παρουσίαση και εδραίωση νέων τραπεζικών
εφαρµογών και µηχανηµάτων στην απλή καθηµερινότητα των ανθρώπων.
Αυτό είναι ακριβώς και το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία. Μια νέα
εποχή που εξελίσσεται µέρα µε τη µέρα, µια fintech εποχή που µαζί της φέρνει
πολλές αλλαγές σε αρκετούς τοµείς της καθηµερινότητας των ανθρώπων και κυρίως
στον τραπεζικό τοµέα. Εξελίσσεται πλέον ένα νέο µοντέλο τραπεζών και τραπεζικών
εφαρµογών και στον χώρο αυτό των συναλλαγών αρχίζουν να εισέρχονται και άλλες
εταιρίες που προσπαθούν να πάρουν ένα µερίδιο της αγοράς. Όλα αυτά τα νέα
δεδοµένα λοιπόν καταγράφονται και αναλύονται στην πορεία αυτής της πτυχιακής
εργασίας.
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Ανάλυση Μερών
Πρώτο Μέρος
Στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής θα µιλήσουµε διεξοδικά για ότι σχετίζεται µε
την καινοτοµία στο θεωρητικό της κοµµάτι, το πως την αντιλαµβανόµαστε, το πως
την ορίζουµε, ποιους δείκτες χρησιµοποιούµε για την µέτρηση της, ποια είναι η
διαφορά της µε την εφεύρεση και άλλα τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω.
Επιπλέον, θα ορίσουµε τι σηµαίνει τράπεζα, θα αναφερθούµε στην ιστορική
εξέλιξη των τραπεζών και θα αναλύσουµε διεξοδικά την ιστορική εξέλιξη του
τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα.
Τέλος, κλείνοντας το πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας θα αναφερθούµε στην
σύνδεση που υπάρχει µεταξύ της ιστορικής εξέλιξης των τραπεζών και ειδικότερα
του τραπεζικού συστήµατος της Ελλάδας, µε την οικονοµική κρίση, την επιβολή των
capital controls στην χώρα µας, τη µείωση του εργατικού δυναµικού των τραπεζών
και την ανάπτυξη νέων καινοτόµων εφαρµογών και πρακτικών στο χώρο των
τραπεζικών συναλλαγών.

∆εύτερο Μέρος
Στο δεύτερο µέρος της εργασίας αυτής, θα µιλήσουµε για τις γενικότερες
καινοτοµίες, τόσο στον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, όσο και στον εξωτερικό
περιβάλλοντα χώρο των τραπεζικών καταστηµάτων.
Γενικότερα, οι αλλαγές στην καθηµερινότητα των ανθρώπων, η ανάπτυξη της
τεχνολογίας, καθώς και οι αυξηµένες ανάγκες των τραπεζικών πελατών, οδήγησαν
στην δηµιουργία νέων τρόπων συνδιαλλαγών τράπεζας - τραπεζικών υπαλλήλων και
πελατών. Έτσι, για τον σκοπό αυτόν, δηµιουργήθηκαν νέα µηχανήµατα και λογισµικά
που άλλαξαν το τραπεζικό περιβάλλον, τόσο εµφανισιακά, όσο και πιο ουσιαστικά
(κάτι που θα αναλυθεί στο 3ο µέρος).
Επιπλέον, ο κίνδυνος των τραπεζικών καταστηµάτων σε ληστείες, οδήγησε σε
αυξηµένα µέτρα ασφαλείας, τα οποία άλλαξαν το εσωτερικό περιβάλλον
αποτελώντας και αυτά χαρακτηριστικό παράδειγµα καινοτοµιών.
!Τέλος, λόγω της µείωσης του εργατικού δυναµικού, της ραγδαίας ανάπτυξης της
τεχνολογίας, της επιθυµίας των καταναλωτών να εξυπηρετούνται γρηγορότερα και µε
περισσότερη ασφάλεια, αλλά και της επιθυµίας των τραπεζών να στρέψουν το
καταναλωτικό κοινό περισσότερο στη χρήση των νέων τεχνολογιών, να τους
ενηµερώσουν για αυτές και πως να τις αξιοποιούν, αλλά και έτσι να έχουν
περισσότερο χρόνο, ώστε ο ρόλος τους να γίνει συµβουλευτικός. Ορισµένες από
αυτές δηµιούργησαν ένα τελείως διαφορετικό µοντέλο τραπεζικών καταστηµάτων,
"τα οποία θα χαρακτήριζα ως καινοτόµα".
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Τρίτο Μέρος
Στο τρίτο µέρος της εργασίας αυτής, θα µιλήσουµε διεξοδικά για την έννοια του
fintech. Θα εστιάσουµε όσων αφορά στο πως πρωτοεµφανίστηκε το fintech ως
έννοια, ως υπηρεσίες και όχι µόνο, στην Ελλάδα, αλλά και πως αργότερα όλο αυτό
υιοθετήθηκε και από τις τράπεζες οι οποίες όχι µόνο εισήγαγαν νέες υπηρεσίες
βασισµένες σε αυτή τη νέα τεχνολογία αλλά διοργάνωσαν και διαγωνισµούς,
(παίρνοντας, παράδειγµα από τον πρωτοπόρο που έφερε το fintech στην Ελλάδα αλλά
και που ήταν πρωτοπόρος και στον τοµέα των διαγωνισµών), µέσω των οποίων είχαν
ως στόχο την ανάδειξη και στήριξη νέων τεχνολογικών ιδεών που θα προσέφεραν
νέες δυνατότητες στο καταναλωτικό κοινό των τραπεζών δηµιουργώντας νέες
πλατφόρµες και εφαρµογές στηριζόµενοι στην τεχνολογία fintech.
Επιπλέον θα παρουσιάσουµε µια πλήρη συνέντευξη για θέµατα που αφορούν το
Fintech και τον αντίστοιχο διαγωνισµό Fintech Hackathon που διοργανώνει η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία σηµειωτέων ήταν και η πρώτη που άνοιξε τις
πλατφόρµες της έτσι ώστε η διαγωνιζόµενοι να µπορούν να δοκιµάσουν µέσω των
τραπεζικών συστηµάτων τις ιδέες τους σε πραγµατικές συνθήκες της αγοράς και να
δουν αν τυχόν πρέπει να διορθώσουν κάτι. Η συνέντευξη αυτή παραχωρήθηκε σε
εµένα από άτοµα που ανήκουν στην οµάδα του κ. Καλογεράκη, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για τους τοµείς αυτούς στη Εθνική Τράπεζα.
Κλείνοντας το τρίτο µέρος της εργασίας, θα αναφερθούµε σε µια τράπεζα του
εξωτερικού, και πιο συγκεκριµένα την N26, η οποία λειτουργεί χωρίς την ύπαρξη
καταστηµάτων, καθαρά µέσω ιντερνέτ, µόνο µε τη χρήση κάποιου, καθηµερινής
χρήσης "πλέον στην εποχή µας" τεχνολογικού µέσου όπως για παράδειγµα ένα κινητό
και αποτελεί έχοντας πάρει άδειο µια καθαρά fintech τράπεζα. Η αναφορά στην
τράπεζα αυτή δεν είναι τυχαία και γίνεται διότι η συγκεκριµένη λειτουργεί ήδη σε 18
χώρες µέσα στις οποίες συγκαταλέγετε και η Ελλάδα.

Τέταρτο Μέρος
Αφού λοιπόν αναφερθήκαµε στα τρία προηγούµενα µέρη της εργασίας αυτής σε
όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά µέσα, τα νέα τραπεζικά καταστήµατα, τις νέες
τραπεζικές εφαρµογές, το fintech, τους διαγωνισµούς fintech αλλά και σε όλες τις
νέες εξελίξεις που κάθε µέρα εισέρχονται όλο και περισσότερο στις ζωές µας,
θεώρησα σωστό στο τέταρτο µέρος της εργασίας να παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που θα προκύψουν από την έρευνα που θα κάνω µε
την χρήση 2 ερωτηµατολογίων (ένα για το δεύτερο µέρος της εργασίας και ένα για το
τρίτο µέρος αυτής), σε ένα δείγµα 50 ατόµων διαφορετικής ηλικιακής κλίµακας και
επαγγέλµατος, µέσα από το οποίο θέλω να δούµε κατά πόσο οι άνθρωποι στις µέρες
µας γνωρίζουν τις νέες αυτές έννοιες και αλλαγές τόσο στον τραπεζικό τοµέα όσο και
γενικότερα, κατά πόσο τις χρησιµοποιούν και τα πόσο τις δέχονται και τους
εξυπηρετούν.
Και επειδή πάντοτε σε µια κατάσταση υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά και
θεωρώ ότι πρέπει να διερευνώνται και οι δύο πλευρές στα ερωτηµατολόγια αυτά
υπάρχουν και ερωτήσεις που αναδεικνύουν ακριβώς αυτά τα αρνητικά σηµεία των
14

νέων αυτών εξελίξεων και θέλω να δω πως αντιδρά ο κόσµος σε όλα αυτά και τι
σκέφτεται και πιστεύει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Καινοτοµία
Ζούµε σε ένα περιβάλλον που διαρκώς εξελίσσεται, που οι ανάγκες και οι
απαιτήσεις µεγιστοποιούνται, ενώ ο χρόνος ελαχιστοποιείται. Ζούµε σε ένα παρόν
και προχωρούµε σε ένα µέλλον που τα πάντα τρέχουν και εξελίσσονται ραγδαία και
εµείς είµαστε αναγκασµένοι να ακολουθήσουµε την εξελικτική αυτή πορεία. Ζούµε,
βλέπουµε, νοιώθουµε, ακούµε και παρακολουθούµε καθηµερινά και χρόνο µε το
χρόνο, την καινοτοµία να εισέρχεται όλο και περισσότερο στις ζωές µας.
Καινοτοµία σε όλους τους κλάδους, που σε συνδυασµό µε την τεχνολογία και τα
τεχνολογικά µέσα δίνουν νέους τρόπους διαφυγής από καθηµερινές δυσκολίες, νέες
διεξόδους σε πολλούς τοµείς (ιατρικούς, επιχειρηµατικούς κλπ.), µειώνουν τον χρόνο
αναµονής και διευκολύνουν κατά µεγάλο µέρος τις ζωές µας. Ωστόσο, προκύπτει το
ερώτηµα, εάν τα αποτελέσµατα της καινοτοµίας µακροπρόθεσµα είναι θετικά ή
αρνητικά, τόσο ως προς το άτοµο, όσο και ως προς την κοινωνία ολόκληρη.
Στην πτυχιακή αυτή, θα µελετήσουµε την καινοτοµία στον τραπεζικό τοµέα και τις
τραπεζικές συναλλαγές, και θα εξετάσουµε νέα µοντέλα εφαρµογών, αλλά και
τραπεζικών καταστηµάτων.
Τέλος, θα µελετήσουµε κατά πόσο τα άτοµα δέχονται τις αλλαγές αυτές, τον
βαθµό ενηµέρωσης από τους αρµόδιους, το ποσοστό χρήσης ανά είδος συναλλαγής
των νέων συστηµάτων και το ποσοστό εµπιστοσύνης των ανθρώπων σε αυτά.

1.1 Καινοτοµία και Εφεύρεση
Καινοτοµία και εφεύρεση ή µάλλον καλύτερα θα έπρεπε να λέµε εφεύρεση και
καινοτοµία. Είναι δυο έννοιες οι οποίες απέχουν µεταξύ τους απειροελάχιστα και η
διαφορά τους διαφαίνεται - διαχωρίζεται µέσα από µια πολύ "λεπτή γραµµή". Αυτός
είναι και ο λόγος που στο µυαλό των ανθρώπων οι δύο αυτές έννοιες συγχέονται
πολλές φορές. "Ωστόσο όµως αν σκεφτούµε για παράδειγµα ότι ο Elias Howe ήταν ο
πρώτος Αµερικανός που κατοχύρωσε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για την ραπτική µηχανή
αλλά παρ' όλα αυτά εµείς γνωρίζουµε τον Isaac Singer τον κατασκευαστή που έκανε
γνωστή την ραπτική µηχανή και το όνοµα του συνδέθηκε µε αυτή," (Storey, Greene,
Χασσίδ, & Φαφαλιού, 2011), έτσι µπορούµε να καταλάβουµε ποια είναι η λεπτή
γραµµή που διαχωρίζει την εφεύρεση από την καινοτοµία.

1.1.1 Ορισµός Καινοτοµίας
Για την καινοτοµία έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί ανά τα χρόνια από πολλούς
ερευνητές, διότι ο καθένας από αυτούς την ερµήνευσε και την διατύπωσε βάσει των
δικών του γνώσεων και συµπερασµάτων, µέσω φαινοµένων και παραδειγµάτων που
µελέτησε. Σύµφωνα µε τον Fagerberg, "η καινοτοµία είναι η πρώτη
εµπορευµατοποίηση µιας ιδέας". (Storey, Greene, Χασσίδ, & Φαφαλιού, 2011)
Ο πρώτος ωστόσο που διατύπωσε έναν ορισµό για το τι είναι τελικά καινοτοµία
ήταν ο οικονοµολόγος Joseph Schumpeter (1883 - 1950), ο οποίος και διαµόρφωσε
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ουσιαστικά τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε και αντιλαµβανόµαστε την καινοτοµία
µέχρι και σήµερα. Ο Schumpeter, εισήγαγε λοιπόν την αντίληψη της καινοτοµίας ως
ριζοσπαστικού φαινοµένου που διαταράσσει την κοινωνική δοµή. Ουσιαστικά, ο
ολοκληρωµένος ορισµός, τον οποίο έδωσε το 1950, ήταν ότι : "η καινοτοµία είναι
µια ριζοσπαστική και διαταρακτική πράξη απόκλισης από τις υπάρχουσες πρακτικές.
Ισχυριζόταν µάλιστα ότι "η καινοτοµία αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό του
καπιταλισµού, ο οποίος βρίσκεται εκτεθειµένος στη δίνη της δηµιουργικής
καταστροφής, που συνεχώς αλλάζει ριζικά τις δοµές καταστρέφοντας τις παλιές και
δηµιουργώντας νέες. (Schumpeter 1950) (Storey, Greene, Χασσίδ, & Φαφαλιού,
2011)) Πριν από τον τελικό ορισµό που διατύπωσε, ωστόσο, είχε δώσει και άλλες δύο
ερµηνείες, οι οποίες ήταν ότι η καινοτοµία δεν εκδηλώνεται από µόνη της, αλλά
ακολουθεί ένα εξελικτικό µονοπάτι που κατά καιρούς φυσούν "άνεµοι δηµιουργικής
καταστροφής", αλλά και ότι η καινοτοµία προσδιορίζεται, τόσο από τη χρονική
στιγµή, όσο όµως και από το γενικότερο πλαίσιο. (Storey, Greene, Χασσίδ, &
Φαφαλιού, 2011)
Έκτος όµως από τον SCHUMPETER, ορισµοί και διαπιστώσεις σχετικά µε τον
όρο της καινοτοµίας, δόθηκαν κατά διαστήµατα και από άλλους ερευνητές, και όχι
µόνο, µερικά από τα οποία είναι :
•

"Η µετατροπή της "εφεύρεσης" σε "καινοτοµία" απαιτεί, µεταξύ των άλλων,
γνώση της αγοράς, πόρους για την παραγωγή του προϊόντος ή της διαδικασίας
και διοικητικές ικανότητες. "O. B. Winters, Αµερικανός ∆ιαφηµιστής"

•

"Οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όταν καινοτοµούν.
Προσεγγίζουν την καινοτοµία, µε την ευρύτερη της έννοια, υιοθετώντας, τόσο
καινούργιες τεχνολογίες, όσο και καινούριους τρόπους παραγωγής
προϊόντων". "Michael Porter (1990)"

•

"Καινοτοµία είναι το ειδικό εργαλείο των επιχειρηµατιών, µέσω του οποίου
εκµεταλλεύονται την αλλαγή σαν µια ευκαιρία για µια διαφορετική
δραστηριότητα ή υπηρεσία. Είναι δυνατό να παρουσιαστεί σαν µια πειθαρχία,
είναι δυνατό να µαθευτεί, είναι δυνατό να εξασκηθεί". "Peter Drucker"

•

"Καινοτοµία δεν σηµαίνει µόνο την εµπορευµατοποίηση ενός σηµαντικού
πλεονεκτήµατος στο ανώτατο επίπεδο τεχνικής (ριζική καινοτοµία), αλλά
συµπεριλαµβάνει επίσης και την εκµετάλλευση ακόµη και µικρής κλίµακας
αλλαγών στο τεχνολογικό know-how". "Paul Gardiner"

•

Οι Freeman και Soete πιστεύουν ότι πολλές από τις λεγόµενες καινοτοµίες
στην πραγµατικότητα δεν είναι παρά βελτιωτικές / βαθµιαίες αλλαγές στο πως
γίνονται τα πράγµατα. "Freeman & Soete" (1997)

•

"Πρόκειται για την µετατροπή µιας ιδέας σε εµπορεύσιµο προϊόν ή υπηρεσία,
λειτουργική µέθοδο παραγωγής ή διανοµής -νέα ή βελτιωµένη - ή ακόµα σε
νέα µέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτόν ο όρος
αναφέρεται στην διαδικασία. Από την άλλη µεριά όταν µε την λέξη
καινοτοµία υποδηλώνεται ένα νέο ή βελτιωµένο προϊόν, εξοπλισµός ή
υπηρεσία που διαχέεται επιτυχώς στην αγορά, η έµφαση δίνεται στο
αποτέλεσµα της διαδικασίας". ΟΟΣΑ, Εγχειρίδιο Frascati
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•

"Η επιτυχής εµπορική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ιδεών ή µεθόδων,
µέσα από την εισαγωγή νέων προϊόντων ή διαδικασιών ή µέσω της βελτίωσης
ήδη υπαρχόντων. Η καινοτοµία είναι το αποτέλεσµα µιας διαδραστικής
διαδικασίας µάθησης, η οποία εµπλέκει διαφόρους παράγοντες ενδοεπιχειρησιακούς και εξω-επιχειρησιακούς". Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι αν και η καινοτοµία έχει χαρακτηριστεί
από πολλούς µια ιδιαίτερα περίπλοκη έννοια ως προς την εξήγηση της, τόσο
ευκολότερη είναι η εφαρµογή της, η οποία µπορεί εύκολα να µας φέρει µπροστά σε
θετικές επιδράσεις της σε πολλούς τοµείς και συνήθειες της καθηµερινότητάς µας
που µπορούν να την κάνουν πιο βατή και µε µικρότερους χρόνους απόκρισης. Εξίσου
όµως, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι µπορεί ένα επίτευγµα, µια αλλαγή κλπ. να
θεωρηθεί καινοτοµία για ένα δείγµα πληθυσµού και όχι για ένα άλλο και αυτό
καθορίζεται κυρίως από την χρονική στιγµή που εµφανίζεται και τις ανάγκες που
καλείται να καλύψει, οι οποίες µπορεί να είναι σηµαντικές για κάποιους, ενώ για
κάποιους άλλους όχι.

1.1.2 Ορισµός εφεύρεσης και διαφορά της µε την καινοτοµία.
Όπως αναφέραµε ήδη η εφεύρεση χωρίζεται µε µια πολύ λεπτή γραµµή από την
καινοτοµία. Αν και πολλοί άνθρωποι συγχέουν αυτές τις δύο έννοιες, είναι σηµαντικό
να διευκρινιστεί ότι είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Εφεύρεση, είναι ουσιαστικά "η
πρώτη εµφάνιση µιας ιδέας, ενός προϊόντος ή µιας διαδικασίας", ενώ η καινοτοµία
είναι η πρώτη εµπορευµατοποίηση µιας ιδέας", σύµφωνα µε τον Fagerberg (2003).
(Storey, Greene, Χασσίδ, & Φαφαλιού, 2011)
Αναλυτικότερα, αν θα θέλαµε να περιγράψουµε καλύτερα στους απλούς
ανθρώπους το τι είναι εφεύρεση, θα λέγαµε ότι είναι η κλασσική στιγµή του
"εύρηκα", όταν δηλαδή κάποιος έχει µια ιδέα και ξεκινά να την επεξεργάζεται
προκειµένου να την υλοποιήσει και να της δώσει υπόσταση, χωρίς να τον ενδιαφέρει
αν θα υπάρξει αγοραστικό κοινό για την ιδέα που θα υλοποιήσει και αν όλη αυτή η
προσπάθεια θα του αποφέρει κέρδος. Ουσιαστικά, το µοναδικό πράγµα που τον
ενδιαφέρει είναι η απόκτηση της γνώσης µέσω της έρευνας και της υλοποίησης της
ιδέας του. Αν θα θέλαµε να δώσουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα εφευρέσεων,
θα αναφέραµε χαρακτηριστικά τη βασική έρευνα που γίνεται στα εργαστήρια Ε&Α
των εταιριών, αλλά και στα πανεπιστήµια
Από την άλλη πλευρά, η καινοτοµία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και αυτό λόγο
των επιδιώξεων της. Ουσιαστικά, η καινοτοµία αποτελεί την συνέχεια και µετατροπή
µιας εφεύρεσης σε εµπορεύσιµο προϊόν ή υπηρεσία που αποσκοπεί στην απόκτηση
κέρδους και αυτό το πετυχαίνει, καθώς εµφανίζεται και δηµιουργείται σε µια περίοδο,
όπου εντοπίζεται µια ανάγκη την οποία και θα µπορέσει να καλύψει. . Οι άνθρωποι
µιλούν για την «εφεύρεση» του ηλεκτρικού λαµπτήρα ή την «εφεύρεση» του iPhone,
ενώ στην πραγµατικότητα, ούτε ο Thomas Edison, ούτε ο SteveJobs ήταν εφευρέτες.
Και οι δύο χρησιµοποίησαν την υπάρχουσα τεχνολογία µε νέους τρόπους, έχοντας
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στο πίσω µέρος του µυαλού τους µία µεγάλη αγορά που θα παραλάµβανε το
αποτέλεσµα της εργασίας τους. Ήταν καινοτόµοι.
Υπάρχουν εφευρέτες και υπάρχουν και καινοτόµοι, η βασική τους διαφορά είναι
ότι ο ένας δηµιουργεί το προϊόν µε το όνειρο της επιτυχίας, ενώ ο άλλος φέρνει το
προϊόν στην αγορά µε τη βεβαιότητα ότι υπάρχει µια ανάγκη να ικανοποιήσει.
Συνοψίζοντας, αν θα θέλαµε να εξηγήσουµε περιληπτικά, αλλά κατανοητά προς
όλους την έννοια της εφεύρεσης θα την εµπερικλείαµε στις προτάσεις που
ακολουθούν :
•

Εφεύρεση, είναι η σύλληψη µιας πρωτότυπης ιδέας και η τεχνική της
πραγµατοποίηση.

•

Η εφεύρεση είναι αποτέλεσµα της Βασικής Έρευνας.

•

Τα κριτήρια επιτυχίας µιας εφεύρεσης είναι περισσότερο τεχνικά παρά
εµπορικά.

•

Η εφεύρεση δεν είναι ούτε αναγκαία, ούτε ικανή συνθήκη για καινοτοµία.

1.2 Παρερµηνεύσεις της Καινοτοµίας
Προκειµένου να γίνουµε ακόµη πιο σαφής σε σχέση µε την καινοτοµία και να µην
υπάρχουν "µελανά" σηµεία ως προς την κατανόηση της έννοιας, αλλά και του τι
ακριβώς σηµαίνει καινοτοµία και τι όχι. Θα αναφέρουµε κάποιες παρερµηνεύσεις και
λανθασµένες εντυπώσεις των ανθρώπων και των κοινωνιών που τους οδηγούν πολλές
φορές σε λάθος δρόµους και συµπεράσµατα και τους κάνουν να ονοµάζουν κάτι νέο
που προκύπτει στην καθηµερινότητα τους ως καινοτόµο, ενώ µπορεί να µην είναι και
να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Έτσι, λοιπόν, µετά από µελέτες και παρατηρήσεις στις συµπεριφορές κοινωνιών
και ατόµων αλλά και τις παρατηρήσεις επιστηµόνων και ερευνητών µπορούµε να
διακρίνουµε τις πιο συχνές παρερµηνεύσεις της καινοτοµίας οι οποίες είναι:
1

Καινοτοµία = Εφεύρεση

Αν και πολλές φορές χρησιµοποιούνται µε το ίδιο ακριβώς νόηµα, ωστόσο είναι
δύο πολύ διαφορετικές έννοιες. Η εφεύρεση είναι "η πρώτη εµφάνιση µιας ιδέας, ενός
προϊόντος ή µιας διαδικασίας" και είναι ουσιαστικά η εκροή της βασικής έρευνας,
ενώ η καινοτοµία είναι "η πρώτη εµπορευµατοποίηση µιας ιδέας" που έρχεται να
καλύψει µια ανάγκη που προκύπτει και αποτελεί εκροή της εφαρµοσµένης έρευνας.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΕΡΕΥΝΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εικόνα 1 Απεικόνιση Εξελικτικής Πορείας από τη Βασική Έρευνα στην Καινοτοµία
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2

Καινοτοµία = Μόνο νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

Πολλές επιχειρήσεις πέτυχαν, καθώς στηρίχθηκαν σε ένα καινοτόµο προϊόν, το
οποίο έγινε αµέσως, "σε µικρό χρονικό διάστηµα", αποδεκτό από τους καταναλωτές.
Για αυτόν, ακριβώς τον λόγο, θεωρούµε την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ως το
σηµαντικότερο στοιχείο, το οποίο µπορεί να µας οδηγήσει στην καινοτοµία,
θεωρούµε δηλαδή τα νέα προϊόντα συνώνυµα της καινοτοµίας. Ωστόσο, υπάρχουν
και άλλες πρακτικές και βελτιώσεις, τα οποία µπορούν να συµβάλουν σε σηµαντικό
παράγοντα στην επιτυχία της καινοτοµικής δραστηριότητας µιας οντότητας. Αυτά τα
σηµεία και οι πρακτικές αποτυπώθηκαν και από τον SCHUMPETER, ο οποίος τα
ονόµασε ως τύπους της καινοτοµίας και αναφέρονται παρακάτω:
•
•
•
•
•

Εισαγωγή µιας νέας παραγωγικής µεθόδου.
∆ηµιουργία νέας αγοράς.
Κατάκτηση νέας πηγής για την προµήθεια πρώτης ύλης ή ηµιτελών
προϊόντων.
∆ηµιουργία νέου τύπου βιοµηχανικής οργάνωσης.
Εισαγωγή νέου αγαθού ή σηµαντικής βελτίωσης.

Επίσης, σηµαντικό είναι εδώ να αναφερθεί, ότι η καινοτοµία δεν είναι απαραίτητα
συνώνυµη µε την "υψηλή τεχνολογία" και αυτό το αναφέρουµε, διότι συχνά
δηµιουργείται η εντύπωση αυτή, καθώς κάνει την εµφάνιση της συχνότερα σε ότι έχει
να κάνει µε βιοµηχανικό εξοπλισµό, λογισµικά και την ενσωµατωµένη τεχνολογία
αυτών, µεθόδους κ.α.. Ωστόσο, παρατηρούµε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό
καινοτοµιών προκύπτει µέσω νέων συνδυασµών γνωστών στοιχείων ή µέσω της
δηµιουργικότητας στον τοµέα σχεδιασµού προϊόντων, µε την τεχνολογία βέβαια,
σχεδόν πάντα παρούσα, η οποία κάποιες φορές παίζει πολύ υψηλό ρόλο στον
σχεδιασµό, την παραγωγή και την διανοµή των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι δεν είναι απαραίτητο πάντοτε η υψηλή τεχνολογία να
αποτελεί παράγοντα υψηλής καινοτοµίας, ωστόσο όµως πάντοτε υπάρχει ακόµη και
στον απλό τρόπο προσέγγισης της καινοτοµίας ο τεχνολογικός παράγοντας, ακόµη
και σε µικρό ποσοστό που όµως µπορεί να παίξει αρκετά σηµαντικό ρόλο. Για τους
λόγους αυτούς είναι απαραίτητο το άτοµο να κατέχει τις απαιτούµενες και
απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνικές ικανότητες που πολλές φορές είναι
ουσιώδους σηµασίας τόσο για την πραγµατοποίηση των τεχνολογικών ανακαλύψεων
όσο και για την κατανόηση και χρήση των νέων τεχνολογιών.
3

Καινοτοµία = Μοναδικότητα

Όλες οι νέες ιδέες προέρχονται από παλιές, έχουν ξεκινήσει µε ότι ήδη υπήρχε και
έγιναν µοναδικές από τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο αυτές συνδυάστηκαν ή
συνδέθηκαν µε υπάρχουσες ιδέες και γνώσεις. Το µυστικό του επιχειρηµατία είναι η
επιτυχηµένη χρησιµοποίηση του «εργαλείου» "O.P.B." (Other Peoples Brain).
Εποµένως, καταλαβαίνουµε ότι από την στιγµή που ο καινοτόµος εκµεταλλεύεται την
σκέψη ή τις αρχικές σκέψεις άλλων ανθρώπων για να τις εξελίξει και να τις κάνει
µοναδικές η καινοτοµία δεν είναι από µόνη της συνώνυµη της µοναδικότητας. Όπως
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άλλωστε ξέρουµε η εφεύρεση είναι αυτή που είναι µια πράξη και πρακτική
µοναχικότητας και άρα, και µοναδικότητας, καθώς αναπτύσσεται στο µυαλό ενός
µόνο ανθρώπου.

1.3 Η Έννοια της Καινοτοµίας
Ύστερα, λοιπόν, από όλη αυτή την ανάλυση σε σχέση µε την καινοτοµία καταλάβαµε
πάρα πολλά πράγµατα για το τι ουσιαστικά σηµαίνει ο όρος, αλλά και πως
εξελίσσεται και πλέον είµαστε σε θέση να καταλαβαίνουµε, πότε κάτι θεωρείται
καινοτοµία και πότε όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, διότι έτσι µια κοινωνία, µία
εταιρία, ένα σύνολο ατόµων κ.ά., καταφέρνουν να εξελιχθούν να µην µένουν σε µια
κατάσταση στασιµότητας και να πετυχαίνουν την οικονοµική ανάπτυξη που
επιθυµούν. Εάν, όµως θέλαµε να δώσουµε σχηµατικά την έννοια της καινοτοµίας,
έτσι ώστε να κατανοηθεί, ακόµη περισσότερο από όλα τα άτοµα να πάψουν, πλέον
να υπάρχουν αµφιβολίες, ερωτήµατα και να µην αποτελεί πλέον η καινοτοµία µια
δυσνόητη έννοια, τότε θα την δίναµε σχηµατικά όπως αναλύεται παρακάτω.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
(ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΦΕΥΡΕΣΗ
(ΕΠΙΛΥΕΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΣΥΛΛΗΨΗ
(ΙΔΕΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΗΣ 'Η
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
ΠΕΛΑΤΗ)

Εικόνα 2 Σχηµατική Απεικόνιση : Η Έννοια της Καινοτοµίας

1.4 Είδη Καινοτοµίας
Οι καινοτοµίες διαφέρουν µεταξύ τους, και για αυτό το λόγο και ταξινοµούνται σε
κατηγορίες που έχουν δηµιουργηθεί, ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητές. Για
να ταξινοµηθεί µια καινοτοµία σε µια από τις κατηγορίες που υπάρχουν είναι αρκετοί
οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι ο
χρόνος που υλοποιείται µια καινοτοµία, το αντικείµενο επιρροής τους, αλλά και το
αντίκτυπο που έχουν, τόσο σε θέµα οργάνωσης, όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον.
Ουσιαστικά, η ταξινόµηση των διαφόρων καινοτοµιών δεν είναι αυστηρά
επιστηµονική, αλλά επηρεάζεται και από τους εξωτερικούς παράγοντες µε τους
οποίους αλληλεπιδρά, αλλά και τη γενικότερη αντίληψη που έχει πάνω σε διάφορους
τοµείς και θέµατα το άτοµο ή η επιχείρηση που την ταξινοµεί. Για το λόγο αυτό, µια
καινοτοµία µπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες από ένα άτοµο ή µια
επιχείρηση. Στις υποενότητες που ακολουθούν θα δούµε µια απλοποιηµένη
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ταξινόµηση της καινοτοµίας, ανάλογα µε κάποια κριτήρια βάση των οποίων
κατηγοριοποιείται, αλλά και σύµφωνα µε το εγχειρίδιο "ΌΣΛΟ" του ΟΟΣΑ.

1.4.1 Ανάλογα µε το Αντικείµενο1
Το εγχειρίδιο "Όσλο" διακρίνει τέσσερα είδη καινοτοµίας ανάλογα µε το
αντικείµενο τους. Τα τέσσερα αυτά είδη είναι :
1. Καινοτοµία προϊόντος (product innovation) : έχουµε όταν εισάγεται ένα
προϊόν - αγαθό ή υπηρεσία, το οποίο παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση στα
χαρακτηριστικά του, αλλά και στους τρόπους χρήσεις του, οι οποίες έχουν ως
στόχο την ικανοποίηση των αναγκών για τις οποίες και δηµιουργήθηκε. Η
κατασκευή του συγκεκριµένου είδους µπορεί να στηρίζεται σε νέες γνώσεις ή
συνδυασµό υπαρχόντων τεχνολογιών, που τελικά πετυχαίνουν να διαθέτει το
προϊόν καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές, βελτιωµένα υλικά κατασκευής,
αναβάθµιση και βελτίωση του ενσωµατωµένου λογισµικού, αλλά και πιο
εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για το χρήστη.
2. Καινοτοµία διαδικασίας (process innovation) : έχουµε όταν βελτιώνουµε τον
τρόπο παραγωγής και παράδοσης των προϊόντων, όσον αφορά το εµπορικό
τους κοµµάτι. Ουσιαστικά, µέσω αυτού του τύπου καινοτοµίας, αλλάζουµε
όλους τους παράγοντες που συµβάλλουν στην παραγωγή και διανοµή των
προϊόντων, όπως την τεχνική, την τεχνολογία, τον εξοπλισµό ή το λογισµικό σε
µια εταιρία και αυτό διότι, αν παραµέναµε στον παλαιό τρόπο παραγωγής και
διανοµής των προϊόντων µια εταιρίας, ενώ τα πράγµατα έχουν αλλάξει στην
αγορά, τότε θα είχαµε ως αποτέλεσµα την ανικανότητα παραγωγής, αλλά και
διανοµής των προϊόντων ή σε διαφορετική περίπτωση η παραγωγή και η
διανοµή τους θα ήταν περιορισµένη και ανεπαρκής σε σχέση µε τις ανάγκες της
αγοράς.
3. Καινοτοµία µάρκετινγκ (marketing innovation) : έχουµε όταν εφαρµόζουµε
µια νέα µέθοδο µάρκετινγκ µε ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι δηλαδή όταν
αποφασίζουµε να κάνουµε σηµαντικές αλλαγές σε ότι αφορά το σχεδιασµό των
προϊόντων µας, την συσκευασία τους, την τοποθέτηση τους, την προώθηση τους
αλλά και την τιµολόγηση τους.
Ουσιαστικά στόχος της καινοτοµίας µάρκετινγκ είναι η καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών, το άνοιγµα νέων αγορών για την ικανοποίηση
τους ή η επανατοποθέτηση του βελτιωµένου πλέον προϊόντος για τον ίδιο
ακριβώς λόγο και όλα αυτά µε απώτερο σκοπό και στόχο την αύξηση των
πωλήσεων. Το διαφορετικό της συγκεκριµένης καινοτοµίας σε σχέση µε
άλλες είναι ότι η εταιρία δοκιµάζει έναν νέο τρόπο προσέγγισης των πελατών,
Oslo Manual, 3rd Edition. (2005). Guidelines for collecting and interpreting
innovation data

1
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ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις νέες αντιλήψεις που έχει αναπτύξει η εταιρία
σχετικά µε τον νέο τρόπο µάρκετινγκ που θέλει να προωθήσει και ο οποίος
είναι διαφορετικός σε σχέση µε τον παλαιό κάτι το οποίο πρέπει να δείξει και
στο αγοραστικό του κοινό χαράζοντας νέο δρόµο στη µεταξύ τους σχέση και
πετυχαίνοντας τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

4

Οργανωσιακή καινοτοµία (organizational innovation) : έχουµε όταν
εφαρµόζουµε ένα νέο τρόπο οργάνωσης σε όλο το εύρος της εταιρίας, δηλαδή
στις εργασιακές σχέσεις και τρόπους συνεργασίας µεταξύ των διάφορων
εργασιακών στρωµάτων σε µια εταιρία, στην οργάνωση σε σχέση µε όλες τις
πρακτικές της εταιρίας, αλλά και στον τρόπο αλληλεπίδρασης µε εξωτερικούς
συνεργάτες και πελάτες, δηλαδή στις εξωτερικές σχέσεις της. Ακόµη, η
οργανωσιακή καινοτοµία µπορεί να στοχεύει στην αύξηση της απόδοσης,
µέσω της µείωσης των διοικητικών ή συναλλακτικών δαπανών, την βελτίωση
της ικανοποίησης στον εργασιακό χώρο (και κατά συνέπεια την ενίσχυση της
παραγωγικότητας).

1.4.2 Ανάλογα µε την Πρωτοτυπία των Αποτελεσµάτων
Τα είδη στα οποία διακρίνεται η καινοτοµία, ανάλογα µε την πρωτοτυπία των
αποτελεσµάτων της είναι :
1

Καινοτοµία µικρής κλίµακας (Incremental innovation): έχουµε όταν
τροποποιούµε, τελειοποιούµε, απλοποιούµε, εδραιώνουµε και βελτιώνουµε
υφιστάµενα προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες παραγωγής
και διανοµής. Οι περισσότερες καινοτοµίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

2

Ριζική καινοτοµία (radical innovation): έχουµε όταν εισάγουµε νέα προϊόντα ή
υπηρεσίες, οι οποίες είτε εξελίσσονται σε νέες µεγάλες επιχειρήσεις, είτε γεννούν
νέους βιοµηχανικούς κλάδους, είτε προσπαθούν να επιφέρουν αλλαγές στο
σύνολο ενός βιοµηχανικού κλάδου και προσπαθούν να δηµιουργήσουν νέες
αξίες. Ένα παράδειγµα, για την ριζική καινοτοµία, αποτελεί ο τραπεζικός
τοµέας που υπέστη µια τουλάχιστον ήπια µεταµόρφωση µε την εµφάνιση των
ΑΤΜ, που προσέφεραν τη δυνατότητα διάθεσης κεφαλαίου, σχεδόν, παντού
ανά τον κόσµο µε τη χρήση της κατάλληλης πλαστικής κάρτας.

3

Επαναστατική / Ριζοσπαστική καινοτοµία (breakthrough innovation): συχνά
αποκαλείται και "καταστροφική των ικανοτήτων"(Tushman & Anderson, 1986),
επειδή όπως αναφέρει και ο Schumpeter, καταστρέφει τις ισχύουσες πρακτικές
µε δηµιουργικό τρόπο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας
αποτελούν οι πέντε τύποι καινοτοµίας που έχει ορίσει ο Schumpeter, οι οποίοι
είναι : η εισαγωγή νέας παραγωγικής µεθόδου, η δηµιουργία νέας αγοράς, η
κατάκτηση νέας πηγής για την προµήθεια πρώτης ύλης ή ηµιτελών προϊόντων, η
δηµιουργία νέου τύπου βιοµηχανική οργάνωσης και η εισαγωγή νέου αγαθού ή
σηµαντικής βελτίωσης.
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1.4.3 Ανάλογα µε την Πηγή της Καινοτοµίας
Ο ΟΟΣΑ στο Εγχειρίδιο "Όσλο" έκανε µία συστηµατική ταξινόµηση των ειδών
καινοτοµίας διακρίνοντας τις πηγές καινοτοµίας σε δύο οµάδες: Έρευνα &Ανάπτυξη
('Ε & Α) και µη-Ε&Α.
Ουσιαστικά, η ταξινόµηση αυτή έγινε µε σκοπό να επισηµανθεί ότι δεν είναι
απαραίτητο όλες οι καινοτοµίες που προκύπτουν σε µια επιχείρηση να αποτελούν
αποτέλεσµα συνεργασίας µε οργανισµού Έρευνας και Ανάπτυξη (Ε&Α), οι
οργανισµοί αυτοί µπορεί να είναι πανεπιστήµια, ινστιτούτα ερευνών κ.α. Σηµαντικό
δείγµα αυτής της διαπίστωσης αποτελούν οι καινοτόµες ΜΜΕ, τα παραδείγµατα των
οποίων αν µελετήσουµε θα προκύψει ότι δεν συνδέονται µε κάποιον οργανισµό Ε&Α,
αλλά ούτε διαθέτουν δικά τους τµήµατα Ε&Α (δηλαδή ενδοεταιρικά τµήµατα Ε&Α),
αντιθέτως στηρίζουν την καινοτοµική τους υπόσταση στο ικανό προσωπικό που
διαθέτουν, σε αυτό ακριβώς το σηµείο έχουµε την κατηγορία ταξινόµησης των
καινοτοµικών διαδικασιών χωρίς Ε&Α.

Εικόνα 4 Είδη Καινοτοµίας : Ανάλογα µε την πηγή

33

1.4.4 Ανάλογα µε την Στρατηγική
Ανάλογα µε την στρατηγική, την οποία ακολουθεί η κάθε εταιρία, έχουµε την
διάκριση της καινοτοµίας σε δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι : ανοικτού τύπου
καινοτοµία και κλειστού τύπου καινοτοµία
Ανοικτού τύπου καινοτοµία (open innovation): έχουµε όταν σε µια εταιρία οι
διάφορες στρατηγικές που επιλέγει να ακολουθήσει - χρησιµοποιήσει της παρέχει την
δυνατότητα να αποκτήσει τεχνολογίες που έχει ανάγκη για την επίτευξη των στόχων της
και τις οποίες δεν διέθετε, αλλά ταυτόχρονα της δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει
τεχνολογίες που ήδη είχε αναπτύξει και τις οποίες είχε παραµερίσει. Στην ανοικτού
τύπου καινοτοµία µια εταιρία µπορεί να λάβει τεχνολογίες από διάφορες πηγές, διότι οι
στρατηγικές αυτού του τύπου καινοτοµίας έχουν ως στόχο της ενίσχυσης της
αποδοτικότητας µέσω της οικοδόµησης αποτελεσµατικών εξωτερικών σχέσεων µε
άλλες εταιρίες. Βέβαια, όλο αυτό αποκλείει την δηµιουργία µιας επαναστατικής
καινοτοµίας.
Κλειστού τύπου καινοτοµία (close innovation): έχουµε όταν µια εταιρία
προσλαµβάνει τους ευφυέστερους και πιο ικανούς επαγγελµατίες ενός κλάδου
προκειµένου να επιτύχει να αναπτύξει τα δικά της νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και
να είναι η πρώτη που θα τα διαθέσει στο καταναλωτικό κοινό. Για να το πετύχει βέβαια
όλο αυτό θα πρέπει να δαπανήσει αρκετά χρήµατα για Ε&Α, καθώς αυτό είναι το
στοιχείο που θα την κάνει να έχει κυρίαρχη θέση στην παροχή ενός συγκεκριµένου
προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται ήδη από κάποιον άλλο χωρίς όµως τα επιθυµητά
οφέλη για τον καταναλωτή που υπάρχει µια ανάγκη που έχει εντοπίσει µόνον εκείνος
και θέλει να προλάβει να καλύψει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να κατοχυρώσει την
µοναδική του ιδέα, πνευµατική ιδιοκτησία προκειµένου να µην µπορέσει κάποιος
ανταγωνιστής να επωφεληθεί από αυτη λανσάρωντας κάτι παρόµοιο ή και ίδιο σε
χαµηλότερη τιµή.

Εικόνα 5 Είδη Καινοτοµίας : Ανάλογα µε τη στρατηγική
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1.4.5 Καινοτοµία εκ των Άνω προς τα Κάτω και εκ των
Κάτω προς τα Πάνω
Η καινοτοµία στους περισσότερους οργανισµούς προέρχεται ακολουθόντας δύο
πορείες στην πυραµίδα ιεραρχίας και οργάνωση µια εταιρίας ή επιχείρησης ή
οργανισµού και αυτές είναι ή "εκ των άνω προς τα κάτω" (top-down) ή "εκ των κάτω
προς τα άνω" (bottom-up).
{Καινοτοµία "εκ των άνω προς τα κάτω" : έχει το πλεονέκτηµα ότι οι έχοντες
την εξουσία καθορίζουν "το ρυθµό", είναι εκείνοι που θέτουν τους στόχους και
παρέχουν χρηµατοδότηση. Την υλοποίηση αναλαµβάνει το κατάλληλο προσωπικό.
Η προσέγγιση αυτή έχει συνήθως τη µορφή µιας οδηγίας όπως:
1
2
3
4
5

Θα εξερευνήσουµε αυτή τη νέα αγορά.
Θα καταργήσουµε κάποιο τµήµα της τρέχουσας γραµµής προϊόντων.
Θα ανταγωνιστούµε σε ένα νέο κοµµάτι της αγοράς µε ένα νέο προϊόν.
Θα επενδύσουµε σε αυτή τη νέα τεχνολογία στοχεύοντας στο µέλλον.
Θα επενδύσουµε σε µεθόδους αυτοµατοποιηµένης παραγωγής.

Αυτού του είδους οι οδηγίες δεν αφήνουν καµιά αµφιβολία για τις µελλοντικές
επιδιώξεις της εταιρίας, οι µόνοι περιορισµοί αυτού του είδους καινοτοµίας είναι οι
ανθρώπινοι πόροι.

Καινοτοµία "εκ των κάτω προς τα άνω" : είναι η καινοτοµία, η οποία γεννιέται
κάπου στα "βάθη της εταιρίας". Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, εάν επιθυµούν να
συµµετάσχουν σε αυτό το είδος καινοτοµίας. Η καινοτοµία αυτή, θέτει τις
µεγαλύτερες προκλήσεις για αυτούς που την επιδιώκουν, αυτούς που σκέφτονται
διαφορετικά από τους υπόλοιπους, που θέτουν διαρκώς ερωτήµατα, που έχουν πολλά
ενδιαφέροντα, που δυσαρεστούνται όταν δεν γίνονται αλλαγές, που θεωρούνται
υπερόπτες, που δίνουν µια διαφορετική άποψη των πραγµάτων, που ρωτούν "γιατί
όχι" πιο σύχνά από το "γιατί", που δηµιουργούν προβλήµατα στα διοικητικά στελέχη
της πρώτης γραµµής, που είναι η πηγή ζωής και το µέλλον της επιχείρησης. Αυτοί
είναι εκείνοι που συλλαµβάνουν ιδέες και είναι πρόθυµοι να υποστούν την επίπονη
διαδικασία που απαιτείται, ώστε να πείσουν πρώτα τον εαυτό τους και στη συνέχεια
πολλά επίπεδα της διοίκιησης για την αξία αυτών των ιδεών.}
("InnoSupportTransfer, Υποστήριξη της καινοτοµίας στις Μικροµεσαίες
Επιχειρήσης, Pdf αρχείο σελ 14 - 15, χρονολογία 2007.")
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1.5 Πηγές Προέλευσης Καινοτοµίας
Προκειµένου µια επιχείρηση, µια εταιρία ή ένα άτοµο να εντοπίσει που και πότε
υπάρχει µια ευκαιρία για να καινοτοµήσει θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να
παρακολουθεί κάποιους παράγοντες, καθώς η κάθε αλλαγή που µπορεί να συµβεί σε
έναν τοµέα - παράγοντα της καθηµερινότητας και όχι µόνο µπορεί να αποτελέσει
ευκαιρία για καινοτοµία. Οι παράγοντες τους οποίους πρέπει µια εταιρία να λαµβάνει
υπόψη της και να παρακολουθεί για τυχόν αλλαγές χαρακτηρίστηκαν το 1985 από
τον Peter Drucker ως πηγές προέλευσης καινοτοµίας και ταξινοµήθηκαν από αυτόν
σε "εξωτερικές" και "εσωτερικές" πηγές :
 Εσωτερικές πηγές :
•

"Το απρόσµενο" : η απρόσµενη επιτυχία, η απρόσµενη αποτυχία, το
απρόσµενο εξωτερικό γεγονός. Η επιχείρηση πρέπει να εστιάζει την
προσοχή της όχι µόνο σε τοµείς που παρουσιάζουν πρόβληµα, αλλά και σε
τοµείς που τα αποτελέσµατα αποδεικνύονται καλύτερα από εκείνα που
περίµενε η επιχείρηση. Το ζήτηµα είναι, ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να
προσπερνούν πιο εύκολα µια επιτυχία από ότι µια αποτυχία. Ωστόσο, και
οι δύο κρύβουν ευκαιρίες για αλλαγή και καινοτοµία.

•

"Η δυσαρµονία" : ανάµεσα στην αντικειµενική πραγµατικότητα και στην
υποτιθεµένη πραγµατικότητα ή στην πραγµατικότητα, όπως "θα έπρεπε να
είναι". Αποτελεί 'σφάλµα', αλλά ταυτόχρονα πρόκληση ή ευκαιρία για
καινοτοµία. Είναι ένα είδος συµπτώµατος για αλλαγή που, είτε έχει ήδη
συµβεί, είτε µπορεί να συµβεί. Μπορεί να εντοπιστεί σε µια γενική
οικονοµική συγκυρία, σε έναν κλάδο, στις αξίες και προσδοκίες των
πελατών κλπ.

•

"Καινοτοµία βασισµένη σε λειτουργική ανάγκη" : Σε αρκετές
περιπτώσεις µια καινοτοµία προκύπτει από µια ανάγκη. Τελειοποιείτε µια
διαδικασία που ήδη υπάρχει, αντικαθίσταται ένα κρίκος που είναι
αδύναµος, επανασχεδιάζετε µια διαδικασία αξιοποιώντας τη νέα γνώση.
Για να επιτύχει όµως η καινοτοµία που προέρχεται από µια ανάγκη πρέπει
να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις :
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1. Η ανάγκη να είναι πλήρως κατανοητή.
2. Πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις, και
3. Η λύση που προτείνεται πρέπει να ταιριάζει, είτε µε τον τρόπο που
λειτουργούν τα άτοµα, είτε µε τον τρόπο που επιθυµούν να λειτουργούν.
•

"Αλλαγές στην δοµή του κλάδου της οικονοµίας ή στην δοµή της
αγοράς : οι αλλαγές αυτές προσφέρουν εµφανείς ευκαιρίες για
καινοτοµία. Τέτοιου είδους αλλαγές αφορούν την ανάπτυξη του κλάδου ή
της αγοράς, την εξέλιξη της τεχνολογίας και τον τρόπο που διενεργούνται
διάφορες εργασίες.

 Εξωτερικές πηγές :
•

"∆ηµογραφικά στοιχεία" : Οι αλλαγές στα δηµογραφικά στοιχεία (µέγεθος
πληθυσµού, ηλικιακή σύνθεση, εκπαιδευτικό επίπεδο, εισόδηµα κλπ.) είναι
εµφανείς και έχουν τις πιο προβλέψιµες επιδράσεις. Οι αλλαγές στα
δηµογραφικά στοιχεία αποτελούν σηµαντική πηγή άντλησης ευκαιριών για
καινοτοµία.

•

"Νέα γνώση" : Η νέα γνώση (/new knowledge). Οι καινοτοµίες, που
βασίζονται στη νέα γνώση διαφέρουν από τις προηγούµενες. Οι πρώτες
φέρνουν την αλλαγή και εµπεριέχουν
µεγάλο κίνδυνο, ενώ οι
προηγούµενες εκµεταλλεύονται τις αλλαγές που έχουν ήδη συµβεί.
Επιπλέον, στις καινοτοµίες αυτές µεσολαβεί ένα αρκετά µεγάλο χρονικό
διάστηµα µέχρι τη στιγµή που η νέα γνώση µετατρέπεται σε προϊόν ή
υπηρεσία.

•

"Τεχνολογικές εξελίξεις"

•

"Αλλαγές στις αντιλήψεις" : στις διαθέσεις και στο νόηµα. ∆εν αλλάζουν
τα γεγονότα, αλλά η ερµηνεία τους. Για παράδειγµα, στα µαθηµατικά δεν
υπάρχει αλλαγή µεταξύ των δυο απόψεων, "το ποτήρι είναι µισοάδειο" και
"το ποτήρι είναι µισογεµάτο", ωστόσο το νόηµα και οι συνέπειες τους
είναι τελείως διαφορετικά. Εάν, λοιπόν, αλλάξει η αντίληψη από την
πρώτη στην δεύτερη άποψη, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για
καινοτοµία.

Βέβαια, υπάρχει και µια άλλη πηγή ιδεών για καινοτοµίες, η οποία συναντάται και
υιοθετείται σε µεγαλύτερο βαθµό σε χώρες µε λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες,
όπως είναι για παράδειγµα η Ελλάδα. Η πηγή αυτή ονοµάζεται {δηµιουργική µίµηση}.
•

∆ηµιουργική µίµηση : σε αυτό το είδος, ένας επιχειρηµατίας ή µια
επιχείρηση παρακολουθεί και εξετάζει αδυναµίες που εµφανίζονται σε
µια καινοτοµία, η οποία έχει εισαχθεί από κάποιον άλλο επιχειρηµατία, ή
επιχείρηση ενός κλάδου, είτε στην χώρα που εδρεύει ο πρώτος, είτε σε
κάποια άλλη χώρα. Αφού εξετάσει και παρακολουθήσει όλες τις
αδυναµίες, είτε τις βελτιώνει, είτε προσαρµόζει το προϊόν, σύµφωνα µε
τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα που εδρεύει. Με τον τρόπο αυτό
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δηµιουργεί ένα παρόµοιο µε το αρχικό προϊόν, το οποίο είναι και αυτό
καινοτόµο, αλλά καλύπτει καλύτερα και σε µεγαλύτερο βαθµό τις
ανάγκες και τις επιθυµίες των καταναλωτών. Σε όλη αυτή την διαδικασία,
φυσικά, βοηθά η νέα τεχνολογία των κοµπιούτερ και της πληροφορικής, η
οποία διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για όσους επιθυµούν να αδράξουν
τις ευκαιρίες που εµφανίζονται και να τις αξιοποιήσουν, ώστε να
δηµιουργήσουν προϊόντα και επιχειρήσεις που και θα υπόσχονται πολλά
αλλά και θα τα παρέχουν.

1.6 ∆ιαστάσεις της Καινοτοµίας
Οι καινοτοµίες παρουσιάζουν και κάποιες διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές είναι
πέντε σύµφωνα µε το άρθρο του D.A. HART µε τον τίτλο "Innovations clusters : Key
concepts".
Οι πέντε διαστάσεις της καινοτοµίας οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
είναι:
1

Ο χαρακτήρας της καινοτοµίας : η καινοτοµία έχει εµπορική διάσταση και
όχι µόνο τεχνολογική και έχει νόηµα µόνο όταν µπορεί να εφαρµοστεί στις
επιχειρήσεις για εµπορικούς σκοπούς.

2

Οι διαβαθµίσεις της καινοτοµίας : η καινοτόµος διαδικασία µπορεί να
αφορά τη δηµιουργία τελείως νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, ή τη βελτίωση
υφιστάµενων προϊόντων και υπηρεσιών, κάτι που συµβαίνει συχνότερα.

3

Η συλλογικότητα, η µεταφορά τεχνογνωσίας και η αναγνώριση : η
καινοτοµία προκύπτει από τη συλλογική εργασία, τη µεταφορά τεχνογνωσίας
και την αναγνώριση µέσα από ένα σύνολο παραγωγικών δυνάµεων, της
ανάγκης παραγωγής νέων προϊόντων, ή βελτίωσης των υφιστάµενων.

4

Η διαδικασία αφορά ένα δίκτυο : ένα από τα βασικότερα στοιχεία της
διαδικασίας παραγωγής καινοτοµίας είναι ότι δεν αφορά ένα άτοµο, ή µια
εταιρία αλλά ένα "δίκτυο" ατόµων ή επιχειρήσεων που εργάζονται µαζί.

5

Η χωρική διάσταση της καινοτοµίας : θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η
χωρική διάσταση της καινοτοµίας. Και αυτό, διότι κάποιες περιοχές είναι
περισσότερο καινοτόµες από άλλες, οπότε µπορεί κανείς να δεχτεί ότι όπως
υπάρχουν διαβαθµίσεις στην ένταση της καινοτοµίας υπάρχουν και στη χωρική
της διάσταση.

1.7 Χρυσοί Κανόνες της Καινοτοµίας
Για να επιτύχει µια καινοτοµία, καθώς και όλη η πορεία που αυτή ακολουθεί
προκειµένου να υλοποιηθεί πρέπει να στηρίζεται σε κάποιους κανόνες. Οι κανόνες
αυτοί ονοµάζονται "χρυσοί κανόνες" και το πλήθος τους είναι επτά.
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Οι επτά χρυσοί κανόνες της καινοτοµίας είναι οι εξής :
1

Στρατηγική σκέψη : είναι απαραίτητο να ελέγχετε γνωρίζετε τι συµβαίνει στην
επιχείρησης σας και να είστε γνώστης των δυνατοτήτων της αλλά κυρίως των
αδυναµιών της διότι αν δεν τα γνωρίζετε δεν µπορείτε να ελέγξετε τη µοίρα της
επιχείρησης σας και τότε οι ανταγωνιστές θα το κάνουν για εσάς.

2

∆ιαφορετική σκέψη : να δίνετε κίνητρο στους υπαλλήλους σας να σκέφτονται
διαφορετικά και εναλλακτικά και να προτείνουν νέες ιδέες και πρακτικές,
καθώς η διαφορετικότητα είναι πολλές φορές και το κλειδί της επιτυχίας, η
οποία µπορεί να προκύψει από εκεί που δεν το περιµένεις.

3

Σκέψη για το όφελος του πελάτη : να σκέφτεστε την επόµενη σας κίνηση, το
νέο σας προϊόν ή υπηρεσία πάντοτε µε γνώµονα πρώτα την ικανοποίηση του
πελάτη και έπειτα το κέρδος, διότι ο πελάτης είναι αυτός που δίνει κέρδος στην
επιχείρηση.

4

Προσοχή στη λεπτοµέρεια : προσπαθήστε να παρέχετε κάτι το οποίο δεν
έχει ο ανταγωνιστής, κάτι το οποίο θα φέρει την άµεση και πλήρη
ικανοποίηση του πελάτη και θα σας ξεχωρίσει στο µυαλό του, διότι µόνο τότε
θα είστε ανταγωνιστικοί.

5

Γνώση : προσπαθήστε να αποκτήσετε όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση σε
σχέση µε τα θέµατα που διαχειρίζεστε διότι αυτή θα αποτελέσει και την
δύναµη σας.

6

Άνθρωποι : προσπαθήστε να κερδίσετε το καταναλωτικό κοινό πριν ακόµα
λανσαριστεί το προϊόν σας στην αγορά, αλλά και αφού βγει σε κυκλοφορία
µέσω έξυπνων τεχνικών µάρκετινγκ διότι τότε θα έχετε επιτύχει

7

Μέγεθος : µην επικεντρώνεστε τόσο στο να αυξήσετε το µέγεθος της εταιρίας
σας διότι τότε αποπροσανατολίζεστε από τον στόχο και όλο αυτό, διότι
µεγαλύτερη εταιρία σηµαίνει περισσότερος χρόνος συντήρησης λιγότερος
χρόνος ανάπτυξης.

1.8 Η ∆ιαδικασία της Καινοτοµίας Στάδια Υιοθέτησης
«Η διαδικασία ανάπτυξης καινοτοµιών {innovation process} η οποία µπορεί να
χαρακτηριστεί και ως στάδια υιοθέτησης της καινοτοµίας, µπορεί να παρουσιαστεί
ως µια απλή γραµµική διαδικασία τεσσάρων βηµάτων. Τα βήµατα αυτά είναι :
1

Ιδέα : αν και µπορεί να ακούγεται απλό, ορισµένες εταιρίες έχουν
πρόβληµα να παράγουν νέες ιδέες εντός επιχείρησης, ή και να εισάγουν
νέες ιδέες εκτός της επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει συχνά, καθώς οι
εργαζόµενοι σε αυτές είτε δεν ενθαρρύνονται να µιλάνε για τις ιδέες τους
είτε οι πρακτικές του παρελθόντος έχουν δείξει ότι η γέννηση µιας ιδέας
δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για το άτοµο που είχε την αρχική
ιδέα, {για παράδειγµα, έλλειψη αναγνώρισης, περισσότερα
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καθήκοντα χωρίς επιβράβευση}. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µια
επιχείρηση που θέλει να καινοτοµήσει θα πρέπει να βρει τρόπους να έχει
ροή νέων ιδεών. Μια κλασσική τεχνική για να αντιµετωπιστεί αυτό είναι
η τεχνική του "brainstorming"
2

Έρευνα και ανάπτυξη : αφού γίνει η αξιολόγηση των υφιστάµενων
ιδεών και η επιλογή της ιδέας {ή των ιδεών} στην οποία θα διατεθούν
πόροι, το επόµενο στάδιο περιλαµβάνει µια σειρά φάσεων µέχρι την
παραγωγή ενός πρωτοτύπου (αν µια ιδέα αφορά µια νέα διαδικασία,
τότε το "πρωτότυπο" µπορεί να έχει τη µορφή της προσοµοίωσης, ή
ακόµη και του δοκιµαστικού - πιλοτικού έργου). Το στάδιο αυτό, που
µπορεί να περιλαµβάνει πολλές, φάσεις όπως ήδη αναφέρθηκε,
υλοποιείται στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις από εξειδικευµένα τµήµατα
έρευνας και ανάπτυξης.

3

Πρώιµοι χρήστες (early adopters) : πολύ συχνά, οι καινοτοµίες
απευθύνονται σε ένα πλήθος αγορών στόχων (target groups). Μεταξύ
αυτών υπάρχουν και τµήµατα της αγοράς για τα οποία η καινοτοµία έχει
µεγαλύτερη αξία. Για παράδειγµα, στην αυτοκινητοβιοµηχανία, πρώιµος
χρήστης µπορεί να θεωρηθεί η Formula 1, αφού για τον χώρο αυτό οι
µικρές αλλαγές µπορεί να κάνουν µια µεγάλη διαφορά.

4

Αγορά : το επόµενο βήµα είναι η παρουσίαση της καινοτοµίας στην
αγορά και η προσπάθεια εµπορευµατοποίησης της.

Τέλος, αν και µπορεί να φαίνεται µια απλή γραµµική διαδικασία, η διαδικασία της
καινοτοµίας παρουσιάζει έναν µεγάλο αριθµό αντιδράσεων. Επίσης, είναι σχεδόν
βέβαιο πως περνώντας από το ένα στάδιο στο άλλο, η αρχική ιδέα µεταβάλλεται και
το αρχικό αποτέλεσµα καταλήγει να είναι πολύ διαφορετικό. Παρατηρείται ότι,
συνήθως οι σηµαντικότερες αναδράσεις προέρχονται από τη φάση της δοκιµής των
πρωτοτύπων από πραγµατικούς χρήστες.» (Λιβιεράτος, Α. 2013. Οδηγός
Καινοτοµίας για µικρές επιχειρήσεις, Εκδόσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα.)

1.9 Μέθοδοι Μέτρησης της Καινοτοµίας
Είναι πολύ σηµαντικό να µπορούµε να µετρήσουµε την καινοτοµία στο εσωτερικό
της κάθε επιχείρησης, ώστε να µπορούν να γίνονται διακριτές οι δυνατότητες για
αλλαγή και βελτίωση µιας καινοτοµίας, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν τον
τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων. "Ο τρόπος µέτρησης των
καινοτοµιών επιτυγχάνεται µέσω τριών βασικών δεικτών, οι οποίοι είναι :
•

∆είκτες "εισροών" : όπως είναι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη
('Ε&Α) ή ο αριθµός των "εργαζοµένων" στην Έ&Α.

•

"Ενδιάµεσοι δείκτες εκροών"
ευρεσιτεχνείας.

:

όπως

ο

αριθµός

διπλωµάτων
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•

"Άµεσοι δείκτες της καινοτοµικής εκροής" : όπως οι έρευνες πεδίου
που διερευνούν τις ίδιες επιχειρήσεις προκειµένου να συλλέξουν στοιχεία για
την καινοτοµική τους δραστηριότητα." (Storey, Greene, Χασσίδ, &
Φαφαλιού, 2011)

Ωστόσο, η µέτρηση µε τους δείκτες αυτούς παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήµατα
και κάποια µειονεκτήµατα.
Η µέτρηση της καινοτοµίας µε τους δείκτες "εισροών" δηλαδή τις δαπάνες για
Έ&Α ή τον αριθµό των "εργαζοµένων" στην Έ&Α παρουσιάζει τα παρακάτω
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα :
 Πλεονεκτήµατα :
•

∆υνατότητα άµεσης αντιστοίχισης της καινοτοµίας, µε ποσοτικά
οικονοµικά στοιχεία που σχετίζονται µε την Ε&Α.

•

Πληθώρα διαθέσιµων δεδοµένων που σχετίζονται µε την Ε&Α, στα οποία
υπάρχει αρκετή οµοιοµορφία µεταξύ των διαφορετικών χωρών.

 Μειονεκτήµατα :
•

«∆εν είναι απαραίτητο να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των εισροών και
εκροών (καινοτοµία). Οι δαπάνες για Ε&Α αντανακλούν µόνο τους πόρους
που διατίθενται για την παραγωγή καινοτοµικών εκροών και όχι το
πραγµατικό µέγεθος της καινοτοµικής δραστηριότητας. Αυτό που πρέπει
να µετρηθεί, εποµένως, είναι η εκροή καινοτοµίας και όχι οι εισροές των
εργαζοµένων ή του κεφαλαίου.

•

Τείνουν να υποτιµούν την καινοτοµική "συνεισφορά" των µικρότερων
επιχειρήσεων.

Ουσιαστικά, οι δαπάνες για Έ&Α περισσότερο είναι δείκτης των χρηµατικών /
ανθρώπινων πόρων που διατίθενται, παρά δείκτης των καινοτοµιών που
επιτυγχάνονται. Συνεπώς, η αξία της Έ&Α ως δείκτη µέτρησης της καινοτοµίας είναι
περιορισµένη, ειδικά σε ότι αφορά τις µικρές επιχειρήσεις.» (Storey, Greene, Χασσίδ,
& Φαφαλιού, 2011)
Η µέτρηση της καινοτοµίας µε τους "ενδιάµεσους δείκτες εκροών", όπως είναι ο
αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα :
 Πλεονεκτήµατα :
•

«Η απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας προϋποθέτει ένα πάγιο κόστος
για τον εφευρέτη, µειώνοντας έτσι τον αριθµό των "ασήµαντων"
ευρεσιτεχνιών.

•

Ο αριθµός των ευρεσιτεχνιών αποτελεί στοιχείο µέτρησης της
καινοτοµικής εκροής και ως εκ τούτου, είναι προτιµότερος από δείκτες
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µέτρησης εισροών όπως οι δαπάνες για Ε&Α.» (Storey, Greene, Χασσίδ,
& Φαφαλιού, 2011)
 Μειονεκτήµατα :
•

«Καλύπτουν µόνο µία µορφή πνευµατικής ιδιοκτησίας από τις τέσσερις
που µπορεί να επιδιώξει µια επιχείρηση. Οι άλλες τρεις είναι :
I.

Σχεδιαστικά δικαιώµατα (design rights) : καλύπτουν την
εσωτερική ή εξωτερική µορφή ή διάταξη ενός πρωτότυπου
σχεδίου. ∆εν είναι υποχρεωτική η επίσηµη καταχώρηση των
σχεδίων, αλλά σε περίπτωση που κατοχυρωθούν τα δικαιώµατα
ισχύουν για αρκετά χρόνια (για παράδειγµα, στη Μ.Βρετανία
ισχύουν για 15 χρόνια).

II.

Πνευµατικά δικαιώµατα (copyright rights) : δεν είναι
υποχρεωτική η επίσηµη καταχώρηση των δικαιωµάτων όπως :
o λογοτεχνίας, για παράδειγµα µυθιστορήµατα, εγχειρίδια χρήσης,
προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, στίχοι τραγουδιών,
άρθρα εφηµερίδων, περιεχόµενο ιστοσελίδων και βάσεις
δεδοµένων.
o θεάτρου, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ο χορός και η
παντοµίµα.
o µουσικής.
o τέχνης, για παράδειγµα ζωγραφική, χαρακτική, φωτογραφία,
γλυπτική, κολάζ, αρχιτεκτονική, τεχνικά σχέδια, διαγράµµατα
και χάρτες.
o ηχογραφήσεις / αναµεταδόσεις ήχου και εικόνας

III.

•

∆ικαιώµατα επί του εµπορικού σήµατος (trademark rights) : "το
σήµα κατατεθέν", ταυτοποιεί µια υπηρεσία ή ένα προϊόν και
επιτρέπει τη διάκριση από άλλα προϊόντα και υπηρεσίες και µπορεί
για παράδειγµα να είναι ένα σλόγκαν (γιατί σας αξίζει της L'oreal),
µια ονοµασία (Mc Donald's), ένας λογότυπος (ο λογότυπος swoosh
της Nike), ένα χρώµα (το χαρακτηριστικό τιρκουάζ των φασολιών
Heinz), ένα σχήµα (το µπουκάλι της Coca Cola) ή ένας ήχος (to
jingle της Intel) . Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση
του, αλλά το σήµα ® αποδεικνύει ότι ο εµπορικός λογότυπος έχει
καταχωρηθεί επίσηµα από µια επιχείρηση. Τέλος, ένας εµπορικός
λογότυπος µπορεί να ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστηµα.

Ευνοούνται οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις, επειδή η κατοχύρωση της
ευρεσιτεχνίας είναι µια πολυέξοδη και χρονοβόρα διαδικασία και αυτός
είναι ακριβώς και ο λόγος µου οι µικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν
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τους απαραίτητους πόρους αποθαρρύνονται από το να κάνουν ένα τέτοιο
βήµα.
•

Οι ενδιάµεσοι δείκτες µετρούν περισσότερο την τεχνολογική
δραστηριότητα, το ρυθµό αύξησης των νέων εφευρέσεων, παρά την
καινοτοµία.» (Storey, Greene, Χασσίδ, & Φαφαλιού, 2011)

•

Κάθε χώρα ή οικονοµική κοινότητα έχει διαφορετικούς κανονισµούς για
τις ευρεσιτεχνίες.

•

Πολλές εταιρίες επιλέγουν να µην προχωρήσουν στην καταχώρηση
ευρεσιτεχνίας για το προϊόν τους για να µην είναι διαθέσιµα τα στοιχεία
του στους ανταγωνιστές τους.

Η µέτρηση της καινοτοµίας µε την χρήση των άµεσων δεικτών της καινοτοµικής
εκροής, όπως οι έρευνες πεδίου που διευρύνουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις προκειµένου
να συλλέξουν στοιχεία για την καινοτοµική τους δραστηριότητα (µέσω
ερωτηµατολογίων) παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.
 Πλεονεκτήµατα :
•

Αυτή η µέθοδος παρακάµπτει κάποιες από τις προκαταλήψεις "µεγέθους",
από τις οποίες πάσχουν οι άλλοι δύο δείκτες.

•

Ακόµη, η έρευνα πεδίου µεµονωµένων επιχειρήσεων επιτρέπει την
ανάδειξη διαφορετικών διαστάσεων της καινοτοµίας.
.
Γίνεται η µέτρηση µε την χρήση ερωτηµατολογίων (έρευνα που
διενεργείται από την ΕΕ και ονοµάζεται Κοινοτική Έρευνα Καινοτοµίας
CIS 5) στα οποία τα κύρια δύο ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν από
την επιχείρηση είναι :

•

Κατά την τριετή περίοδο για παράδειγµα 2002 - 2004, ήτα κάποιο από τα
καινοτοµικά σας προϊόντα :
a. Νέο στην αγορά σας; (Η επιχείρηση σας εισήγαγε κάποιο νέο αγαθό
ή υπηρεσία στον κλάδο της αγοράς που σας αντιστοιχεί πριν από
τους ανταγωνιστές σας;) ΝΑΙ / ΟΧΙ
b. Νέο µόνο για την επιχείρηση σας; (Η επιχείρηση σας εισήγαγε
κάποιο νέο αγαθό ή υπηρεσία που ήταν ουσιαστικά ίδιο µε κάποιο
άλλο προϊόν ήδη διαθέσιµο από τους ανταγωνιστές σας στον κλάδο
της αγοράς που σας αντιστοιχεί;) ΝΑΙ / ΟΧΙ
Ακόµη, ερωτηµατολόγια τέτοιου τύπου όπως το CIS έχουν το πρόσθετο
πλεονέκτηµα ότι εξετάζουν έναν ευρύτερο ορισµό της καινοτοµίας. Για παράδειγµα
το "CIS 5" λαµβάνει υπόψη του τέσσερεις διαφορετικούς δείκτες καινοτοµίας οι
οποίοι είναι :
a. Εφαρµογή µιας νέας ή σηµαντικά τροποποιηµένης εταιρικής στρατηγικής.
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b. Εφαρµογή προηγµένων τεχνικών διοίκησης εντός της επιχείρησης, για
παράδειγµα νέα συστήµατα διαχείρισης γνώσης κ.α.
c. Εφαρµογή σηµαντικών αλλαγών στην οργανωτική δοµή, για παράδειγµα
εισαγωγή δια-λειτουργικών οµάδων, εξωτερική ανάθεση (outsourcing) των
κυριότερων επιχειρηµατικών λειτουργιών κ.α.
d. Εφαρµογή τροποποιήσεων σε ιδέες ή στρατηγικές µάρκετινγκ, για
παράδειγµα αλλαγές στη συσκευασία ή την παρουσίαση ενός προϊόντος για
να εισχωρήσει σε νέες αγορές, νέες υπηρεσίες υποστήριξης για διάνοιξη νέων
αγορών κ.α.
 Μειονεκτήµατα :
•

Προφανές µειονέκτηµα αυτών των δεικτών είναι ότι παράγουν
υποκειµενικά αποτελέσµατα, µιας και οι επιχειρηµατίες τείνουν να
θυµούνται περισσότερο τις επιτυχίες παρά τις αποτυχίες τους.

•

Είναι πιθανόν, σε τέτοιου είδους ερωτηµατολόγια να απαντήσουν οι
καινοτόµοι, παρά οι µη καινοτόµοι.

Θα λέγαµε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος για να µετρήσουµε
την καινοτοµία, καθώς η κάθε µέθοδος έχει τα δικά της προβλήµατα. Ωστόσο, ένας
δείκτης που φιλοδοξεί να µετρήσει το φαινόµενο της καινοτοµίας οφείλει να εξετάσει
διαφορετικούς τύπους καινοτοµίας και να διακρίνει ανάµεσα σε µικρές και µεγάλες
επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Οι Τράπεζες και η Ιστορία τους
Οι τράπεζες αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι των κοινωνιών, καθώς προσφέρουν
πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες και υπηρεσίες, τόσο σε µεµονωµένα άτοµα, όσο
και σε επαγγελµατίες ή σε εταιρίες. Αποτελούν, ακόµη και έναν από τους φορείς που
κατέχουν και διαχειρίζονται ιδιωτικό και δηµόσιο χρήµα και που µπορούν να το
διαθέσουν µε διάφορους τρόπους στον κύκλο της οικονοµίας, έτσι αποτελούν και ένα
πολύ σηµαντικό κοµµάτι του. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι σηµαντικό να
δούµε πως ξεκίνησαν οι τράπεζες να υφίστανται, αλλά και την πορεία και ιστορία των
Ελληνικών τραπεζών έως σήµερα.

2.1 Τι είναι Τράπεζα (Ορισµός)
Τράπεζα : ονοµάζεται "µια επιχείρηση", η οποία ασχολείται µε χρηµατικές και
πιστωτικές συναλλαγές. Ανάλογα µε το είδος της, µπορεί να δέχεται καταθέσεις, να
χορηγεί δάνεια, να φυλάσσει και να διαχειρίζεται αξιόγραφα, να αναλαµβάνει
πληρωµές για λογαριασµό των πελατών της.
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2.2 Ιστορική Εξέλιξη Τραπεζών
Οι πρώτες τραπεζικές εργασίες και ουσιαστικά οι πρώτες τράπεζες άρχισαν να
υφίστανται στους ναούς, και φυσικά όλο αυτό πριν ακόµη αρχίζει να υπάρχει η
έννοια του χρήµατος το οποίο πλέον χρησιµοποιείται για όλες τις συναλλαγές των
ατόµων και έχει αξία. Κατά τις πρώτες συναλλαγές είχαµε κυρίως το θεσµό της
ανταλλακτικής αξίας και έτσι οι πρώτες συναλλαγές και καταθέσεις στις τράπεζες
που ήταν οι ναοί γίνονταν µε υλικά αγαθά όπως σιτάρι, βοοειδή, γεωργικά µέσα,
καθώς και άλλα αγαθά και αντικείµενα που θα βοηθούσαν το άτοµο στον αγώνα του
βιοπορισµού του. Όλο αυτό βέβαια, κάποια στιγµή άλλαξε και πλέον τη θέση των
υλικών αγαθών πήραν τα πολύτιµα µέταλλα, όπως ο χρυσός. Ένας από τους
κυριότερους λόγους που τις πρώτες τράπεζες (καταθέσεων) αποτέλεσαν οι ναοί, ήταν
το γεγονός ότι, επειδή ήταν ιεροί χώροι πάντοτε υπήρχε η ανθρώπινη παρουσία και η
φύλαξη στο χώρο, αλλά και ότι επειδή ήταν ιερός χώρος απέτρεπε τους κλέφτες από
το να εισέλθουν.
Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε σε περίοδο πολέµων που οι ναοί αποτελούσαν
το πρώτο σηµείο λεηλασίας των εχθρών. Παρατηρείται ότι, ήδη από τη Βαβυλώνα
του Χαµουραµπί, τον 18ο αιώνα π.Χ., οι ιερείς µετατράπηκαν στους πρώτους
τραπεζίτες. Έτσι, οι θρησκευτικοί λειτουργοί δάνειζαν τα αποθέµατα χρυσού,
σύµφωνα µε τους τόκους που ορίζονταν από τον κώδικα του Χαµουραµπί και
γεννιέται και η ιδέα της τράπεζας.

2.3 Ιστορική
Συστήµατος2

Εξέλιξη

του

Ελληνικού

Τραπεζικού

Η ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος είναι στενά
συνδεδεµένη µε τις εξελικτικές φάσεις της νεότερης οικονοµικής ιστορίας της χώρας
µας. Οι φάσεις αυτές διακρίνονται σε τρεις περιόδους όπου η πρώτη περίοδος
εκτείνετε από την ουσιαστική εγκαθίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους το
1828 µέχρι περίπου το έτος 1927, η δεύτερη περίοδος από το 1928 µέχρι το τέλος
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και η τρίτη περίοδος από το 1946 µέχρι την σηµερινή
εποχή.

2.3.1 Πρώτη Περίοδος (1828 - 1927)
Η περίοδος αυτή ξεκινά το 1828, όπου ο Ιωάννης Καποδίστριας δηµιουργεί την
Εθνική Χρηµατιστική Τράπεζα, η οποία δεν είχε µεγάλη διάρκεια ζωής λόγω της
αδυναµίας ως προς την συγκέντρωση πόρων που ήταν απαραίτητη για να
λειτουργήσει ως κανονική εκδοτική τράπεζα. Έτσι παρ' όλες τις προσπάθειες κράτους
και εύπορων ατόµων - δηµοτών και µη να συγκεντρώσουν και να αποδώσουν τους
απαραίτητους πόρους σε αυτή, η Τράπεζα διαλύεται το 1833.
Οκτώ χρόνια µετά το κλείσιµο της Εθνικής Χρηµατιστικής, ιδρύεται το 1841 η
Εθνική Τράπεζα, η οποία αποτελεί την πρώτη ιδιωτική τράπεζα, στην οποία
2

(Μελάς, 2012)
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επενδύθηκαν ελληνικά και ξένα κεφάλαια. Στην Εθνική Τράπεζα παραχωρείται από
το ελληνικό κράτος, το προνόµιο έκδοσης τραπεζογραµµατίων (αποτελεί τον κύριο
δανειστή του Ελληνικού ∆ηµοσίου), το οποίο αργότερα µεταβιβάζει στην τράπεζα
της Ελλάδος τον Μάιο του 1928. Παράλληλα βέβαια, η Εθνική Τράπεζα
λειτουργούσε και ως κλασσική εµπορική τράπεζα. Το σηµαντικότερο σε όλα αυτά
είναι ότι η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί την ιστορία του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος.
Το 1839 έχουµε την ίδρυση της Ιονικής Τράπεζας ΕΠΕ, στο Λονδίνο µε θέσπισµα
της γερουσίας των Ηνωµένων Πολιτειών των Ιονίων Νήσων, που βρισκόταν τότε υπό
αγγλική κυριαρχία. Επιπλέον, της παραχωρήθηκε από τους Άγγλους το προνόµιο
έκδοσης τραπεζογραµµατίων, αλλά και το δικαίωµα άσκησης κλασσικών εµπορικών
συναλλαγών. Το 1864, µετά την προσάρτηση των Ιόνιων Νήσων έχουµε επέκταση
του εκδοτικού προνοµίου σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ενώ το 1880 της εδόθη το
αποκλειστικό δικαίωµα έκδοσης σε όλο το Ιόνιο, το οποίο αργότερα µεταβιβάζεται το
1920 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και πλέον τηρεί µόνο τις εµπορικές
δραστηριότητες η Ιονική ως τράπεζα.
Ακόµη, παρατηρείται κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα µια αύξηση του
αριθµού των τραπεζών κάτι που φαίνεται ότι ακολουθούσε την τάση που
επικρατούσε σε διεθνές επίπεδο.
Όλη την διάρκεια της περιόδου αυτής, έχουµε την ίδρυση και άλλων τραπεζών
που, είτε παύουν να λειτουργούν όπως ξεκίνησαν, είτε συγχωνεύονται, είτε δίνουν
την θέση τους στους προγόνους που δηµιουργούνται από αυτές, είτε αποτυγχάνουν
ως εγχείρηµα. Έτσι, έχουµε την Τράπεζα Βιοµηχανικής Πίστεως (ιδρύθηκε το 1873),
η οποία τελικά απορροφάται από την Τράπεζα Αθηνών το 1906, τη Ναυτική Τράπεζα
που τελικά λειτούργησε περισσότερο ως Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία, την Γενική
Πιστωτική Τράπεζα που προήλθε από την συνένωση δύο τραπεζών (την "Τράπεζα
της επί των Κινητών Πίστεως" που ιδρύθηκε από τον Όµιλο Ε. Βαλτάτζη στις 11
Απριλίου 1872 και την "Εµπορική και Πιστωτική Τράπεζα της Ελλάδος που ιδρύθηκε
από τον Όµιλο Α. Συγγρού στις 13 Απριλίου 1872.) Κατά την πρώτη δεκαετία του
20ου αιώνα παύει να λειτουργεί η Σταφιδική Τράπεζα (ιδρύθηκε το 1899).
Επιπλέον, εκείνη την εποχή έχουµε τα πρώτα ίχνη της Alpha Bank, µε την ίδρυση
µιας εµπορικής επιχείρησης στην Καλαµάτα το 1879 από τον Ιωάννη Φ.
Κωστόπουλο, η οποία αποτέλεσε πρόδροµο της Τράπεζας των Καλαµών που
µετεξελίχθηκε σε Τράπεζα Πίστεως, δηλαδή την σηµερινή Alpha Bank.
Το 1882, έχουµε την Ίδρυση της προνοµιούχου Τράπεζας Ηπειροθεσσαλίας στο
Βόλο, η οποία κατείχε το προνόµιο έκδοσης τραπεζογραµµατίων σε Ήπειρο και
Θεσσαλία και η οποία συγχωνεύεται το 1900 µε την Εθνική Τράπεζα και της
µεταβιβάζει το εκδοτικό αυτό προνόµιο.
Το 1893, ιδρύεται η Τράπεζα Αθηνών, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη
τράπεζα καταθέσεων στην Ελλάδα. Με την ίδρυση της το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα εισέρχεται στην εποχή της συγκέντρωσης και της αξιοποίησης των
τραπεζικών καταθέσεων. Έχουµε για πρώτη φορά την εµφάνιση στην ελληνική
οικονοµία, της αποταµίευσης σε εγχρήµατη µορφή. Η Τράπεζα Αθηνών υπήρξε
πρωτοπόρος στην εισαγωγή καινοτόµων πιστωτικών γεγονότων, ενώ δηµιούργησε
ιδιαίτερες σχέσεις µε την βιοµηχανία και την ναυτιλία µέχρι και την συγχώνευση της
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µε την Εθνική Τράπεζα το 1953. Επί της ουσίας, υπήρξε ο µοναδικός πραγµατικός
ανταγωνιστής της Εθνικής.
Το 1899, έχουµε την ίδρυση ακόµη µιας τράπεζας, η οποία συγκεντρώνει και
λειτουργεί µε αρκετές από τις µορφές των τραπεζών, όπως εκδοτική, κτηµατική,
πίστεως κ.α.. Η τράπεζα αυτή ήταν η Τράπεζα Κρήτης που δηµιουργήθηκε από την
συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας µε ∆ανούς Τραπεζίτες της City, τους Hambros, η
οποία αρχικά επιδιώκει να καταλάβει το εκδοτικό µονοπώλιο στην αυτόνοµη, πλέον
Κρήτη, αλλά που αργότερα το 1919 παραιτείται από αυτό υπέρ της Εθνικής
Τραπέζης.
Λόγω όλων αυτών στο χρονικό διάστηµα έως την έναρξη του πολέµου το 1827
παρατηρείται µια βραδύς πρόοδος της οικονοµίας χωρίς διαρθρωτικές µεταβολές κάτι
που έχει σαν αποτέλεσµα και αντίστοιχο βραδύ ρυθµό ανάπτυξης του τραπεζικού
συστήµατος.
Έως τα τέλη του 19ου αιώνα, είναι κατάδηλος ο κυρίαρχος ρόλος που κατείχε η
ΕΤΕ, λόγω του δικαιώµατος έκδοσης του νοµίσµατος της χώρας (της παραχωρήθηκε
από το κράτος µε την ιδρυτική σύµβαση το 1841), ανεξαρτήτως κάποιων
περιορισµών, ως προς το ύψος του ποσού που µπορούσε να εκδοθεί βάση του
ισχύοντος νόµου. Η έκδοση χαρτονοµίσµατος ήταν µια πολύ προσοδοφόρος
διαδικασία (τόκος που απέφερε 8,0 % µεικτός, 4,5% καθαρός), χαρακτηριστικά θα
αναφέρεται ότι το 1872 τα κέρδη που προήλθαν µέσω του εκδοτικού αυτού
δικαιώµατος κάλυπταν το 42,5% των κερδών της ΕΤΕ. Αυτός ήταν και ο λόγος για
τον οποίο όλες οι νέες τράπεζες επιδίωκαν να κατέχουν το προνόµιο αυτό.
Γενικότερα όµως την περίοδο αυτή παρατηρείται, ότι το τραπεζικό σύστηµα της
χώρας λειτουργούσε περισσότερο ως σύστηµα τοκιστών και λιγότερο ως τραπεζικό
σύστηµα που αποσκοπούσε στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. (Μελάς, 2012)
Κατά την περίοδο που ξεκινά, από το 1870 έχουµε την εξάπλωση των ιδεών της
εκβιοµηχάνισης σε στενή σύνδεση µε τις χρηµατοδοτήσεις από τράπεζες
δηµιουργηµένες για τον σκοπό αυτό. Οι φορείς των ιδεών αυτών ήταν Έλληνες
οµογενείς, οι οποίοι δεν ενστερνίζονταν τις ιδέες της εκβιοµηχάνισης και της
δηµιουργίας τραπεζών για το σκοπό αυτό, αλλά χρησιµοποίησαν ως µέσο τις ιδέες
αυτές για να αποσπάσουν την συγκατάθεση δηµιουργίας νέων τραπεζών που θα τους
παραχωρούνταν το εκδοτικό προνόµιο για τις νέες επαρχίες που ενσωµατώθηκαν στο
κράτος, καθώς όµως και η δυνατότητα ιδιοποίησης µέρους του αγροτικού
εισοδήµατος.
Ωστόσο, σε µια χώρα, όπου η µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού ασχολείται µε
την αγροτική παραγωγή, κάτι το οποίο συνέβαινε και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές
χώρες, πρωταρχική σηµασία έχει ο βαθµός χρηµατοδότησης της αγροτικής
παραγωγής από το τραπεζικό σύστηµα, αλλά και οι όροι που την ακολουθούν. Για
τον λόγο αυτό παρά την προσπάθεια ανάπτυξης της βιοµηχανίας σε όλες τις
Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, ωστόσο η αγροτική παραγωγή συνεχίζει
να απασχολεί το µεγαλύτερο οικονοµικά ενεργό ποσοστό του πληθυσµού των χωρών,
αλλά και να συµµετέχει σε υψηλό ποσοστό στον προσδιορισµό του ΑΕΠ. Σε
συνέχεια όλων αυτών, είναι εντυπωσιακό το ότι την δεκαετία του 1920, πολύ
αργότερα από την εποχή που αναφερόµαστε, το εργατικό δυναµικό διαφόρων
Ευρωπαϊκών χωρών που εργαζόταν σε αγροκτήµατα ήταν αρκετά υψηλό, (για
παράδειγµα το 41,5% στη Γαλλία, το 30,5% στη Γερµανία, το 40,7% στη Σουηδία, το
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40,3% στην Τσεχοσλοβακία, το 58,2% στην Ουγγαρία, το 76,6% στην Πολωνία και
το 77,2% στην Ρουµανία). Από την άλλη στην ελληνική οικονοµία η χρηµατοδότηση
της αγροτικής παραγωγής ήταν ανεπαρκής µέχρι σχεδόν και την εποχή του Τρικούπη.
Από το 1860 έχει αρχίσει µια βελτίωση, που συνεχίζεται µε αυξανόµενο ρυθµό µέχρι
το 1928 κάτι που έχει ως αποτέλεσµα την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος (ΑΤΕ).
Ακολουθεί η χρονική περίοδος, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως την έναρξη του
Α' Παγκοσµίου Πολέµου, που αποτέλεσε για την ελληνική οικονοµία περίοδο
σηµαντικής προόδου και παράλληλης επεκτάσεως και βελτιώσεων του τραπεζικού
συστήµατος. Σε αυτή την χρονική περίοδο έχουµε από την κρατική πλευρά,
αποτελεσµατικότερη άσκηση οικονοµικής πολιτικής, αλλά και µια προσπάθεια
ένταξης νέων θεσµών για την επέκταση της οικονοµικής και τραπεζικής
δραστηριότητας.
Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, από το 1904 έως και το 1991 έχουµε
την ίδρυση νέων τραπεζικών οργανισµών, αλλά και τις αλλαγές σε σχέση µε αυτά
(για παράδειγµα εξαγορές, συγχωνεύσεις κ.α.). Στο σηµείο αυτό θα αναφερθώ στην
ίδρυση µιας µόνο τράπεζας που υπάρχει έως σήµερα εν έτη 2018. Το τραπεζικό αυτό
ίδρυµα είναι η Τράπεζα Πειραιώς που δηµιουργήθηκε το 1916, η οποία για πολλές
δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική τράπεζα. Τα γεγονότα σε σχέση µε αυτή είναι τα
εξής :
•

το 1962 εξαγοράστηκε από τον Όµιλο Εµπορικής Τραπέζης του Στρατή
Ανδρεάδη.

•

το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο µαζί µε όλο τον Όµιλο Εµπορικής
Τραπέζης όπου και παρέµεινε έως το 1991.

•

τέλος από τον ∆εκέµβριο του 1991 όπου και ιδιωτικοποιήθηκε
(εξαγοράστηκε από Όµιλο Επιχειρηµατιών), παρουσιάζει συνεχή και
ταχεία ανάπτυξη εργασιών, µεγεθών και δραστηριοτήτων.

Με το τέλος του Α' Παγκοσµίου Πολέµου αρχίζει νέα φάση επέκτασης και
ανάπτυξης του τραπεζικού συστήµατος. Έτσι, µεταξύ των ετών 1918 και 1926
ιδρύονται συνολικά 29 καινούργια τραπεζικά ιδρύµατα, µε αποτέλεσµα το 1927 να
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 45 συνολικά τραπεζικά ιδρύµατα (33 ελληνικές
εµπορικές τράπεζες, 5 ξένες εµπορικές τράπεζες, 3 τράπεζες κτηµατικής πίστης, 2
µικρές τράπεζες αγροτικής πίστης και 2 ιδιότυποι πιστωτικοί οργανισµοί). (Μελάς,
2012) Από τις 43 τράπεζες, η Εθνική (υπάρχει εν έτη 2018), η Εµπορική (υπάρχει εν
έτη 2018), η Αθηνών, η Ιονική και η Τράπεζα Ανατολής µπορούσαν να
χαρακτηρισθούν µεγάλες µε κριτήριο την οικονοµική του δύναµη και το σύνολο των
υποκαταστηµάτων τους. Κάλυπταν το 85% του συνόλου των καταθέσεων. Το
τραπεζικό σύστηµα στηριζόταν αποκλειστικά, σχεδόν στην ιδιωτική πρωτοβουλία και
ο κρατικός έλεγχος ήταν στην ουσία ανύπαρκτος.
Παρατηρείται την εποχή αυτή µια διττή επαφή µε το εξωτερικό, καθώς τραπεζική
δραστηριότητα ασκούσαν στην Ελλάδα και ξένα πιστωτικά ιδρύµατα που είχαν
εγκατασταθεί στα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη), αλλά
παράλληλα έχουµε και την λειτουργία στο εξωτερικό υποκαταστηµάτων ελληνικών
τραπεζών, ή και αυτοτελών ιδρυµάτων, (π.χ. τράπεζα Αθηνών, Ανατολής, Εθνικής,
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Εµπορικής) κυρίως στην Αγγλία, τις Η.Π.Α., την Αίγυπτο, την Κύπρο και την
Τουρκία.
Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής, ήταν η έλλειψη εξειδίκευσης σε διάφορους
τοµείς της τραπεζικής δραστηριότητας, κάτι που υφίστατο καθ' όλη την διάρκειά της.
Κυρίαρχο ρόλο, γενικότερα, παρατηρούµε ότι κατέχει η ΕΤΕ, (και τα ιδρύµατα
που αυτή δηµιουργεί), η οποία συνεχίζει να προσανατολίζει την πιστωτική της
πολιτική προς την χρηµατοδότηση της δηµόσιας οικονοµίας, πρακτική η οποία
οριστικοποιείται κατά το διάστηµα µεταξύ 1914 έως 1928. Επιπρόσθετα, η διοίκηση
της ορίζεται από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Ένα από τα χαρακτηριστικά
παραδείγµατα της κυρίαρχης θέσης της είναι, όταν επί κυβέρνησης Γούναρη της
ζητήθηκε δάνειο, τότε εκείνη θέλοντας να ισχυροποιήσει την θέση της ακόµη
περισσότερο, ζήτησε και πέτυχε την επέκταση του εκδοτικού της προνοµίου σε όλες
τις περιοχές που καλύπτονταν από την Συνθήκη των Σεβρών, αλλά και την διατήρηση
αυτού του δικαιώµατος έως και το 1950. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι "Η προσκόλληση
της ΕΤΕ στο κράτος, που δεν ήταν ποτέ χωρίς αντιθέσεις και συχνά συγκρούσεις,
επέδρασε στην διαµόρφωση µιας συντηρητικής πιστωτικής πολιτικής, από µέρους της
απέναντι στον ιδιωτικό τοµέα". (Μελάς, 2012)
Ωστόσο, η ΕΤΕ αναγκάστηκε να ασχοληθεί και µε την άµεση χρηµατοδότηση του
βιοµηχανικού τοµέα, κάτι το οποίο δεν επιθυµούσε (σύµφωνα µε τον κ. Κ. Κωστή)
(Μελάς, 2012), όταν η αντίστοιχη προσπάθεια δύο εξειδικευµένων οργανισµών (της
Τράπεζας Βιοµηχανίας και της Γενικής Τράπεζας τη Ελλάδος) προσπάθησαν µέσω
νέων τεχνικών, αλλά απέτυχαν κυρίως λόγω των ποσοτικών τους ορίων, κατέρρευσαν
λόγω της οικονοµικής κρίσης και απορροφήθηκαν η µεν πρώτη το 1929 από την ΕΤΕ
και η δεύτερη το 1927 από την Λαϊκή Τράπεζα, ωστόσο όµως συνέβαλλαν στην
αλλαγή της θέσης πιστωτικών θεσµών µε την βιοµηχανική επιχείρηση.
Για την χρηµατοδότηση της βιοµηχανίας η ΕΤΕ ιδρύει το 1928 τη µικτή "άγγλοαµερικανό-ελληνική" εταιρία The Hellenic Corporation, ωστόσο εκείνο που τους
ενδιέφερε, (καθώς όπως προείπαµε δεν ήθελαν να ασχοληθούν µε την χρηµατοδότηση
της βιοµηχανίας, τους ενδιέφερε µόνο η δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την έκδοση
δανείων για χρηµατοδότηση των δηµοσίων έργων), ήταν η χρηµατοδότηση
οργανισµών που είχαν ήδη ανειληµµένες υποχρεώσεις προς αυτή, προκειµένου να τις
εξοφλήσουν. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει, ο κ. Κ. Μελάς (συγγραφέας του
βιβλίου), το 41% του συνόλου των κεφαλαίων που η Hellenic and General Co
δάνεισε, σε ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις χρησιµοποιήθηκε για την εξόφληση
συσσωρευµένων οφειλών προς την ΕΤΕ.
Η διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος έπασχε από σοβαρές
αδυναµίες, οι οποίες εστίαζαν στην δηµιουργία ανισότητας µεταξύ των τραπεζών,
κάτι το οποίο εξηγεί τα σηµαντικά περιθώρια µεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και
καταθέσεων. Παρατηρείται, ότι το µετοχικό κεφάλαιο τεσσάρων µόνο τραπεζών
αντιπροσώπευε σχεδόν το 80% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου και οι τράπεζες
αυτές συγκέντρωναν το 85% του συνόλου των καταθέσεων, µε πρώτη την Εθνική
Τράπεζα, που συγκέντρωνε σχεδόν τις µισές καταθέσεις (45%).
Εκτός, όµως, από την αβεβαιότητα και την αστάθεια που προκαλούσε η έκρυθµη
δηµοσιονοµική και νοµισµατική κατάσταση, η βασικότερη αδυναµία του τραπεζικού
συστήµατος ήταν η έλλειψη ενός κανονιστικού - ρυθµιστικού πλαισίου για τον
έλεγχο της δράσης των τραπεζών και η απουσία ενός αυτοτελούς οργανισµού,
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υπεύθυνου για τη διασφάλιση της νοµισµατικής και της χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας.
Η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1927, η οποία αναλαµβάνει το ρόλο και
τις αρµοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας, αποτελεί σηµείο καµπής για την ιστορία
του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Η λειτουργία της ξεκινά στις 14 Μαΐου του
1928, και είναι µια τράπεζα που εµφανίζει όλες τις ιδιοτυπίες του χώρου και του
χρόνου της ίδρυσης της, των συσχετισµών µέσα στους οποίους θα έπρεπε να κινηθεί
στο εξής, αλλά και των εγχώριων αναγκαιοτητών που όφειλε να εξυπηρετήσει και
στις οποίες η προκάτοχος της, στο εκδοτικό προνόµιο, Εθνική Τράπεζα δεν ήταν σε
θέση να ανταποκριθεί.
Με την ίδρυση της, αρχίζει να καθορίζει το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του
πιστωτικού συστήµατος των εµπορικών τραπεζών και τις συναλλαγές µε την
πελατεία τους, σε σχετική εναρµόνιση µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο των
υπόλοιπων ανεπτυγµένων χωρών.
Ωστόσο, εξαιτίας του µεγέθους και της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, το
οποίο ήταν 100 φορές µικρότερο από το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο των εµπορικών
τραπεζών διότι το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού της (47,5%), αποτελούνταν από
µη ρευστοποιήσιµες υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου (Ήταν δηλαδή ακινητοποιηµένο από
το δηµόσιο χρέος που της είχε µεταβιβάσει η Εθνική Τράπεζα), δεν µπορούσε να
πείσει κανέναν ότι θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µια Κεντρικής
Τράπεζας. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος της περιορίστηκε στην περιφρούρηση της
ισοτιµίας της δραχµής, δηλαδή λειτουργούσε ως αγοραστής και πωλητής
συναλλάγµατος στην επίσηµη ισοτιµία.
Τέλος, την ίδια περίοδο έχουµε την δηµιουργία ειδικών πιστωτικών οργανισµών
για την χρηµατοδότηση της αγροτικής και της κτηµατικής πίστης στην Ελλάδα,
(Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος "ΑΤΕ" και Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος
"ΕΚΤΕ"), τοµείς στους οποίους οι λειτουργούσες εµπορικές τράπεζες δεν είχαν
αναπτύξει µεγάλη δραστηριότητα.

2.3.2. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1928 - 1945)
Η περίοδος 1929 - 1932 ήταν η περίοδος της µεγάλης οικονοµικής κρίσης που
οδήγησε στην κατάρρευση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Συστήµατος (∆ΝΣ) Κανόνα
Ανταλλαγής Χρυσού (Gold Exchange Standard). Οι πρώτες δυσκολίες που γνώρισε
το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ήταν συνδεδεµένες µε την χρεοκοπία των µικρών
τραπεζών, αποτέλεσµα της συνεχούς ανάληψης των καταθέσεων τους, οι οποίες
συµπίπτουν µε την πρώτη φάση της εξόδου των κεφαλαίων για το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης.
Την περίοδο αυτή έχουµε (στην Ελλάδα) µέσω Νόµων
την άρση της
σταθεροποίησης και επαναφορά της αναγκαστικής κυκλοφορίας, αλλά και την άρση
της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) να εξαργυρώνει τραπεζογραµµάτια
χρυσής βάσης, έχουµε όµως και πτώχευση καθώς στις 26/4/1932 κηρύσσετε
χρεοστάσιο, Στο διάστηµα αυτό επήλθε δραστική αποµείωση του αποθέµατος χρυσού
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και συναλλάγµατος της ΤτΕ (από 4.241 εκ. δραχµές το 1928 σε 176 εκ δραχµές το
1932).
Με τους Νόµους 5422, 5426, 5552 και τον αναγκαστικό Νόµο της 29ης Ιουλίου
1932, έχουµε επιβολή αναγκαστικής κυκλοφορίας των τραπεζογραµµατίων,
µονοπωλιακή διαχείριση του χρυσού και του εξωτερικού συναλλάγµατος από την ΤτΕ
και έλεγχο των εισαγωγών και εξαγωγών. Το νοµοθετικό πλαίσιο που προέκυψε και
καθιερώθηκε µέσω όλων αυτών περιόρισε σηµαντικά την ελευθερία δράσεως και
δηµιούργησε συνθήκες που υποβοήθησαν τις τάσεις εξειδικεύσεως και
συγκεντρώσεων ενώ ανέκοψαν την τάση να ιδρύονται µικρές τοπικές τράπεζες.
Όπως ήταν αναµενόµενο, το τραπεζικό σύστηµα επηρεάστηκε σοβαρά. Το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα βρέθηκε στα πρόθυρα της κατάρρευσης την εποµένη της τυπικής
εγκατάλειψης του κανόνα σταθεροποίησης. Λόγω αυτών αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις
της σε συνάλλαγµα, κάτι που ως αποτέλεσµα είχε το 1932 το 40% των καταθέσεων να
είναι σε ξένο νόµισµα και υποτιµήθηκε η αξία της δραχµής έναντι του δολαρίου κάτι
που πολλαπλασίαζε τις υποχρεώσεις των τραπεζών.
Έτσι, στο τέλος του 1932 έχουµε την λειτουργία 31 τραπεζικών ιδρυµάτων (25
εµπορικών τραπεζών, 3 αγροτικής πίστης, 1 κτηµατικής πίστης και 2 ιδιότυποι
πιστωτικοί οργανισµοί).
Η κρίση βρήκε το τραπεζικό σύστηµα σε φάση αναδιοργάνωσης και
εκσυγχρονισµού. Ουσιαστικά, "οι συνέπειες τις κρίσης στο τραπεζικό σύστηµα
κατέδειξαν τις αδυναµίες στη διάρθρωση του και την έλλειψη ενός εποπτικού
µηχανισµού και επέβαλαν τη διαµόρφωση για πρώτη φορά ενός αυστηρού
νοµοθετικού πλαισίου για τον καθορισµό του χαρακτήρα των τραπεζικών εργασιών
και την εποπτεία τους. Ειδικότερα µε τον νόµο της 30ης Ιουνίου 1931 περί (Ανώνυµων
Εταιριών και Τραπεζών) προσδιορίστηκε µε λεπτοµέρεια το περιεχόµενο των
τραπεζικών λειτουργιών, δηλαδή:
 ορίστηκε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να λειτουργούν µόνο µε την µορφή
ανώνυµων εταιριών.
 καθορίστηκε µε ακρίβεια το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου.
 απαγορεύθηκε η ταυτόχρονη άσκηση εµπορικών και βιοµηχανικών
δραστηριοτήτων ή η συµµετοχή σε αυτές.

 τέλος έχουµε την σηµαντικότερη µεταρρύθµιση που ήταν η υποχρέωση των
εµπορικών τραπεζών να διατηρούν ποσοστό 7% του συνόλου των
καταθέσεων όψεως και ταµιευτηρίου σε δραχµές σε λογαριασµό κατάθεσης
της ΤτΕ ή ποσοστό 12% των καταθέσεων του µε την µορφή των
υποχρεωτικών ρευστών διαθέσιµων στο ταµείο του. Μέσω αυτού η ΤτΕ
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αποκτά σηµαντικό µέσο πολιτικής και στοχεύει στην προστασία των
καταθέσεων από µελλοντικά φαινόµενα πανικού αλλά κυρίως στον έλεγχο
της ρευστότητας και συνεπώς στον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της
ποσότητας χρήµατος στην οικονοµία."
Σε γενικές γραµµές το σύστηµα εξακολουθούσε να το χαρακτηρίζει ισχυρός
συγκεντρωτισµός, µε κύριο πάντα στοιχείο την κυριαρχία της Εθνικής Τράπεζας. Οι
τέσσερις µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες κάλυπταν το 59% των συνολικών
καταθέσεων, και το 88% των συνολικών καταθέσεων στις εµπορικές τράπεζες, µε το
µεγαλύτερο πάντα ποσοστό να κατέχεται από την ΕΤΕ.
Την περίοδο 1933 - 1940, η οικονοµική κατάσταση της χώρας, αλλά και στον
χρηµατοπιστωτικό χώρο καθορίζεται από την εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα ως
νοµισµατικής βάσης αλλά και της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλει η ΤτΕ να
ασκήσει ολόκληρο το φάσµα των αρµοδιοτήτων που της έχουν παραχωρηθεί και
απορρέουν από το Καταστατικό της. Έτσι αναλαµβάνει συνολικά την άσκηση της
Νοµισµατικής και Συναλλαγµατικής Πολιτικής της χώρας, ενώ παράλληλα
αναλαµβάνει και όλες τις υποχρεώσεις ως Ταµίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αλλά και
ξεκινά σταδιακά να διαχειρίζεται και τις αρµοδιότητες της σχετικά µε την οργάνωση,
την εποπτεία και τον έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος.
Την περίοδο της Γερµανικής και Ιταλικής κατοχής το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
υπολειτούργησε λόγω της συρρίκνωσης της εµπορικής και βιοµηχανικής
δραστηριότητας, την κάθετη πτώση των τραπεζικών χορηγήσεων που ήταν
αποτέλεσµα της ρευστοποίησης των εµπορικών και βιοµηχανικών αποθεµάτων και
τέλος, λόγω της σταδιακής κατάρρευσης των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά και
γενικότερα των τραπεζικών εργασιών (λόγω στροφής της οικονοµίας στην
αποθησαύρισης των χρυσών νοµισµάτων και τον αντιπραγµατισµό).
Την περίοδο αυτή τα διαθέσιµα της ΤτΕ σε χρυσό και συνάλλαγµα µειώθηκαν από
37.258.650 λίρες Αγγλίας το 1941 σε 36.381.000 λίρες Αγγλίας στα τέλη του 1944. Η
επιβάρυνση της χώρας από τα έξοδα κατοχής ανήλθε περίπου στις 8 εκ. χρυσές λίρες.
Η απελευθέρωση βρήκε ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα, µε εκµηδενισµένα λόγω
υπερπληθωρισµού τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, µε εξαίρεση τα
ακίνητα και τον χρυσό.

2.3.2.1 Η Περίοδος µέχρι το Β'ΠΠ : Βασικά Συµπεράσµατα
«Για να προβούµε στη συναγωγή των βασικών συµπερασµάτων για τον ρόλο του
τραπεζικού συστήµατος την περίοδο 1932 - 2012 πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια
κριτήρια τα οποία είναι :
1

η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
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2

η διαχρονική σταθερότητα του.

3

η επικράτηση ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά.

4

το κόστος του χρήµατος.

Σχετικά µε το πρώτο είναι σχεδόν αδύνατη η ανάπτυξη της οικονοµίας χωρίς την
ύπαρξη χρηµατοδοτικών πόρων. Ως εκ τούτου και το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
συµµετείχε στην χρηµατοδότηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Η ικανοποίηση της
ζήτησης κεφαλαίων, που είναι συνάρτηση των επενδυτικών σχεδίων, του όγκου και
της ποιότητας των, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της
οικονοµίας. Αυτό εξαρτάται από την ύπαρξη προσφοράς κεφαλαίων και τη
διαθεσιµότητα του τραπεζικού συστήµατος να προχωρήσει στην πραγµατική
εκχώρηση της ρευστότητας. Η ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας των
δανειοδοτούµενων αποτελεί σίγουρα βασικό κριτήριο για την χρηµατοδότηση.
Επίσης η επιλογή των τοµέων πιστοδότησης που αποδίδουν µεγαλύτερα κέρδη
αποτελούν κοινή τακτική των τραπεζών.
Σχετικά µε τα υπόλοιπα στοιχεία και κυρίως το δεύτερο σηµείο, φαίνεται ότι σε
γενικές γραµµές το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα την περίοδο αυτή έδειξε
σηµαντική σταθερότητα, ώστε να µην δηµιουργηθούν στην χώρα τραπεζικοί πανικοί
της έκτασης και του µεγέθους της διεθνούς εµπειρίας.
Η σταθερότητα οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη λειτουργία της ΕΤΕ και αυτό
διότι µέχρι την δηµιουργία της ΤτΕ, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ταυτιζόταν µε
την ΕΤΕ και, συνεπώς η σταθερότητά της µεταφραζόταν σε σταθερότητα του
συστήµατος. Σύµφωνα µάλιστα µε τους ερευνητές της ιστορίας της ΕΤΕ, οι
διοικήσεις της επέτυχαν να διατηρήσουν αλώβητη τη φερεγγυότητα του ιδρύµατος
ακόµη και σε πολύ δύσκολες στιγµές. Παράλληλα, η ΕΤΕ εκπλήρωσε µε συνέπεια το
ρόλο του τελευταίου δανειστή, δεδοµένου ότι κατείχε το εκδοτικό προνόµιο
ολόκληρη αυτή την περίοδο. Η ΕΤΕ ανταποκρίθηκε πάντοτε στις περιπτώσεις που
ήταν αναγκαίο, για δηµοσιονοµικούς και νοµισµατικούς λόγους, στην ύπαρξη της
αναγκαστικής κυκλοφορίας. Βεβαίως, δεν απουσίαζαν και οι λόγοι ιδίου
συµφέροντος από την παραπάνω διαδικασία. Τέλος, η υποστήριξη του Ελληνικού
Κράτους ήταν πάντοτε δεδοµένη προς την ΕΤΕ.» (Μελάς, 2012)

2.3.3 ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1944 - 1992
Το θεσµικό πλαίσιο µε το πέρασµα του χρόνου και ειδικότερα την περίοδο της
παντοδυναµίας της Νοµισµατικής Επιτροπής (1946 - 1982), συνεχώς φορτώνεται µε
πλήθος ρυθµίσεων και κανόνων που έχουν ως αποτέλεσµα τη λειτουργία του
πιστωτικού συστήµατος εντός ενός εντελώς καθορισµένου πλαισίου και µε στόχους
που συνάδουν απολύτως µε τους αντίστοιχους της ασκούµενης κυβερνητικής
οικονοµικής πολιτικής.
Το 1982, καταργείται η Νοµισµατική Πολιτική και έτσι ξεκινά η σταδιακή
απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος από το πλήθος των ρυθµίσεων και των
κρατικών παρεµβάσεων. Η τυπική απορρύθµιση του αρχίζει από το 1983. Από το
1982 η ελληνική κυβέρνηση εντάσσει στις µεσοµακροπρόθεσµες αποφάσεις της, τη
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σταδιακή απορύθµιση του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ουσιαστικά, η
Ελλάδα ακολούθησε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος µε χρονική υστέρηση, µε κινητήρια δύναµη των αλλαγών το πρόγραµµα
δηµιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής οικονοµικής αγοράς (εξωγενής παράγοντας).

2.3.3.1 Πρώτη Υποπερίοδος (1944 - 1974)
«Την περίοδο της κατοχής το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καταρρέει
ακολουθώντας την κατάρρευση της οικονοµίας. Ο υπερπληθωρισµός είχε ως
αποτέλεσµα τον εκµηδενισµό όλων των περιουσιακών στοιχείων, αλλά και των
χρηµατικών ροών.
Μετά την απελευθέρωση οι τράπεζες δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στον
βασικό ρόλο τους, ως χρηµατοοικονοµικοί διαµεσολαβητές, λόγω της έλλειψης
καταθέσεων, κάτι το οποίο κατέστησε την ΤτΕ µοναδική πηγή κεφαλαίων για την
χρηµατοδότηση της οικονοµίας διότι κατείχε το εκδοτικό προνόµιο, χαρακτηριστικά
αναφέρουµε ότι το 1946 οι πιστώσεις της αποτελούσαν το 67,9% των συνολικών
πιστώσεων στην οικονοµία. Από την άλλη η ΕΤΕ εξακολουθεί να έχει κυρίαρχο
ρόλο, αλλά αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα λόγω των απωλειών της την περίοδο
της κατοχής αλλά και λόγω της διεύρυνσης του ρόλου και των αρµοδιοτήτων της ΤτΕ
ως Κεντρικής Τράπεζας τα οι οποίες αφαιρούνται από αυτήν. Το σηµαντικότερο σε
όλα αυτά ήταν ότι η σχεδόν απόλυτη εξάρτηση αυτή της βιοµηχανικής παραγωγής
και του τραπεζικού συστήµατος από το εκδοτικό προνόµιο είχε οδηγήσει, τόσο στην
κατάρρευση της κανονικής τραπεζικής διαµεσολάβησης, όσο και στον εθισµό του
τραπεζικού συστήµατος σε ένα είδος κερδοσκοπίας. Παράλληλα, έχουµε και την
ανάπτυξη µιας διογκωµένης και ανθούσας εξωτραπεζικής αγοράς.
Στις 27 Ιανουαρίου του 1957, έχουµε την δηµοσίευση του αναγκαστικού νόµου
1665 "Περί Λειτουργίας και Ελέγχου των Τραπεζών" µε τον οποίο ρυθµίζεται στο
εξής ο τρόπος λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών που θα ιδρύονται και αυτών
που λειτουργούν ήδη. ∆ηµιουργείται, δηλαδή µέσω αυτού η Γενική Επιθεώρηση
τραπεζών.
Κατά την διάρκεια του 1950 και ειδικά στο δεύτερο µισό της, ενισχύεται
σηµαντικά η ολιγοπωλιακή δοµή του τραπεζικού συστήµατος κυρίως λόγο της
συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας µε την Τράπεζα Αθηνών το 1953 που οδήγησε
σε ένα ίδρυµα τερατώδους µεγέθους. Ωστόσο, ένα σηµαντικό αποτέλεσµα αυτής ήταν
ότι αποτέλεσε την αφετηρία για την άνοδο της Εµπορικής Τράπεζας, που επρόκειτο
να µετατρέψει την άλλοτε µονοπωλιακή δοµή του εµπορικού τραπεζικού συστήµατος
σε δυοπώλιο.
Ωστόσο, την ίδια περίπου περίοδο έχουµε και άλλες αλλαγές στα τραπεζικά
ιδρύµατα όπως : το 1957 η Εµπορική Τράπεζα εξαγόρασε τις ελλαδικές επιχειρήσεις
των βρετανικών συµφερόντων Ιονικής Τραπέζης (τέταρτη σε µέγεθος), η Ιονική
συγχωνεύθηκε µε την Λαϊκή Τράπεζα (πέµπτη σε µέγεθος) το 1957, η Εµπορική
εποµένως εξαγόρασε την Ιονική και την Λαϊκή µε χρηµατοδότηση που πήρε από την
Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο µεταξύ 1957 - 1966 ιδρύθηκαν ειδικοί οργανισµοί
για την προώθηση της µακροπρόθεσµης πίστεως (Οργανισµός Βιοµηχανικής
Αναπτύξεως - ΟΒΑ, Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Αναπτύξεως - ΕΤΒΑ, Εθνική
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Τράπεζα Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως - ΕΤΕΒΑ και η Τράπεζα
Επενδύσεων.).
Την ίδια όµως χρονική στιγµή, ξεκινά και η σταδιακή είσοδος ξένων τραπεζών
δίπλα στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Έτσι από το 1968 έως το 1974 έχουµε την
εγκατάσταση στην Ελλάδα ξένων τραπεζών όπως : Bank of America, Chase
Manhattan Bank, Bank of Nova Scotia, First National Bank of Chicago, Continental
Illinois Bank κ.α.
Γενικότερα, χρονολογικά στο σηµείο που αναφερόµαστε, ο ρόλος του κράτους
γίνεται έντονα παρεµβατικός στην οικονοµία σε µια προσπάθεια εύρυθµης
οικονοµικής ανάπτυξης και µοχλός σε αυτή την κατεύθυνση χρησιµοποιείται το
τραπεζικό σύστηµα, µέσω των κατευθυνόµενων επιτοκίων, των ποιοτικών και
ποσοτικών παρεµβάσεων στην νοµισµατική και πιστωτική επέκταση.
"Τέλος, παρ' όλες τις κριτικές που ασκούνται στις µεθόδους που
χρησιµοποιήθηκαν εκείνες τις χρονικές στιγµές είναι το µόνο χρονολογικό διάστηµα
στην ελληνική οικονοµία, κατά το οποίο πραγµατοποιούνται τόσες µαζικές
βιοµηχανικές επενδύσεις ώστε πραγµατικά αλλάζουν τον χαρακτήρα της."» (Μελάς,
2012)

2.3.3.2 ∆εύτερη Υποπερίοδος (1974 - 1992)
Με την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας το τραπεζικό σύστηµα εξακολουθεί να
µεγεθύνεται. Βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η αύξηση του τµήµατος που
ελέγχεται από το κράτος. Ουσιαστικά από αυτή την χρονική στιγµή και µέχρι πριν
την έναρξη των ιδιωτικοποιήσεων, τη δεκαετία του 1990, το τραπεζικό σύστηµα
ελέγχεται από το κράτος. Υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του ∆ηµοσίου βρίσκονται
οι περισσότερες και µεγαλύτερες τραπεζικές µονάδες, ενώ καθαρά ιδιωτικών
συµφερόντων είναι οι τράπεζες Πίστεως, Εργασίας, Κρήτης και 14 ξένες τράπεζες.
Από την αρχή της δεκαετίας του 1970, το πιστωτικό ελληνικό σύστηµα
χαρακτηριζόταν από πλήθος περιορισµών και ελέγχων στις δραστηριότητες του. Οι
σχετικοί κανονισµοί εξυπηρετούσαν στόχους οικονοµικής ή κοινωνικής πολιτικής
των εκάστοτε κυβερνήσεων. Το πλέγµα των ρυθµίσεων και των κανόνων που είχε
εγκαθιδρυθεί λάµβανε τη µορφή του διοικητικού καθορισµού των επιτοκίων,
χαρακτηριζόταν από υψηλές δεσµεύσεις, υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε τίτλους του
∆ηµοσίου για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους, περιορισµό ή διοικητική
κατεύθυνση της πιστωτικής επέκτασης, καθώς και από δυσκολίες και εµπόδια στην
εγκατάσταση ξένων τραπεζικών ιδρυµάτων. Παράλληλα, η άµεση κρατική
παρέµβαση εκδηλωνόταν βασικά µέσα από το δηµόσιο ιδιοκτησιακό καθεστώς που
είχε εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα. Επίσης, η ελληνική τραπεζική αγορά ήταν σε µεγάλο
βαθµό εθνική δεδοµένου ότι υπήρχαν σηµαντικότατα εµπόδια στην κίνηση των
κεφαλαίων αλλά και των υπόλοιπων τραπεζικών εργασιών και γενικά των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
Τέλος, το πλέγµα των ρυθµίσεων κάτω από το οποίο λειτουργούσε το πιστωτικό
σύστηµα της χώρας τουλάχιστον µέχρι την αρχή της δεκαετίας του 90' συνοψίζεται
σε όλα τα παραπάνω.
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2.3.4 Τέταρτη Περίοδος 1993 - 2001
Την περίοδο αυτή αρχίζει η απορύθµιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της
χώρας σε µια προσπάθεια ένταξης του στο ενιαίο ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό χώρο
που σιγά αλλά σταθερά διαµορφώνεται, ενώ παράλληλα διαµορφώνεται στη χώρα
ένα νέο τοπίο στον τραπεζικό χώρο.
Στην Ελλάδα, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990, λειτουργούν δεκαεπτά
εµπορικές τράπεζες ελληνικών συµφερόντων. Λειτουργεί, επίσης, ένας αριθµός
εµπορικών τραπεζών ξένων συµφερόντων.
Οι σηµαντικές επισηµάνσεις που µπορούν να γίνουν για την λειτουργία των
ελληνικών εµπορικών τραπεζών την συγκεκριµένη περίοδο είναι οι εξής :
•

Αν και παρατηρήθηκαν ανακατατάξεις στα µερίδια αγοράς, λόγω του
εντεινόµενου ανταγωνισµού, εν τούτοις το ελληνικό πιστωτικό σύστηµα
παραµένει ολιγοπωλιακά διαρθρωµένο, δεδοµένου ότι οι 5 µεγαλύτερες
εµπορικές τράπεζες συνέχιζαν να διατηρούν δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια
αγορά της τάξεως του 82 - 87%.

•

Οι βασικοί δείκτες αποδοτικότητας και κερδοφορίας των πιστωτικών
ιδρυµάτων εµφανίζουν αξιοσηµείωτη βελτίωση, πιστοποιώντας την υψηλή
κερδοφορία αυτών.

•

Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα πέτυχαν αξιόλογη συγκράτηση των ρυθµών
αύξησης τόσο των λειτουργικών δαπανών γενικότερα, όσο και των δαπανών
προσωπικού ειδικότερα. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας οι ρυθµοί αύξησης των
εξόδων ήταν χαµηλότεροι σε σχέση µε αυτούς που παρατηρήθηκαν κατά την
περίοδο 1993 - 1997, κάτι που οδηγεί και σε µεγαλύτερη κερδοφορία.

•

Παρατηρούνται υψηλότεροι ρυθµοί µεταβολής των καταθέσεων και
χορηγήσεων, σε σχέση µε το 1996, κάτι που οφείλεται στη δραστηριότητα
των µεγάλων τραπεζών του ιδιωτικού τοµέα. Παρ' όλα αυτά, δεν
σηµειώθηκαν µεταβολές κατά την περίοδο 1995 - 1997 σε τέτοιο βαθµό που
να προκαλούν ριζική αλλαγή.
Η υφιστάµενη διάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος και το οξυµένο
ανταγωνιστικό περιβάλλον, προξενούν στα µικρά πιστωτικά ιδρύµατα πολύ
σηµαντικές δυσκολίες κατά την εφαρµογή µιας πολιτικής ταχείας και
εκτεταµένης διεύρυνσης των µεριδίων αγοράς τους, η οποία θα στηρίζεται
στην εσωτερική τους ανάπτυξη.

•

Ουσιαστικά, αυτό που παρατηρούµε είναι ότι για την αξιοσηµείωτη αύξηση του
µικρού επιχειρησιακού µεγέθους και των αγορών, πιο ρεαλιστική φαίνεται να είναι η
στρατηγική της εξωτερικής ανάπτυξης δια µέσου συγχωνεύσεων, εξαγορών και
στρατηγικών συµµαχιών.
Οι αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών επέδρασαν στο
επίπεδο συγκέντρωσης εργασιών και κεφαλαίου, στην αναδιάρθρωση της
ολιγοπωλιακής δοµής του τραπεζικού συστήµατος, στην αλλαγή της θέσης και του
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ρόλου των µεγάλων κρατικών τραπεζικών οµίλων και την ενίσχυση του ρόλου των
ιδιωτικών οµίλων στην ελληνική οικονοµία.
Κύριες αιτίες µείωσης του µεριδίου των τραπεζών δηµοσίου ενδιαφέροντος ήταν :


H ιδιωτικοποίηση κατά την τελευταία επταετία των εξής τραπεζών :
Πειραιώς, Κρήτης, Αθηνών, Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Ελλάδος,
Χίου, Αττικής, Ιονική και Λαϊκή.



Η αναστολή λειτουργίας της Τραπέζης Επενδύσεων, της Αραβοελληνικής, της
Credit Lyonnais και της Chase Manhattan.



Η ίδρυση νέων ιδιωτικών τραπεζών (µικρές ιδιωτικές τράπεζες που
εκµεταλλεύτηκαν τις αλλαγές του θεσµικού πλαισίου) οι οποίες ήταν : η
Εγνατία, η Interbank, η Eurobank, η ∆ωρική και η Aspis Bank.



Η εγκατάσταση νέων ξένων τραπεζών οι οποίες ήταν : η Ευρωπαϊκή Λαϊκή
Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου και η Bayerische Vereinsbank.

Βέβαια ένα από τα σηµαντικότερα συµβάντα την περίοδο 1994 - 1998, ήταν το
γεγονός ότι δεν ιδρύθηκε, ούτε εγκαταστάθηκε καµία νέα τράπεζα στην Ελλάδα,
αλλά παρουσιάστηκε έντονη δραστηριότητα αγορών και συγχωνεύσεων, µε
αποτέλεσµα να αλλάξει άρδην το τραπεζικό τοπίο και να σχηµατισθούν νέοι
χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι . Όλες αυτές οι εξελίξεις, είχαν ως αποτέλεσµα στο τέλος
του 20ου αιώνα στην ελληνική τραπεζική αγορά να λειτουργούν οι εξής τραπεζικοί
όµιλοι: Εθνικής, Πίστεως, Εµπορικής, Eurobank και Αγροτικής.
Αντίθετα, µε τις ελληνικές τράπεζες οι ξένες τράπεζες που έχουν ιδρύσει
υποκαταστήµατα στην χώρα µας, δεν διαφοροποίησαν την παρουσία τους στην αγορά
κατά τα τελευταία χρόνια.
Έτσι, οι ξένες τράπεζες µε αυτόνοµη παρουσία στην Ελλάδα είναι οι παρακάτω :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Citibank
ABN - Amro Bank
American Express
Bank of America
Bank of Nuova Scotia
Banca Commerciala Italiana
Banque Paribas
Barclays Bank
C. C. France
Midland Bank
National Westminster Bank
Societe Generale
Τράπεζα Κύπρου
Ευρωπαϊκή Λαϊκή
Bayerische Vereinsbank

Ωστόσο, η µεγαλύτερη και η πιο σηµαντική παρουσία στον ελληνικό τραπεζικό
χώρο είναι αυτή της Citibank (αµερικανικών συµφερόντων), η οποία κατέχει περίπου
το 25% του ενεργητικού όλων των ξένων τραπεζών που είναι εγκατεστηµένες στην
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Ελλάδα, ενώ δεύτερη µπορεί να θεωρηθεί η ABN - Amro Bank (Ολλανδικών
συµφερόντων).
Οι τακτικές που χαρακτηρίζουν την επιχειρηµατική συµπεριφορά των ξένων
τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά, είναι δύο και
είναι φαινοµενικά αντικρουόµενες.
Η πρώτη χαρακτηρίζεται από µια τάση συρρίκνωσης των ξένων τραπεζών µε
αυτόνοµη παρουσία στη Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και, η οποία κυρίως είχε
στηριχθεί στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών (treasury, corporate κλπ.).Η τάση
αυτή εντάσσεται στην τακτική των µητρικών εταιριών που απορρέει από τη
διαπίστωση ότι στην σηµερινή εποχή η αυτόνοµη παρουσία τους σε αγορές όπως η
ελληνική, έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες υψηλής κερδοφορίας. Ουσιαστικά, η
διεθνοποίηση των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, καθώς και οι εξελίξεις στην
ηλεκτρονική τεχνολογία, αποτελούν το όχηµα διεκπεραίωσης εξειδικευµένων
τραπεζικών υπηρεσιών από απόσταση.
Η δεύτερη τακτική είναι αυτή που εγκαινίασε η Deutsche Bank µε την εξαγορά
του 10% του µετοχικού κεφαλαίου του οµίλου της EFG Eurobank. Κύριο
χαρακτηριστικό της τακτικής αυτής, συνίσταται στην παρουσία της Deutsche Bank
στις τοπικές εθνικές αγορές, καταρχήν των χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ως οργανικού µέρους της εθνικής - τοπικής κοινότητας και όχι ως ξένη τράπεζα,
γεγονός που συνεπάγεται η αυτόνοµη τραπεζική της παρουσία.
Η κυβερνητική πολιτική τα τελευταία 20 χρόνια στο χώρο του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος καθορίστηκε σε µεγάλο βαθµό από τις διεθνείς εξελίξεις και τα
τεκταινόµενα στον ευρύτερο διεθνή οικονοµικό περίγυρο. Οι ανακατατάξεις και
αλλαγές που συνέβησαν είναι αποτέλεσµα των θεσµικών αλλαγών που συντελούνται
µε πολιτικές αποφάσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του καθεστώτος πλήρους και
ελεύθερου ανταγωνισµού.
Το καθεστώς αυτό δεν αφορά, όπως είναι εύκολα κατανοητό, τα γεωγραφικά όρια
ενός εθνικού χώρου, αλλά εδραιώνεται ως κυρίαρχο δόγµα διαµέσου της διεθνούς
του διάστασης. Ως εκ τούτου, η συνιστώσα "∆ιεθνοποίηση" των εθνικών
χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων αποτελεί, δίχως άλλο, εγγενή παράγοντα εδραίωσης
του.
Εποµένως, εάν θελήσουµε να προσδιορίσουµε το καθεστώς που διέπει το διεθνές
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θα το ονοµάζαµε, ως σύστηµα ελεύθερου ανταγωνισµού
σε παγκόσµιο επίπεδο.
Αρχίζουν, σιγά σιγά να αλλάζουν οι τρεις µοχλοί στο ισχύον σύστηµα έως τις
αρχές του 1970 οι οποίοι ήταν :
•

απελευθέρωση - διεθνοποίηση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των
εθνικών αγορών.

•

η αποκανονικοποίηση και επανακανονικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας
των τραπεζικών ιδρυµάτων.

•

οι αποκρατικοποιήσεις - ιδιωτικοποιήσεις, των τραπεζικών ιδρυµάτων.
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Έτσι, στο τέλος του αιώνα το τοπίο του ελληνικού πιστωτικού συστήµατος έχει
µεταβληθεί ριζικά : "Η απελευθέρωση του καθεστώτος της ελληνικής αγοράς στο
σύνολο της αλλά και της τραπεζικής αγοράς έχει ουσιαστικά συντελεστεί. ∆ύο ήταν
οι βασικές σταθερές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η απελευθέρωση της εθνικής
αγοράς:
 απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων στο πλαίσιο δηµιουργίας
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
 κατοχύρωση του δικαιώµατος της ελεύθερης διασυνοριακής παροχής
τραπεζικών υπηρεσιών
Το άνοιγµα των αγορών θεωρητικά σηµατοδοτεί την κλιµάκωση των
ανταγωνιστικών πιέσεων, τις οποίες θα πρέπει να δέχονται τα εγχώρια πιστωτικά
ιδρύµατα από τα αντίστοιχα τραπεζικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι πιέσεις αυτές
εκφράζονται µέσω της αναδιάρθρωσης και της διεύρυνσης της ζήτησης τραπεζικών
προϊόντων που έχουν σχέση µε το διεθνοποιηµένο περιβάλλον.
Σχετικά µε την κάλυψη της ζήτησης νέων τραπεζικών προϊόντων οι ελληνικές
τράπεζες, έστω και µε σχετική υστέρηση επιχειρούν να ακολουθήσουν τις τάσεις της
διεθνοποιηµένης αγοράς. Η νέα τεχνολογία αποτελεί σηµαντικό αρωγό στην εξέλιξη
αυτή. Η χρήση προηγµένων λογισµικών και τεχνολογιών επικοινωνίας επιτρέπουν
την ανάπτυξη ευρείας γκάµας προϊόντων. Το ζήτηµα είναι, ότι στον τοµέα αυτό οι
ελληνικές τράπεζες παρά τις αναµφισβήτητες προόδους απέχουν από το να
ευρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο σε σχέση µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
Τέλος, συνοπτικά την περίοδο αυτή χαρακτηρίζει η εξής παραδοχή : "Η εµµονή
στις δυνάµεις του ανταγωνισµού δεν είναι αρκετή για να επιτευχθεί η µέγιστη
αποτελεσµατικότητα του πιστωτικού συστήµατος. Ενώ είναι αναγκαία συνθήκη
δυστυχώς δεν είναι και η ικανή".

2.3.5 Πέµπτη Περίοδος 2002 -2011
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΤ, τον Απρίλιο του 2011, ήταν εγκατεστηµένα και
λειτουργούσαν στην Ελλάδα 62 πιστωτικά ιδρύµατα, εκ των οποίων : 34 πιστωτικά
ιδρύµατα (18 εµπορικές και 16 συνεταιριστικές) που έχουν καταστατική έδρα στην
Ελλάδα, 22 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5 υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν
έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος, και ένα πιστωτικό ίδρυµα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρµογή του Ν.
3601/2007, δηλαδή το Ταµείο παρακαταθηκών και ∆ανείων. Την περίοδο αυτή,
έχουµε και την µεγέθυνση των τριών ιδιωτικών τραπεζών, της ALPHABANK, της
EUROBANK και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αλλά και την ιδιωτικοποίηση της Εµπορικής
Τράπεζας.
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Κεφάλαιο 3 : ∆υναµική εξέλιξη, Νέες προκλήσεις, Νέο
εξωστρεφές µοντέλο.
Αναφερθήκαµε στην ιστορική εξέλιξη των τραπεζών, αλλά και του τραπεζικού
συστήµατος στην Ελλάδα, καθώς όµως και στην έννοια της καινοτοµίας. Πως, όµως,
όλα αυτά συνδέονται µε την κρίση (οικονοµική, σε θεσµούς, σε µοντέλο ανάπτυξης
κλπ.) στην χώρα µας, αλλά και την ανάπτυξη νέων µέσων συναλλαγών, νέων
καινοτοµιών, νέου µοντέλου ανάπτυξης και νέων πρακτικών;

3.1 Συσχετισµός γεγονότων και καινοτόµων πρακτικών.
«Στην πρόσφατη έκδοση (2011) IMD World Competitiveness Yearbook (WCY), η
Ελλάδα κατατάσσεται 56η (µεταξύ 59 χωρών) σε όρους ανταγωνιστικότητας, και
58η, 56η και 53η αντίστοιχα σε όρους απόδοσης της οικονοµίας, και αποδοτικότητας
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η συγκεκριµένη αξιολόγηση που δυστυχώς δεν
είναι η µόνη, απεικονίζει ανάγλυφα τις παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας σε
όλους σχεδόν τους τοµείς.» (Αξαρλόγλου, 2012)
Ειδικότερα, η λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας στηριζόταν σε ένα µοντέλο
ανάπτυξης που δηµιουργήθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια. Ένα µοντέλο, το οποίο
απέτυχε και αυτό το απέδειξε η πρόσφατη δηµοσιονοµική κρίση και η κρίση χρέους.
Ακόµη και το µείγµα που εφαρµόστηκε κατά την τριετία 2010 - 2012 στην Ελλάδα
δεν απέφερε καρπούς, ούτε κατάφερε να διορθώσει τις παθογένειες, και έτσι έγινε
εµφανώς αντιληπτό, ότι η χώρα µας χρειαζόταν ένα νέο µοντέλο, το οποίο θα
προσέδιδε αναπτυξιακή προοπτική.
Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία αυτού του νέου µοντέλου, είναι η ανάπτυξη
νέων πόρων και δεξιοτήτων µέσω της βελτίωσης της λειτουργίας της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, δίνοντας έµφαση στη στενότερη σχέση µε την οικονοµία, αλλά και
µέσω της προώθησης της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας.
«Θα µπορούσαµε να πούµε συµπερασµατικά, ότι η έξοδος της ελληνικής
οικονοµίας από την παρούσα οικονοµική κρίση θα στηριχθεί σε νέο εξωστρεφές
αναπτυξιακό µοντέλο, που θα βασίζεται σε αξίες, όπως η αξιοκρατία και η διαφάνεια,
δεξιότητες, όπως η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα και θα υλοποιηθεί στα
πλαίσια λεπτοµερούς στρατηγικού σχεδιασµού. Αυτό το νέο µοντέλο ανάπτυξης
αποτελεί την µοναδική αναπτυξιακή διέξοδο της ελληνικής οικονοµίας και θα πρέπει
να αποτελέσει την κυρίαρχη προτεραιότητα της χώρας τα επόµενα χρόνια.»
(Αξαρλόγλου, 2012)
«Πως σχετίζονται, όµως, η οικονοµική ανάπτυξη µε το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα; Το πόσο σηµαντική είναι η συνεισφορά του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος µε την οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί κοινοτυπία, όπως επίσης και το
ότι η σχέση αυτή είναι αµφίδροµη. Η ανάπτυξη της οικονοµίας, επιδρά (µέσω κυρίως
της τεχνολογικής εξέλιξης) στη δοµή του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, αναδεικνύοντας
60

νέες πτυχές και δυνατότητες, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε αδράνεια λειτουργίες που
θεωρούνταν ως αναντικατάστατες. Αρκεί κανείς, να συγκρίνει το παγκόσµιο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα πριν από 30 χρόνια µε τη σηµερινή του µορφή για να
αντιληφθεί, ότι η δοµή και η λειτουργία του εξελίσσεται παράλληλα µε την
οικονοµική ανάπτυξη, η οποία βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην ραγδαία εξέλιξη της
πληροφορικής και µετέπειτα του διαδικτύου. Οι νέες τεχνολογίες είχαν ως
αποτέλεσµα τη µείωση των τριβών, όπως το κόστος συνδιαλλαγής και πληροφορίας,
επηρεάζοντας µε τον τρόπο αυτό και τις βασικές λειτουργίες του χρηµατοπιστωτικού
κλάδου.» (Αξαρλόγλου, 2012)
Βέβαια, αναµφίβολα ο θεσµός της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης
παραµένει ο πρωταγωνιστής, παρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Όµως, σε
κάποιες περιπτώσεις η µορφή της έχει αλλάξει, πολύ απλά διότι οι ανάγκες για
διαµεσολάβηση έχουν µεταβληθεί.
Ωστόσο, οι τάσεις που καταγράφονται σε παγκόσµια κλίµακα, δείχνουν πως η
ανάπτυξη των σύγχρονων µορφών διαµεσολάβησης θα συνεχιστεί και στο µέλλον.
Συµπερασµατικά, παρατηρούµε ότι γεγονότα που έχουν συντελεστεί στη χώρα
µας, όπως η οικονοµική κρίση, η επιβολή των capital controls, οι εξαγορές και οι
συγχωνεύσεις των τραπεζών, η µείωση των τραπεζικών καταστηµάτων, η µείωση των
διαθέσιµων χρηµάτων, οι αλλαγές στους κανόνες και στα όρια των συναλλαγών, η
µείωση του προσωπικού, αλλά και η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτοµίας,
οδήγησαν το τραπεζικό σύστηµα της χώρα µας µε βραδύτερους όµως ρυθµούς στο να
ανοίξει τους ορίζοντες της, να στηριχθεί στην τεχνολογία και να αναπτύξει νέες
εφαρµογές και µεθόδους για την καλύτερη και πιο άµεση εξυπηρέτηση των πελατών
του. Παρατηρούµε πλέον, στην παροντική ελληνική τραπεζική αγορά, έναν
ανταγωνισµό επικράτησης µεταξύ των τραπεζικών ιδρυµάτων που έχουν αποµείνει,
οι οποίες κάθε µέρα παρουσιάζουν και µια νέα καινοτοµία, τόσο στον περιβάλλοντα
χώρο των καταστηµάτων, όσο και στα µέσα τραπεζικών συναλλαγών. Έτσι λοιπόν,
παρατηρούµε και από την αναφορά µας στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος, ότι αλλάζουν και µεταβάλλονται τα στοιχεία τους και ότι προσπαθούν
να κερδίσουν το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς.
Στα επόµενα µέρη της εργασίας, θα αναλύσουµε και θα παρουσιάσουµε αλλαγές
τόσο στην δοµή των καταστηµάτων, αλλά και στα νέα προγράµµατα που υιοθετούν
(διαγωνισµούς καινοτοµίας κλπ.), όσο και στα µέσα συναλλαγών.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
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Κεφάλαιο 4 : Καινοτοµία στον χώρο των τραπεζικών
καταστηµάτων από το γενικό στο ειδικό.
Τα τραπεζικά ιδρύµατα βάδιζαν πάντοτε στο κλίµα της εποχής και προσπαθούσαν να
εισάγουν νέες τεχνολογίες που θα εξυπηρετούσαν και θα διευκόλυναν, τόσο τους
υπαλλήλους τους, όσο και τους πελάτες τους.
Το παγκόσµιο κλίµα τα τελευταία χρόνια είναι ένα κλίµα ανανέωσης και εξέλιξης,
µέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό και τα ελληνικά τραπεζικά
συστήµατα σε σχέση µε τις άλλες χώρες προσπαθούν να µην µένουν πίσω στις
εξελίξεις και συνεχώς να ανανεώνονται και να αναβαθµίζονται.
Πλέον, παρατηρούµε ότι εργασίες και συναλλαγές που γίνονταν παλαιότερα µε
χειρόγραφο τρόπο, πλέον γίνονται µέσα από την χρήση υπολογιστών, αλλά και
ειδικών εφαρµογών και προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένους
σκοπούς.
Σε αυτό το δεύτερο µέρος της εργασίας, θα αναλύσουµε κάποιες καινοτοµίες που
έχουν εισαχθεί σε σχέση µε τα µέτρα ασφαλείας των τραπεζών, την καθηµερινότητα
των υπαλλήλων, την καθηµερινότητα των πελατών και τις συναλλαγές που
πραγµατοποιούν, αλλά και για κάποια νέα προϊόντα, όπως τα µηχανήµατα αυτόµατων
συναλλαγών, αλλά και νέα τραπεζικά µοντέλα που κατά κάποιο τρόπο θα
µπορούσαµε να πούµε ότι µπορούν να ενταχθούν σε µια εντελώς νέα πραγµατικότητα
- έννοια, η οποία άρχισε να εµφανίζεται στο προσκήνιο το 2017 και µέρα µε τη µέρα
αναπτύσσεται ραγδαία και βοηθά στη δηµιουργία νέων προγραµµάτων που θα
αναλύσουµε στο 3ο µέρος.

4.1 Πόρτες Ασφαλείας
Οι κλοπές στους τραπεζικούς χώρους είχαν ανοδική τάση µε το πέρασµα των
χρόνων, αυτός ακριβώς ήταν και ο πρωταρχικός λόγος αλλαγής των απλών
τραπεζικών πορτών των τραπεζικών καταστηµάτων µε πόρτες ασφαλείας καθώς και
η εισαγωγή εντός των τραπεζικών καταστηµάτων ποικίλων τρόπων ασφαλείας.
Ωστόσο, όλα αυτά τα µέτρα ασφάλειας εµπίπτουν στον τοµέα της καινοτοµίας, καθώς
χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες.
Όπως λοιπόν προείπαµε ένα από αυτά τα µέτρα, είναι οι πόρτες ασφαλείας που
πλέον, εν έτη 2018, χρησιµοποιούνται από όλα τα τραπεζικά καταστήµατα. Ωστόσο,
η κάθε τράπεζα έχει εγκαταστήσει το είδος πόρτας που περιλαµβάνει τα
χαρακτηριστικά που την εξυπηρετούν και όχι απαραίτητα ένα είδος πόρτας για να
ταιριάζουν τα µέτρα ασφαλείας της µε τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύµατα.
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Εικόνα 7 : Πόρτα Ασφαλείας Τράπεζας

Θα αναφέρω λοιπόν αναλυτικά πως είναι περίπου η δοµή και η λειτουργία αυτών
των πορτών (οι οποίες ονοµάζονται και θύρες ασφαλείας) :

1) Περιγραφή του συστήµατος

•

Είναι ένας θάλαµος (ασφαλείας), ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά ένα
σύστηµα το οποίο ελέγχει ποιος εισέρχεται και εξέρχεται αλλά και το
οποίο µπορεί να αποτρέψει εγκληµατικές ενέργειες.

•

Αποτελείται από 2 ή 4 πόρτες ασφαλείας αλουµινίου (ανάλογα µε το αν
είναι µονός ή διπλός θάλαµος αντίστοιχα), κάτι το οποίο καθορίζεται από
τις διαστάσεις της εισόδου και τις ανάγκες και απαιτήσεις της τράπεζας.

•

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος που διαθέτουν µπορούν να
λειτουργήσουν ως είσοδος και έξοδος ταυτόχρονα, ή ως είσοδος µόνο (µια
πόρτα) και έξοδος µόνο (µια άλλη πόρτα), να µην µπορεί, δηλαδή, να
εισέλθει και να εξέλθει κάποιος από την ίδια όπως στην πρώτη περίπτωση.

2) Τεχνικές προδιαγραφές

•

Η κάθε θύρα µπορεί να είναι µονής ή διπλής κατεύθυνσης (Είσοδος,
Έξοδος, Είσοδος - Έξοδος)

•

Ο σκελετός τους αποτελείται από προφίλ αλουµινίου αντιβανδαλιστικό ή
αλεξίσφαιρο, σύστηµα απορρόφησης κραδασµών, περσίδα εξαερισµού,
ηλεκτρονικό σύστηµα θαλάµου, ηλεκτρική κλειδαριά, ηχείο για
αναπαραγωγή ηχητικών µηνυµάτων, µπουτόν Εισόδου - Εξόδου
αντιβανδαλιστικού τύπου κατασκευής INOX, µπουτόν απεγκλωβισµού,
ενσωµάτωση προαιρετικών εξαρτηµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες της
τράπεζας (όπως για παράδειγµα Face Detection, Ανιχνευτή µετάλλων,
Ανιχνευτή παρουσίας ενός ατόµου και λοιπά.)
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3) Τρόπος λειτουργίας (υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας : Αυτόµατος,

Ηµιαυτόµατος και Χειροκίνητος)
•

Αυτόµατος τρόπος λειτουργίας : η είσοδος και έξοδος επιτυγχάνονται µόνο
κατ' εντολή του χειριστή, ή εναλλακτικά είσοδος κατ' εντολή του χειριστή
και έξοδος αυτόµατα.

•

Ηµιαυτόµατος τρόπος λειτουργίας : είσοδος και έξοδος επιτυγχάνονται
µόνο κατ' εντολή του χειριστή, ο οποίος βρίσκεται εντός του
προστατευόµενου χώρου ή εναλλακτικά είσοδος κατ΄εντολή του χειριστή
και έξοδος αυτόµατα.

•

Χειροκίνητος : επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος και έξοδος µόνο κατ'
εντολή του χειριστή και για περιπτώσεις µεταφοράς εµπορευµάτων.

Ειδικά, η γενικότερη διαδικασία που πραγµατοποιείται µε την χρησιµοποίηση
αυτών των θυρών και είναι η εξής:
•

Ο εισερχόµενος στο κατάστηµα πατάει το κουµπί και περιµένει να ανάψει
πράσινο για να ανοίξει την πόρτα και να εισέλθει στο θάλαµο.

•

Αφού εισέλθει στον θάλαµο πατάει πάλι το κουµπί ακούγοντας µια φωνή να
του λέει ότι: "Σταθείτε στο κέντρο του θαλάµου και περιµένετε".

Στο σηµείο αυτό, κάποια ειδικά συστήµατα που διαθέτουν οι πόρτες αυτές
εντοπίζουν, µέταλλα, κάνουν αναγνώριση του εάν έχουν ένα ακάλυπτο πρόσωπο
ατόµου ή εάν αυτό φορά κράνος γυαλιά ηλίου και άλλα στοιχεία που θα µπορούσαν
να αποκρύψουν χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς και άλλα πολλά που
βοηθούν στο να προστατευτεί ο χώρος και οι άνθρωποι µέσα σε αυτόν, τον οποίο
προσπαθεί ένα άτοµο να εισέλθει, στην παρούσα φάση εννοούµε τα τραπεζικά
καταστήµατα. Έτσι, ανάλογα µε τα παραπάνω, εάν τηρούνται ή όχι επιτρέπει ή
αποτρέπει την είσοδο και εγκλωβίζει εντός του θαλάµου. Για να εξέλθει κάποιος
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και κατά την είσοδο.
•

Αφού γίνει πράσινο το κουµπί, τότε ακούει πάλι µια φωνή να λέει: "Η πόρτα
είναι ανοιχτή, µπορείτε να εισέλθετε", και έτσι µπορεί κάποιος να εισέλθει
στην τράπεζα.

Συνοψίζοντας, κάποια από τα συστήµατα που διαθέτουν οι πόρτες και µερικά απ'
αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω είναι :
•
•
•
•
•
•
•

Ανιχνευτής Μετάλλων
Σύστηµα αναγνώρισης προσώπων
Ανιχνευτή παρουσίας ενός ατόµου
Σύστηµα µε καρταναγνώστη
Επιπλέον κονσόλες ελέγχου
Αύξηση εφεδρικής τροφοδοσίας στις 24 ώρες και
∆ιαµόρφωση του χώρου για χρήση ΑΜΕΑ
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4.2 Ηλεκτρονικά Μηχανήµατα Για Κάρτες Ωραρίου
Υπαλλήλων (Κάρτες προσέλευσης, εισόδου και Εξόδου).
Σε όλους τους ιδιωτικούς, αλλά και δηµόσιους εργασιακούς χώρους, οι υπάλληλοι
από τα παλαιότερα χρόνια, έπρεπε να δηλώνουν ότι προσήλθαν στο χώρο εργασίας
τους την ώρα που τους είχε ορίσει ο εργοδότης, αλλιώς είχαν κάποια µείωση µισθού
ή κάποια επίπληξη, έτσι δηµιουργήθηκαν οι κάρτες εισόδου και αυτό που λέµε ότι οι
εργαζόµενοι χτυπάνε κάρτα.
Στις αρχές αυτής της διαδικασίας, οι κάρτες αυτές ήταν χάρτινες, οι οποίες
γράφονταν-σφραγίζονταν από κάποιον σε αυτό το πόστο και τοποθετούνταν σε θήκες
ανά όνοµα, κάτι σαν βιβλιοθήκη καρτών. Στη συνέχεια το υλικό των καρτών
παρέµεινε το ίδιο αντικαθιστώντας τον τρόπο επικύρωσής τους, σε αυτόµατο.
Σήµερα, οι χάρτινες αυτές κάρτες έχουν µετατραπεί σε πλαστικές - ηλεκτρονικές σε
κάποια επαγγέλµατα, και σε κάποια άλλα σε gps (οδηγοί εταιριών).
Ειδικότερα, στις τράπεζες οι κάρτες εισόδου µετατράπηκαν σε πλαστικές κάρτες,
κάτι σαν τις τραπεζικές κάρτες που όλοι έχουµε και η βιβλιοθήκη µετατράπηκε σε
µικρά µηχανηµατάκια εισόδου και εξόδου µε φωτάκια που δείχνουν ποιο είναι ποιο,
τα οποία διαβάζουν το barcode της κάθε κάρτας ανέπαφα, που είναι χρεωµένη στο
όνοµα κάθε υπαλλήλου. Έτσι τηρείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε ένα πρόγραµµα
υπολογιστή, το οποίο µπορεί και βλέπει η υπεύθυνη προσωπικού που είναι αρµόδια
για την προσέλευση του κάθε εργαζοµένου.

4.3 Κάµερες Ασφαλείας
Προκειµένου οι τράπεζες να είναι περισσότερο προστατευµένες και
επανδρωµένες, διαθέτουν σύγχρονες κάµερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τον
χώρο 24ώρες το 24ώρο και στέλνουν το καταγραφικό τους αρχείο σε συστήµατα
υπολογιστών, τα οποία είναι υπεύθυνοι να επιβλέπουν άτοµα που είναι αρµόδιοι για
την ασφάλεια τόσο των καταστηµάτων όσο και των υπαλλήλων.

Εικόνα 8: Κάµερες ασφαλείας διαφόρων τύπων

4.4
Ηλεκτρονικές
Χρονοκαθυστέρησης.

Κλειδαριές

και

Μηχανισµοί

Όλες οι τράπεζες διαθέτουν το θησαυροφυλάκιο τους. Πλέον, οι περισσότερες
συναλλαγές γίνονται µε χρήµατα άυλα, χρήµατα που απλά κινούνται σε
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λογαριασµούς ως αριθµοί (χρεώνονται, πιστώνονται) και µόνο ορισµένα από αυτά
φεύγουν από τον τραπεζικό χώρο ως υλικά χαρτονοµίσµατα. Ωστόσο, όλες οι
τράπεζες έχουν το θησαυροφυλάκιο τους, αλλά εφοδιάζονται και µε χαρτονοµίσµατα
από την Τράπεζα της Ελλάδος, µέσω ειδικών χρηµαταποστολών. Προκειµένου
λοιπόν, να µπορούν να προστατεύσουν τα προϊόντα τους, επειδή αυτό θεωρείται το
χρήµα για µια τράπεζα, χρησιµοποιούν νέα τεχνολογικά µέσα, αλλά και νέες
τεχνολογίες και συστήµατα προστασίας. Φυσικά, δεν θα τα αναφέρουµε όλα, καθώς
είναι πολλά (όπως τεχνολογία αποτροπής, για παράδειγµα υποκλοπής στοιχείων από
τα ΑΤΜ), αλλά θα αναφέρουµε δύο από αυτά που είναι οι ηλεκτρονικές κλειδαριές
και οι µηχανισµοί χρονοκαθυστέρησης.
•

Ηλεκτρονικές Κλειδαριές : Οι οποίες µπορεί να ανοίγουν µε τη χρήση
κάποιου µυστικού κωδικού ασφαλείας, κάποιου δακτυλικού αποτυπώµατος,
κάποιου ειδικού ηλεκτρονικού κλειδιού ή κάποιας ειδικής κάρτας.

•

Μηχανισµοί χρονοκαθυστέρησης : συνίσταται για την µεγιστοποίηση της
ασφάλειας, καθώς ακόµη και µε την χρήση του σωστού κωδικού, κλειδιού
κλπ, το χρηµατοκιβώτιο, η βαλίτσα και οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο τους
διαθέτει καθυστερεί να ανοίξει. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπονται οι επίδοξοι
ληστές, οι οποίοι δεν είναι διατεθειµένοι να περιµένουν σε έναν χώρο µέχρι
να ανοίξει.

Εικόνα 9 : Ηλεκτρονική Κλειδαριά µε Μηχανισµό
Χρονοκαθυστέρησης

4.5 Μηχανήµατα ATM
Κατά τα πρώτα βήµατα των τραπεζών η µοναδική οδός για την εξυπηρέτηση των
πελατών στα τραπεζικά καταστήµατα, ήταν η εξυπηρέτηση τους από τους
υπαλλήλους των τραπεζικών καταστηµάτων στα ταµεία, αλλά και τα γραφεία των
τραπεζών. Ωστόσο, µε την εξέλιξη της πληροφορικής και των τεχνολογικών µέσων
και δεξιοτήτων εµφανίστηκαν στο προσκήνιο και άλλοι τρόποι εξυπηρέτησης των
πελατών σε πιο γρήγορους ρυθµούς και σε κάποια είδη η εξυπηρέτηση τους
µπορούσε να ανταποκριθεί 24ώρες το 24ώρο. Τα νέα αυτά δίκτυα ονοµάστηκαν
εναλλακτικά δίκτυα. Ένας από τους νέους τρόπους εξυπηρέτησης ήταν τα
µηχανήµατα ATM.
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Εικόνα 10: Μηχάνηµα εντός των τοιχών

4.5.1 Η ιστορία των ΑΤΜ
«Το 1939, ο Luther George Simjian (Λούθερ Τζορτζ Σιµιγιάν), ένας
Αρµενοαµερικανός εφευρέτης είχε την ιδέα του "µηχανήµατος εντός των τοιχών".
∆ηµιούργησε, λοιπόν, και εγκατέστησε τα πρώτα ATM σε µερικές τράπεζες των
ΗΠΑ, για µια δοκιµαστική περίοδο 6 µηνών. Υπήρχε µια φωτογραφική µηχανή µικροφίλµ µέσα στο µηχάνηµα και τραβούσε ένα στιγµιότυπο της κατάθεσης. Οι
πελάτες έπαιρναν αντίγραφο της φωτογραφίας ως απόδειξη.
"Οι µόνοι άνθρωποι όµως, που χρησιµοποιούσαν τα ΑΤΜ ήταν πόρνες και
χαρτοπαίκτες που δεν ήθελαν να έρθουν πρόσωπο µε πρόσωπο µε τους ταµίες",
εξήγησε ο Luther George Simjian και δεν υπήρχαν αρκετά από αυτά να κάνουν τις
µηχανές µια αξιόλογη επένδυση. Η απόπειρα στέφθηκε µε αποτυχία, καθώς η ζήτηση
ήταν µικρή και ο κόσµος ανέτοιµος να αφουγκραστεί τη σκέψη πίσω από το
µηχάνηµα, χάνοντας έτσι τα εύσηµα της δηµιουργίας.

Εικόνα 11: Χρήση ΑΤΜ από συγκεκριµένο είδος
πληθυσµού.

∆εκαετίες αργότερα, στα µέσα του 1960, ο John Shepherd Barron (Τζον Σέπαρντ
Μπάρον), σκεπτόµενος εντός της µπανιέρας του κουρασµένος εξαιτίας της αδυναµίας
ανάληψης χρηµάτων οποιαδήποτε µέρα ή ώρα, ασπάστηκε την ίδια ιδέα µε τον
Σιµιγιάν. Το 1967, εγκατέστησε στο Λονδίνο το πρώτο ηλεκτρονικό ATM, το οποίο
διάβαζε επιταγές και όχι κάρτες. Ο Don Wetzel, επίσης, συγκαταλέγεται στη λίστα
των επίδοξων εφευρετών του µηχανήµατος. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας άνοιξε τον
δρόµο εξελικτικά στη λειτουργία των σηµερινών ΑΤΜ, µε µια λίστα ελεγχόµενων
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ενεργειών, που κάνουν ευκολότερες τις συνδιαλλαγές µας. Μάλιστα το 2005 δόθηκε
στον Μπάρον η βασιλική τιµητική διάκριση OBE, για τις υπηρεσίες που προσέφερε.

Εικόνα 12: Το ΑΤΜ του 1967

Ανά τον κόσµο υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από δύο εκατοµµύρια ΑΤΜ.
Κατά τα µέσα του 1990, έκαναν την εµφάνιση τους και στον ελλαδικό χώρο. Ο
χρόνος έδειξε ότι το εγχείρηµα του Μπάρον έγινε την κατάλληλη στιγµή, καθώς η
επιτυχία µιας εφεύρεσης πηγάζει από την αναγκαιότητα της εποχής.» (Ρεγούλα,
2016)

4.5.2 Συναλλαγές που µπορούν να γίνουν από τα ΑΤΜ.3
«Γενικότερα η εξάπλωση και η χρήση των ΑΤΜ ως ένα διαφορετικό µέσο
συναλλαγών ξεκίνησε να διευρύνεται σταδιακά. Ακόµη και σήµερα, εν έτη 2018
µόνο το 10% του πληθυσµού χρησιµοποιεί τις επιπλέον λειτουργίες ενός νέου
εξελιγµένου ΑΤΜ. Αρχικά, τα ΑΤΜ ξεκίνησαν απλά ως µηχανήµατα ανάληψης
χρηµάτων, ενώ αργότερα εµπλουτίστηκαν µε νέες ιδιότητες και λειτουργίες
προκειµένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν όγκο διαφορετικών συναλλαγών.
Μια έρευνα που έγινε τον Μάρτιο του 2014, παρουσίαζε αναλυτικά τα παρακάτω
ποσοστά προτιµήσεων των πελατών για εξυπηρέτηση µέσω καταστηµάτων ή µέσω
Internet ανά ηλικιακή οµάδα και ανά περίπτωση. Παρακάτω βλέπουµε τα
αποτελέσµατα της έρευνας αυτής µέσω γραφηµάτων.

3

Σεμινάριο κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης στην Εθνική, Ενημερωτικό υλικό. Τσεσμελή Α., 2018
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Γράφημα 1

Γράφημα 3

Πληροφορίες για προϊόντα &
υπηρεσίες Επίσκεψη σε κατάστημα

Πληροφορίες για προϊόντα &
υπηρεσίες Internet
Πρόσβαση σε πληροφορίες
λογαριασμού Internet

Πρόσβαση σε πληροφορίες
λογαριασμού Επίσκεψη σε
κατάστημα
55 +

58%

15%

35 - 54

44%

12%

25 - 34

10%

18 - 24

14%

36%

33%

55 +

21%

35 - 54

27%

25 - 34

29%

18 - 24

29%
33%

66%

66%

63%

Εικόνα 13: Ποσοστά εξυπηρέτησης µέσω καταστηµάτων ή µέσω ίντερνετ ανά ηλικιακή κλίµακα και ανά
περίπτωση.

Γράφημα 4

Γράφημα 2

Σύνθετες συναλλαγές Internet

Σύνθετες συναλλαγές
Επίσκεψη σε κατάστημα

Απλές συναλλαγές Internet

Απλές συναλλαγές Επίσκεψη
σε κατάστημα
72%
Σύνολο
24%
55 +

55 +

24%

25 - 34

21%

18 - 24

23%

50%

81%

29%

35 - 54
35 - 54

10%

14%

50%

73%
68%
63%

25 - 34

18 - 24

16%

14%

49%

38%

Εικόνα 14: Ποσοστά εξυπηρέτησης από κατάστηµα ή από ίντερνετ ανά ηλικιακή κλίµακα και ανά
περίπτωση.

Συγκεντρωτικά, ως συµπέρασµα από την παραπάνω έρευνα και τα γραφήµατα, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι :
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•

Μεγαλύτερο συγκεντρωτικά ποσοστό προτιµά να εξυπηρετείται από τα
καταστήµατα (43%), αντί του ίντερνετ (26%), όσον αφορά την ενηµέρωση
σχετικά µε προϊόντα και υπηρεσίες.

•

Ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό προτιµά τα καταστήµατα (72%), αντί του
ίντερνετ (14%), όσον αφορά την διενέργεια σύνθετων συναλλαγών. Σε αυτή
την περίπτωση µάλιστα η απόκλιση του ποσοστού είναι αρκετά µεγαλύτερη
σε σχέση µε την προηγούµενη περίπτωση.

•

Ενώ µεγαλύτερο συγκεντρωτικά ποσοστό προτιµά να χρησιµοποιεί το
ίντερνετ (63%) παρά του να επισκέπτεται κατάστηµα (13%), προκειµένου να
αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασµού.

•

Ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό προτιµά να χρησιµοποιεί το ίντερνετ (48%),
παρά να επισκεφθεί κάποιο κατάστηµα (24%) για την διενέργεια απλών
συναλλαγών.»

Όπως προείπαµε, τα ΑΤΜ έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, και πλέον αποτελούν ένα
από τα πιο γνωστά εναλλακτικά δίκτυα, µέσα από το οποίο µπορεί ο καταναλωτής να
εκτελέσει πολλές από τις καθηµερινές του υποχρεώσεις.
Τα µηχανήµατα ΑΤΜ είναι εύκολα προσβάσιµα και βρίσκονται σε πολλούς
χώρους. Ένας πελάτης µπορεί να βρει κάποιο ΑΤΜ µηχάνηµα εσωτερικά σε κάποιο
κατάστηµα τράπεζας, εξωτερικά σε κάποιο κατάστηµα τράπεζας, σε κάποιο χώρο των
αεροδροµίων, σε εµπορικά κέντρα, σε σούπερ µάρκετ καθώς και σε άλλους χώρους,
οι οποίοι τηρούν τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες µπορεί να µισθωθεί ένα
µηχάνηµα σε ένα χώρο.

Εικόνα 15:Σύγχρονα Μηχανήµατα ΑΤΜ 2018

Μέσω της χρήσης ενός ΑΤΜ, µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω
συναλλαγές (προκειµένου να αναφέρω µε χρήση ποιού µέσου συναλλαγής µπορούν
να γίνουν τα παρακάτω θα χρησιµοποιήσω στοιχεία από την Εθνική τράπεζα).
Οι συναλλαγές που µπορούν να πραγµατοποιηθούν είναι :
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1. Πληρωµές (µε ΕΘΝΟCASH PLUS & Debit Mastercard) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία, ΦΠΑ
Πιστωτικών καρτών ΕΤΕ ιδίου ή τρίτων
∆όσεων πιστωτικής κάρτας µε µετρητά (χωρίς χρήση pin)
Βεβαιωµένων Οφειλών ∆ΟΥ (ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ, Φόρος Εισοδήµατος)
Ασφαλιστικών εταιριών
Λογαριασµών ∆ΕΚΟ (πχ ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, κλπ)
Τηλεπικοινωνιών
∆ιδάκτρων
Φόρτιση prepaid visa & cosmote prepaid

2. Πληρωµές (µε πιστωτική κάρτα):
•
•

∆όσεων πιστωτικής κάρτας µε µετρητά (χωρίς χρήση pin)
Λογαριασµών NOVA

3. Αναλήψεις:
•

Μετρητών µε χρεωστική & πιστωτική κάρτα

4. Μεταφορές σε λογαριασµό ιδίου ή τρίτων (ΕΤΕ)

5. Καταθέσεις µετρητών (µε ΕΘΝΟCASH PLUS & Debit):
•

Κατάθεση µετρητών σε συνδεδεµένο λογ/σµό

6. Υπηρεσίες
•
•
•
•

Αλλαγή PIN
Ενεργοποίηση Κάρτας
Πληροφορίες λογαριασµών και πιστωτικών καρτών
Ενηµέρωση για το αφορολόγητο (το οποίο θα εγκατασταθεί σύντοµα)

Γενικότερα, οι συναλλαγές που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω των ΑΤΜ
είναι πλέον πάρα πολλές και συνεχώς αυξάνονται προσπαθώντας να αποφορτίσουν
και τον φόρτο εργασίας τον καταστηµάτων.
Φυσικά όµως, η χρήση τους παρουσιάζει και ορισµένα πλεονεκτήµατα, τόσο για
τους πελάτες, όσο και για τους υπαλλήλους των τραπεζικών καταστηµάτων, αλλά
ταυτόχρονα παρουσιάζουν και µειονεκτήµατα.
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1. Πλεονεκτήµατα Χρήσης :
•

Λειτουργούν 24ώρες το 24ώρο και 7 ηµέρες την εβδοµάδα.

•

Παρέχουν απόδειξη για κάθε συναλλαγή, η οποία είναι απολύτως έγκυρη.

•

Είναι εύκολα προσβάσιµα οποιαδήποτε στιγµή και σε πολλές περιοχές και
σηµεία.

•

Λειτουργούν online,
πραγµατικό χρόνο.

•

Μπορεί να κάνει κανείς κατάθεση χρηµάτων σε πραγµατικό χρόνο και
χωρίς φάκελο.

•

Ακόµη και σε αντίξοες συνθήκες (καιροί τον capital control που τα
καταστήµατα ήταν κλειστά) µπορεί να πραγµατοποιηθούν αναλήψεις και
συναλλαγές.

•

Μειώνεται το κόστος συναλλαγής.

•

Μειώνεται ο χρόνος αναµονής.

•

Αποφορτίζονται τα καταστήµατα.

•

Εύκολο περιβάλλον χρήσης.

που σηµαίνει ότι οι συναλλαγές συµβαίνουν σε

2. Μειονεκτήµατα Χρήσης :
•

Κάποιες φορές λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου των µηχανηµάτων των
τραπεζικών καταστηµάτων τα µηχανήµατα µπλοκάρουν και σταµατούν να
λειτουργούν.

•

Μπορεί σε αντίξοες συνθήκες (capital control) και όχι µόνο να τελειώσουν
κάποια συγκεκριµένα χαρτονοµίσµατα, καθώς υπάρχει εβδοµαδιαίο όριο
αναλήψεων και να σταµατήσει το µηχάνηµα να δίνει.

•

Λόγω αναβαθµίσεων, µπορεί να σταµατήσουν να λειτουργούν για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

4.6 Μηχανήµατα Αυτόµατων Πληρωµών
Όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα προκειµένου να βρίσκονται συνεχώς εντός των νέων
αλλαγών και εξελίξεων στον παγκόσµιο τραπεζικό χώρο, όπως είπαµε εξελίσσονται,
αναπτύσσονται, δηµιουργούν νέα καινοτόµα προγράµµατα, αναπτύσσουν και
παρουσιάζουν νέα εναλλακτικά δίκτυα και προσπαθούν συνεχώς να αναβαθµίζονται.
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Ακόµη ένα εναλλακτικό δίκτυο λοιπόν, εκτός από τα ΑΤΜ, είναι τα κέντρα
αυτόµατων πληρωµών. Στα συγκεκριµένα µηχανήµατα η κάθε τράπεζα ορίζει την
ονοµασία που θα τους δώσει. Έτσι έχουµε τα λεγόµενα "APS" για την Εθνική
Τράπεζα, τα "easypay" για την Πειραιώς και τα "ΚΑΣ" για την Eurobank.
Ωστόσο, όλα τα µηχανήµατα αυτού του είδους έχουν σχεδόν τις ίδιες δυνατότητες
και διευκολύνουν την καθηµερινότητα των πελατών, καθώς συνεργάζονται και µε
άλλους φορείς και έτσι, ο πελάτης γλιτώνει τις ουρές αναµονής και εξυπηρετείται
άµεσα και γρήγορα από αυτά.
Αναλυτικότερα για να κατανοήσουµε τι ακριβώς συναλλαγές επιτελούν, πως
λειτουργούν, πως είναι και τι παρέχουν τα συγκεκριµένα κέντρα αυτόµατων
πληρωµών, θα χρησιµοποιήσουµε στοιχεία και αναφορές για αυτά, τόσο για τα APS,
όσο και για τα Easypay.
1. APS (ή ΚΑΠ) της Εθνικής Τράπεζας4:
Τα i-bank APS βρίσκονται σε επιλεγµένα Καταστήµατα της Εθνικής Τράπεζας και
παρέχουν τη δυνατότητα :
•

Άµεσης κατάθεσης χρηµάτων σε λογαριασµούς ΕΤΕ µέχρι 1.000 ευρώ
ανά λογαριασµό.

•

Πληρωµών :
 Πιστωτικών καρτών ΕΤΕ
 Βεβαιωµένων οφειλών ∆.Ο.Υ.
 Λογαριασµών εταιριών (πχ Ε.Υ∆.ΑΠ - ∆ΕΗ - COSMOTE - Vodafone
κλπ)
 ∆όσεων δανείων της ΕΤΕ µέχρι 2.000 ευρώ σε κάθε λογαριασµό
καθηµερινά

Επιπλέον, τα συγκεκριµένα µηχανήµατα εκδίδουν απόδειξη για κάθε συναλλαγή
και δίνουν ρέστα σε κέρµατα έως του ποσού των 10 ευρώ.
Όµως η χρησιµοποίηση αυτών των µηχανηµάτων για συναλλαγές παρουσιάζει και
ορισµένα πλεονεκτήµατα, τα οποία είναι :
 Μηδενικές ή πολύ χαµηλές χρεώσεις
 ∆εν απαιτείται κάρτα για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών σε αντίθεση
µε τα ΑΤΜ
 Πραγµατοποιούνται συναλλαγές ακόµη και σε µη πελάτες της ΕΤΕ (δεν
απαιτείται λογαριασµός ή πιστωτική κάρτα στην ΕΤΕ)
 ∆υνατότητα χρήσης των APS στα i - bank stores5 (µε ωράριο εµπορικών
καταστηµάτων)

4
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Για τα i -bank stores θα μιλήσουμε αργότερα. Είναι ένα εντελώς νέο και καινοτόμο μοντέλο
καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
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Για την χρησιµοποίηση των κέντρων αυτόµατων συναλλαγών, ο πελάτης
απαιτείται να έχει µαζί του, ανάλογα µε την υποχρέωση που επιθυµεί να
διεκπεραιώσει :
•

Για πληρωµή δόσεων δανείων Εθνικής Τράπεζας : τον αριθµό του
λογαριασµού εξυπηρέτησης ή το αντίγραφο του λογαριασµού.

•

Για πληρωµή πιστωτικής κάρτας Εθνικής Τράπεζας : τον αριθµό της
κάρτας ή το αντίγραφο λογαριασµού ή την ίδια την κάρτα.

•

Για πληρωµή Βεβαιωµένων Οφειλών ∆.Ο.Υ. : την Ταυτότητα Οφειλής ή το
Ειδοποιητήριο Πληρωµής Φόρου.

•

Για πληρωµή εταιριών : τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωµής ή το αντίγραφο
λογαριασµού.

•

Για κατάθεση σε λογαριασµό Εθνικής Τράπεζας : τον αριθµό του
λογαριασµού και το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό σε χαρτονοµίσµατα ή
κέρµατα.

Ολοκληρώνοντας, είναι σηµαντικό να αναφερθούµε και στην τιµολόγηση των
υπηρεσιών που παρέχονται από τα APS. Οι περισσότερες, λοιπόν, διαθέσιµες
συναλλαγές παρέχονται δωρεάν, ενώ το κόστος όσων τιµολογούνται είναι σηµαντικά
µειωµένο σε σχέση µε τις συναλλαγές στο Κατάστηµα.

Εικόνα 16:Εισαγωγική εικόνα για κέντρα αυτόµατων πληρωµών της Εθνικής Τράπεζας

2. Μηχανήµατα Easypay της Τράπεζας Πειραιώς6 :
Τα µηχανήµατα αυτόµατων συναλλαγών easypay εξυπηρετούν πελάτες ή µη της
Τράπεζας Πειραιώς για πληρωµές και καταθέσεις µετρητών, αλλά και πιο ειδικές
συναλλαγές, όπως ενηµέρωση βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασµού ή έκδοση
παραβόλων. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται, είτε µε την εισαγωγή µετρητών, είτε
µε χρήση κάρτας (πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωµένης) στο µηχάνηµα
easypay. Το δίκτυο µηχανηµάτων easypay καλύπτει όλη την Ελλάδα και λειτουργεί
µε ασφάλεια στο εσωτερικό των καταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς και εκτός
καταστηµάτων σε επιλεγµένους χώρους.
Τα µηχανήµατα easypay υποστηρίζουν :
•

6

Πληρωµές και εξοφλήσεις :

(Πειραιώς, "Μηχανήµατα easypay", 2018)
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 Πληρωµή λογαριασµών πιστωτικών καρτών όλων των ελληνικών
τραπεζών που συµµετέχουν στο σύστηµα ∆ΙΑΣ
 Εξόφληση λογαριασµών δηµόσιων φορέων, εταιριών τηλεφωνίας και
πολλών άλλων συνεργαζόµενων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
•

Συναλλαγές για προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς :
 Κατάθεση µετρητών σε τραπεζικό λογαριασµό
 Πληρωµή λογαριασµών πιστωτικών καρτών
 Καταβολή δόσεων δανείου
 Φόρτιση προπληρωµένης κάρτας

•

Αγορές και ειδικές συναλλαγές :
 Ανανέωση χρόνου οµιλίας κινητού
 Έκδοση παραβόλων για δηµόσιους φορείς

Καθώς όµως και πολλές άλλες συναλλαγές που µπορούν να εκτελεστούν.
Στα πλεονεκτήµατα χρήσης
συγκαταλέγονται τα παρακάτω :

του

συγκεκριµένου

εναλλακτικού

δικτύου

•

Χαµηλότερα έξοδα : οι συναλλαγές που εκτελούνται στα µηχανήµατα
easypay έχουν µηδενικά έξοδα ή πολύ χαµηλές χρεώσεις.

•

Ταχύτητα και ευκολία : έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τον πελάτη χρήστη σε κάθε βήµα της διαδικασίας της συναλλαγής µε εισαγωγή µετρητών.
Πιο συγκεκριµένα :
 ∆ιαθέτουν οθόνη αφής µε απλές οδηγίες για να µπορεί ο χρήστης
εύκολα να πλοηγηθεί στις επιλογές του συστήµατος.
 ∆ιαβάζουν το barcode του λογαριασµού του πελάτη και τον
απαλλάσσουν από το να πρέπει να πληκτρολογήσει τα στοιχεία της
πληρωµής του.
 ∆έχονται όλα τα χαρτονοµίσµατα, αλλά και κέρµατα από 10 λεπτά
έως 2 ευρώ, αναγνωρίζουν το ποσό που εισάγεται στο µηχάνηµα
και ελέγχουν όλα τα χαρτονοµίσµατα για πλαστότητα.
 Εάν, το ποσό που εισάγεται είναι µεγαλύτερο από αυτό της
οφειλής, δίνουν ρέστα µέχρι 10 ευρώ σε κέρµατα.
 Εκδίδουν απόδειξη συναλλαγής ισοδύναµη µε αυτή του ταµείου.
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 Καταγράφουν τη συναλλαγή στο σύστηµα της τράπεζας σε
πραγµατικό χρόνο.
 Ο πελάτης πραγµατοποιώντας τις συναλλαγές του στο easypay
εξοικονοµεί χρόνο, αφού δεν χρειάζεται να περιµένει στην ουρά
στην αντίστοιχη υπηρεσία ή στο ταµείο του τραπεζικού
καταστήµατος.
•

Υπάρχουν διαθέσιµα µηχανήµατα σε πολλά σηµεία της Ελλάδας : άρα
είναι εύκολα προσβάσιµα και εντοπίσηµα και οι πελάτες µπορούν να
εξυπηρετηθούν άµεσα.

•

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε αυτά αποπνέουν
µια αίσθηση ασφάλειας.
Πιο συγκεκριµένα τα µηχανήµατα αυτά παρέχουν ασφάλεια στον πελάτη
καθώς :
 Γίνεται έλεγχος πλαστότητας χαρτονοµισµάτων : ένα προηγµένο
σύστηµα ελέγχει τα χαρτονοµίσµατα που εισάγονται και εντοπίζει τα
πλαστά.
 Γίνεται διασταύρωση στοιχείων πληρωµής : το σύστηµα ελέγχει τα
στοιχεία που εισάγει ο πελάτης για κάθε πληρωµή και τον ειδοποιεί
για τυχόν λάθη που εντοπίζει, όπως στον αριθµό πιστωτικής κάρτας ή
στον αριθµό λογαριασµού.
 Ισχύει το απόρρητο συναλλαγών και η προστασία προσωπικών
δεδοµένων : όλες οι πληροφορίες που διαβάζει ο πελάτης µέσω των
µηχανηµάτων easypay είναι εµπιστευτικές. Τα τραπεζικά δεδοµένα
µεταφέρονται κρυπτογραφηµένα και διατηρούνται σε έναν ασφαλή
κεντρικό διακοµιστή.

•

Τέλος, όλες οι συναλλαγές γίνονται σε 5 απλά βήµατα στα οποία ο
πελάτης - χρήστης του µηχανήµατος:
1. Επιλέγει συναλλαγή από την οθόνη αφής.
2. Πληκτρολογεί τα στοιχεία πληρωµής, π.χ. τον κωδικό της ηλεκτρονικής
πληρωµής, σύµφωνα µε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Εάν, η
συναλλαγή δεν αφορά προϊόν της Πειραιώς, το σύστηµα ζητά επιπλέον
την πληκτρολόγηση ενός αριθµού κινητού τηλεφώνου του πελάτη.
Εναλλακτικά, εάν ο λογαριασµός του πελάτη έχει barcode, ο χρήστης τον
τοποθετεί στον αναγνώστη barcode του µηχανήµατος που καταγράφει
αυτόµατα τα στοιχεία πληρωµής.
3. Πληκτρολογεί το ποσό πληρωµής.
4. Εισάγει τα µετρητά στην υποδοχή του µηχανήµατος. Επιπλέον, στην
οθόνη µπορεί να παρακολουθεί πόσα χρήµατα έχει ήδη εισάγει και πόσα
ακόµη υπολείπονται για να συµπληρωθεί το πληρωτέο ποσό.
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5. Λαµβάνει τα ρέστα και την απόδειξη συναλλαγής που εκτυπώνεται από το
µηχάνηµα.
Επίσης, τα συγκεκριµένα µηχανήµατα παρέχουν την δυνατότητα πληρωµής
περισσότερων από µια οφειλών ταυτόχρονα µε συνολική πληρωµή όλων των οφειλών
συγκεντρωτικά στο τέλος.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα µηχανήµατα αυτόµατων
συναλλαγών µοιάζουν ως προς την λειτουργία τους και αυτά που παρέχουν µε τα
ΑΤΜ, αλλά σε σχέση µε ΑΤΜ έχουν σηµαντικές διαφορές που εκείνα δεν µπορούν
να καλύψουν, βασικότερες από τις οποίες είναι ότι δίνουν ρέστα και ότι δεν
απαιτείται η χρησιµοποίηση κάρτας για την διενέργεια συναλλαγών. Όλο αυτό
καθιστά τα µηχανήµατα αυτά πιο εύκολα στη χρήση αλλά και πιο προσελκύσιµα σε
σχέση µε τους πελάτες. Τέλος, τα µηχανήµατα τέτοιου τύπου όλων των τραπεζών
λειτουργούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και εξυπηρετούν τους ίδιους τύπους
συναλλαγών. Το ζήτηµα είναι αν τα προτιµούν οι πελάτες και ποιές τράπεζες τους
ελκύουν περισσότερο, κάτι το οποίο θα ανακαλύψουµε µέσα από το ερωτηµατολόγιο
που θα συνταχθεί για να αντλήσουµε συµπεράσµατα για την αποδοχή του κόσµου σε
ότι µελετάµε στο δεύτερο µέρος της εργασίας αυτής.

4.7 Τρία Ευρέως Γνωστά Εναλλακτικά ∆ίκτυα

7

Υπάρχουν και κάποια εναλλακτικά δίκτυα, τα οποία άρχισαν να αναπτύσσονται
σταδιακά και πλέον χρησιµοποιούνται ευρέως από όλους. Τα τρία αυτά εναλλακτικά
δίκτυα είναι : το internet banking, το mobile banking και το phone banking.
Επειδή τα τρία αυτά εναλλακτικά δίκτυα έχουν γίνει πλέον µέρος της ζωής µας δεν
θα εστιάσω ιδιαίτερα σε αυτά και θα αναφέρω µόνον τα πιο σηµαντικά.
Στο internet banking είναι πολύ εύκολο να εγγραφεί κανείς και αποτελεί έναν
εύκολο τρόπο πληρωµών, µεταφορών χρηµάτων, παρακολούθηση ηµερολογίου
συναλλαγών, παρακολούθηση κίνησης λογαριασµών και άλλων διαδικασιών µε την
χρήση ενός υπολογιστή και µιας σύνδεσης στο internet, και το µόνο που χρειάζεται
να διαθέτει ο χρήστης είναι ένα όνοµα χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό
πρόσβασης.

Εικόνα 17: Internet Banking

7
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Το mobile banking αποτελεί κάτι σαν συνέχεια του internet banking ή µάλλον µια
δεύτερη εναλλακτική κάποιος να έχει πρόσβαση στους λογαριασµούς του και να
εκτελεί οποιεσδήποτε συναλλαγές χρειάζεται µε τη µόνη διαφορά ότι εδώ ο χρήστης
πρέπει να διαθέτει ένα smartphone να έχει κατεβάσει την εφαρµογή και να διαθέτει
σύνδεση στο internet καθώς όµως και τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης.

Εικόνα 18: Mobile Banking

Το τρίτο και τελευταίο εναλλακτικό δίκτυο είναι το phone banking, το οποίο
αποτελεί και αυτό µια εναλλακτική απλά στην συγκεκριµένη περίπτωση ο πελάτης
χρησιµοποιεί οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. Βέβαια, βασική προϋπόθεση
είναι ο πελάτης να είναι ήδη εγγεγραµµένος στην υπηρεσία του internet banking.

Εικόνα 19 : Phone Banking

4.8 Νέα Τεχνολογία - Μηχανήµατα POS
Ένα ακόµη αποτέλεσµα των τεχνολογικών εξελίξεων και αναβαθµίσεων στα
τραπεζικά συστήµατα είναι και τα µηχανήµατα ανέπαφων συναλλαγών. Παλαιότερα,
τα µηχανήµατα που διέθεταν όλα σχεδόν τα καταστήµατα ήταν µηχανήµατα που
δέχονταν τις κάρτες µέσω µιας εισόδου διάβαζαν τις πλακέτες τους και µε την χρήση
κουµπιών ολοκληρώνονταν οι συναλλαγές. Έπρεπε, δηλαδή να έρθει σε επαφή η
κάρτα και να εισαχθεί στο µηχάνηµα για να πραγµατοποιηθεί µια συναλλαγή.
Πλέον, όµως τα µηχανήµατα αυτά εµπλουτίστηκαν µε νέες τεχνολογίες οι οποίες
διαβάζουν ανέπαφα από απόσταση δηλαδή όλες τις καινούργιες τραπεζικές κάρτες,
στις οποίες έχουν εισαχθεί ειδικά τσιπάκια που επιτρέπουν τις ανέπαφες κινήσεις.
Μάλιστα, µε τη νέα αυτή τεχνολογία έχει εισαχθεί και µια νέα καινοτοµία, η οποία
επιτρέπει άµεσα την συναλλαγή, χωρίς την χρήση κωδικού για ποσά κάτω των 25
ευρώ, κάτι το οποίο βέβαια γεννά και δεύτερες σκέψεις, οι οποίες θα εκφραστούν
κατά την κατακλείδα αυτής της εργασίας, ώστε να αποτελέσει έναυσµα για
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περαιτέρω µελέτη στο πέρασµα των χρόνων, που σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερα
δεδοµένα σχετικά.
Επιπρόσθετα, τα νέα αυτά µηχανήµατα µπορούν να εκτελέσουν συναλλαγές όχι
µόνο µε κάρτες, αλλά και µε συσκευές κινητών τα λεγόµενα Smartphone's, ξανά
ανέπαφα, κάτι το οποίο εµπίπτει σε µια νέα τεχνολογικά καινοτόµα τάση που θα
µελετήσουµε και θα αναλύσουµε στο τρίτο µέρος της πτυχιακής αυτής.
Μηχανήµατα POS παρέχουν όλες οι ελληνικές τράπεζες, καθώς και άλλες εταιρίες
στον ελλαδικό χώρο, όπως για παράδειγµα η viva, η vodafone κλπ., µε διαφορετική
µίσθωση η κάθε µία. Προκειµένου όµως, να αναλύσουµε τι είναι τελικά τα POS θα
αντλήσουµε στοιχεία από την Εθνική Τράπεζα και πιο συγκεκριµένα από σηµειώσεις
που κράτησα κατά την διεξαγωγή ενός σεµιναρίου που παρακολούθησα κατά την
πρακτική µου άσκηση στην Εθνική.

4.8.1 Τι είναι το i-bank POS
Το POS µπήκε για τα καλά στη ζωή µας µε σκοπό να κάνει τις συναλλαγές µας
πιο εύκολες, πιο γρήγορες και πιο ασφαλείς. Τι είναι όµως πραγµατικά το POS;
Στην Ελλάδα, όταν αναφερόµαστε στο POS, εννοούµε το µηχάνηµα (τερµατικό),
στο οποίο µπορούµε να πληρώσουµε για ένα προϊόν ή µια παροχή υπηρεσιών, µε
άµεση χρέωση του λογαριασµού µας ή µιας κάρτας. Ωστόσο, το POS δεν είναι το
όνοµα του τερµατικού.
Το POS προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Point Of Sale, που
σηµαίνει Σηµείο Πώλησης. Είναι δηλαδή ο τόπος όπου ολοκληρώνεται µια
συναλλαγή.
Συνεπώς, ίσως θα ήταν πιο σωστό να λέµε ότι ένα κατάστηµα (επιχείρηση κλπ.)
είναι POS και όχι διαθέτει POS.
Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία µε την Mellon Technologies, µε στόχο την
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων,
εγκαινίασε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας συναλλαγών µέσω καρτών πληρωµών, µε
την ονοµασία i-bank POS.
Η υπηρεσία i-bank POS προσφέρει σε όλες τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις λιανικές πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών τη δυνατότητα
να αποκτήσουν, µέσω αγοράς ή µίσθωσης τερµατική συσκευή αποδοχής καρτών
πληρωµής (POS) σε λίγες µόνο ηµέρες, για την άµεση εξυπηρέτηση των πελατών
τους που επιθυµούν να πληρώσουν µε χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωµένες
κάρτες.
Η υπηρεσία i-bank POS αποτελεί µια νέα προσέγγιση στις πληρωµές µε κάρτα,
καθώς παρέχει :
•

Ευκολία : Αποδοχή πλειοψηφίας καρτών
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•

Ταχύτητα : Σύνδεση µέσω TCP/IP

•

Καινοτοµία : Εξυπηρέτηση ανέπαφων συναλλαγών

•
•

Αµεσότητα : Τηλεφωνική έγκριση συναλλαγών
Ασφάλεια : Πρότυπο PCI V3.0

•

Επιλογές : 5 πακέτα τερµατικών καθώς και ένα 6ο που προστέθηκε το
mPOS

4.8.2 Που απευθύνεται η νέα τεχνολογία POS
Η υπηρεσία i-bank POS απευθύνεται στον επιχειρηµατία, τον έµπορο, τον
επαγγελµατία και τον επιτηδευµατία που επιθυµεί να βελτιώσει το επίπεδο
εξυπηρέτησης που προσφέρει, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του και να
εξασφαλίσει µεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές.
Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιανικές πωλήσεις προϊόντων ή
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως µεγέθους, µπορούν να αποκτήσουν τη δική τους συσκευή ibank POS. Ενδεικτικά τη συσκευή µπορούν να αποκτήσουν :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έµποροι - καταστήµατα λιανικής
Επιτηδευµατίες
Ελεύθεροι επαγγελµατίες
Τουριστικές επιχειρήσεις
Τουριστικά γραφεία
Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα
Ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα
Επιχειρήσεις µαζικής εστίασης και αναψυχής
Εκπαιδευτικοί οργανισµοί, κέντρα µεταλυκειακών σπουδών, φροντιστήρια
µέσης εκπαίδευσης, κέντρα εκµάθησης ξένων γλωσσών, κέντρα εκµάθησης
υπολογιστών

4.8.3 Οφέλη από την χρήση της υπηρεσίας i-bank pos
Η χρήση της συγκεκριµένης νέας υπηρεσία παρουσιάζει και ορισµένα οφέλη τα
οποία είναι :
•

Αποδοχή και εξυπηρέτηση όλων των χρεωστικών, πιστωτικών και
προπληρωµένων καρτών των ∆ιεθνών Οργανισµών MasterCard, VISA,
Maestro και JCB

•

Ανταγωνιστική προµήθεια χρέωσης για εκκαθάριση των συναλλαγών

•

Ταχύτητα και ασφάλεια στην πραγµατοποίηση των συναλλαγών, µέσω
σύνδεσης TCP / IP
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•

∆υνατότητα αποδοχής των νέων καρτών που υποστηρίζουν ανέπαφες
συναλλαγές (Contactless)

•
•

Πρόγραµµα άτοκων δόσεων µε επιλεγµένες κάρτες Ελληνικών Τραπεζών
∆υνατότητα Εγγυηµένων Κρατήσεων, Πάγιων Εντολών, Ταχυδροµικών
και Τηλεφωνικών Παραγγελιών, όπου εφαρµόζονται

•

∆υνατότητα συµµετοχής στο Πρόγραµµα Συνολικής Επιβράβευσης
go4more της Εθνικής Τράπεζας

•

Τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τηλεφωνικής έγκρισης
συναλλαγών από εξειδικευµένα στελέχη 24ώρες το 24ώρος 7ηµέρες την
εβδοµάδα

•

Πληθώρα επιλογών στα διαθέσιµα µοντέλα τερµατικών

4.8.4 Πακέτα Συσκευών και Μοντέλα POS
Παρέχονται διάφοροι τύποι µηχανηµάτων POS, όπου διαθέτουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά ικανά να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε
επιχείρησης. Για το λόγο αυτό η κάθε επιχείρηση θα πρέπει ανάλογα µε τις ανάγκες
της να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο που θα της προσφέρει το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα. Οι τύποι µηχανηµάτων POS που διαθέτει και παρέχει η Εθνική Τράπεζα
ήταν αρχικά 5 (Επιτραπέζιο iCT220, Επιτραπέζιο iCT250 Έγχρωµο, Φορητό IWL220
- WiFi, Κινητό iWL220 - GPRS, Έγχρωµο Κινητό iWL250 - 3G) ενώ αργότερα
προστέθηκε ένα νέο µοντέλο αρκέτα µικρότερο σε µέγεθος σε σχέση µε τα
προηγούµενα το οποίο ήταν το iCMP Mobile POS ή mPOS.
Ουσιαστικά τα 6 αυτά µοντέλα µηχανηµάτων παρουσιάζουν κάποια κοινά
στοιχεία και λειτουργίες αλλά είναι κατασκευασµένα µε δυνατότητες ικανές να
καλύψουν µεγάλο εύρος διαφορετικών επιχειρήσεων και αναγκών.
Για να δώσουµε µια καλύτερη εικόνα των συγκεκριµένων µηχανηµάτων θα λέγαµε
ότι :
1) Επιτραπέζιο iCT220
Αποτελεί εύχρηστη λύση για συναλλαγές µε κάρτα στο ταµείο και είναι ιδανικό
για µικρά εµπορικά καταστήµατα, λογιστήρια / ταµεία επιχειρήσεων και
επαγγελµατικά γραφεία.
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Εικόνα 20: Επιτραπέζιο POS ασπρόµαυρο

2) Επιτραπέζιο iCT250
Αποτελεί την οικονοµική λύση η οποία µπορεί να ενισχύσει την εικόνα της
επιχείρησης του καταστηµατάρχη. Είναι ιδανικό για επιχειρήσεις λιανικής που
επιθυµούν να προωθήσουν την επωνυµία τους και να ενισχύσουν το brand της
επιχείρησης τους.

Εικόνα 21: Έγχρωµο τερµατικό POS

3) Φορητό iWL220
Αποτελεί την αξιόπιστη λύση για ταχύτητα και ευκολία στο σηµείο εξυπηρέτησης
του πελάτη. Είναι ιδανικό για εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες, µικρά ξενοδοχεία και
καταλύµατα, πρατήρια βενζίνης και επιβατικά πλοία.
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Εικόνα 22: Φορητό POS ασπρόµαυρο

4) Κινητό iWL220
Αποτελεί οικονοµική και αξιόπιστη λύση φορητότητας. Είναι ιδανικό για
ελεύθερους επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες, καθώς και επιχειρήσεις µε
περιορισµένες ανάγκες συναλλαγών εκτός εγκαταστάσεων.

Εικόνα 23: Φορητό POS ασπρόµαυρο

5) Έγχρωµο Κινητό iWL250
Αποτελεί την καλύτερη λύση για γρήγορη και αξιόπιστη επεξεργασία µεγάλου
όγκου συναλλαγών µε κάρτα εν κινήσει. Είναι ιδανικό για κινητά δίκτυα πωλητών,
τουριστικές επιχειρήσεις, αυτοκινητιστές ταξί και διανοµείς.
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Εικόνα 24: Φορητό POS έγχρωµο

6) Νέο Μοντέλο το λεγόµενο iCMP Mobile POS ή mPOS
Πρόκειται για µια πολύ µικρή σε µέγεθος συσκευή αποδοχής καρτών πληρωµής.
Συνδέεται µέσω Bluetooth µε το κινητό τηλέφωνο ή το tablet του εµπόρου τα οποία
θα πρέπει να διαθέτουν σύνδεση internet (το κόστος internet επιβαρύνει τον έµπορο).
Μέσω ειδικής εφαρµογής στο κινητό ή στο tablet πληκτρολογείται το ποσό της
συναλλαγής, το pin της κάρτας εφόσον απαιτείται, ενώ µπορεί να τεθεί ακόµη και
υπογραφή του πελάτη στην οθόνη, εφόσον η κάρτα δεν ζητήσει pin για την
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αποτελεί την καλύτερη λύση για εύκολη και γρήγορη
αποδοχή απλών συναλλαγών εν κινήσει. Είναι ιδανικό για επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες στον χώρο του πελάτη τους, όπως διανοµείς,
υπηρεσίες ταχυµεταφοράς, τεχνίτες κλπ.

Εικόνα 25: mPOS

Ωστόσο αναλυτικότερη περιγραφή των συγκεκριµένων µηχανηµάτων και των
δυνατοτήτων τους θα κάνουµε στο Παράρτηµα 2 της εργασίας αυτής, όπου οι
πληροφορίες που θα περιλαµβάνονται έχουν αντληθεί από ειδικό σεµινάριο που
παρακολούθησα κατά την διάρκεια της πρακτικής µου άσκησης στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος.
Ολοκληρώνοντας το συγκεκριµένο θέµα σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι η
απόκτηση των συγκεκριµένων µηχανηµάτων έχει γίνει πλέον υποχρεωτική για όλους
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τους ελεύθερους επαγγελµατίες και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και η απόκτηση
του είναι πάρα πολύ εύκολη απλά κάνοντας µια αίτηση σε οποιοδήποτε κατάστηµα
παρέχει αυτού του είδους τα µηχανήµατα.

4.9 Η νέα πραγµατικότητα στα τραπεζικά καταστήµατα
Οι διαρκείς εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, η
µετατροπή και ο εκσυγχρονισµός στις λειτουργίες και στα µοντέλα όλων των
τραπεζικών ιδρυµάτων, οι παγκόσµιες αλλαγές στην οικονοµία της χώρας µας, η
συµφόρηση των καταστηµάτων και η µείωση του προσωπικού, η επιβολή των capital
controls, οι συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες των πελατών οδήγησαν τα τραπεζικά
καταστήµατα στο να βρουν νέες διεξόδους δηµιουργώντας νέα µοντέλα
καταστηµάτων όπου κυρίαρχο ρόλο παίζουν πλέον η τεχνολογία, τα µηχανήµατα και
η αυτοµατοποίηση των πάντων και όχι πλέον η ανθρώπινη παρουσία. Στην Ελλάδα
πρωτοστάτες σε αυτή την προσπάθεια αποτελούν η Τράπεζα Πειραιώς µε τα
λεγόµενα καταστήµατα e-branch καθώς και η Εθνική Τράπεζα µε τα λεγόµενα
καταστήµατα i-bank store. Τα νέα αυτά καταστήµατα όπως θα δούµε στη συνέχεια
είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα και σύγχρονα και εγκαινιάζουν µια νέα αποχή.
Επιπλέον τα χαρακτηριστικά τους, το περιβάλλον τους και οι υπηρεσίες που
παρέχουν είναι εντελώς διαφορετικά από τα παραδοσιακά τραπεζικά καταστήµατα.
Τα νέα αυτά καταστήµατα λειτουργούν στο πρότυπο µια νέας εποχής που θα
αναφέρουµε στο τρίτο µέρος της εργασίας. Όµως, κατά πόσο τα γνωρίζουν οι
κάτοικοι της Ελλάδας, πόσο ποσοστό τα επισκέπτεται, τα εµπιστεύεται και
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τους και κατά πόσο είναι θετικοί σε τέτοιες αλλαγές
καθώς και στην ανάπτυξη περισσότερων τέτοιων καταστηµάτων. Όλα αυτά θα τα
δούµε µέσα από το ερωτηµατολόγιο για το δεύτερο µέρος της εργασίας το οποίο θα
παρουσιαστεί στο τέταρτο µέρος αυτής.

4.9.1 i-bank Store της Εθνικής Τράπεζας

Εικόνα 26: i-bank store
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Η Εθνική Τράπεζα ήταν από τις πρώτες παγκοσµίως αλλά και πρώτη στη Ελλάδα
που παρουσίασε ένα πρωτοποριακό για τα τραπεζικά δεδοµένα concept store,
δείχνοντας τον δρόµο προς την καινοτοµία και τη σύγχρονη τραπεζική εξυπηρέτηση.
∆ηµιουργήθηκαν µια σειρά από τέτοια καταστήµατα µε πρώτο το i-bank store στο
εµπορικό κέντρο "The Mall Athens" το 2011.
Τα i-bank stores τα οποία δηµιούργησε η Εθνική Τράπεζα καθώς και η
χρονολογική σειρά που τα δηµιούργησε παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 3 της
εργασίας αυτής.

Εικόνα 27: Χρονολογική σειρά ίδρυσης i-bank stores.

Τα i-bank stores είναι µοντέρνοι πολυχώροι ηλεκτρονικής τραπεζικής
εξυπηρέτησης, όπου παρουσιάζονται όλες οι υπηρεσίες i-bank (Internet Banking,
Mobile Banking, Phone Banking, ATM, Κέντρα Αυτόµατων Πληρωµών - APS,
Πάγιες Εντολές κλπ.). Σε ένα high tech περιβάλλον, ο επισκέπτης, είτε µόνος του,
είτε µε τη βοήθεια της εξειδικευµένης oµάδας i-bank store, µπορεί να εξερευνήσει
µια νέα οπτική εύκολης και γρήγορης εκτέλεσης των καθηµερινών του συναλλαγών.
Παράλληλα, το i-bank store αποτελεί χώρο ψυχαγωγίας, αλλά και επιµόρφωσης
και ανταλλαγής απόψεων σε θέµατα τεχνολογίας, σύγχρονης τραπεζικής
εξυπηρέτησης και περιβάλλοντος, λειτουργώντας σαν εργαστήρι γνώσης,
συνεισφέρει στο ευρύτερο σύνολο δράσεων της Εθνικής Τράπεζας για την ενίσχυση
του ψηφιακού αναλφαβητισµού. Επιπλέον, στους χώρους αυτούς έχει γίνει πρόβλεψη
στο σχεδιασµό του χώρου και των τεχνολογιών για εύκολη πρόσβαση ΑµΕΑ.
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Εικόνα 28: Εικονικός κήπος χαλάρωσης πελατών

Χαρακτηριστική ήταν η οµιλία του διευθύνωντα συµβούλου της Εθνικής
Τράπεζας κυρίου Απόστολου Ταµβακάκη, ο οποίος µεταξύ των άλλων ανέφερε ότι :
«Για εµάς στην Εθνική, η καινοτοµία και η τεχνολογία είναι το κυριότερο µέσο για
να παρέχουµε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες µας, ανεξαρτήτως
ηλικίας, ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων. Στα ηλεκτρονικά κανάλια i-bank, το
Internet Banking, το Phone Banking, το Mobile Banking, τα ATM και τα APS
επιδιώκουµε πάντα µε το πλέον φιλικό τρόπο, να ανταποκρινόµαστε άµεσα στις
ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών µας, όπου κι αν βρίσκονται, κάθε στιγµή.
Το i-bank store απευθύνεται σε όλους. Και σε αυτούς που ήδη χρησιµοποιούν τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank, πραγµατοποιώντας πάνω από 120.000.000
τραπεζικές συναλλαγές το χρόνο, και σε αυτούς που για πρώτη φορά µέσα από τις ibank υπηρεσίες θα διαπιστώσουν τα πλεονεκτήµατα της αυτοµατοποιηµένης
τραπεζικής εξυπηρέτησης.
Όλοι στο i-bank store θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα βήµα µπροστά στο
µέλλον και να εξερευνήσουν τις νέες δυνατότητες που η τεχνολογία µπορεί να µας
προσφέρει.
Η δηµιουργία του i-bank store συµπίπτει µε τη συµπλήρωση των 170 χρόνων ζωής
της Εθνικής Τράπεζας, και αποδεικνύει ότι, παρά την ηλικία της, η Εθνική παραµένει
νέα, πρωτοπορεί και ανανεώνεται διαρκώς.
Κλείνοντας τον λόγο του ανέφερε ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία εξέλιξης,
θέλουµε να είµαστε δίπλα στους πελάτες µας και να συνεχίσουµε να χτίζουµε σχέσεις
εµπιστοσύνης, όπως κάναµε σε όλα τα χρόνια λειτουργίας µας. Για εµάς, αυτές οι
σχέσεις εµπιστοσύνης είναι το πιο σηµαντικό επίτευγµα και ο κύριος λόγος που όλα
αυτά τα χρόνια βρισκόµαστε στην πρώτη θέση προτίµησης».
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Εικόνα 29: Έξω - Εσωτερική όψη ενός i-bank καταστήµατος

Στα i-bank store οι επισκέπτες µπορούν να :
•

Να ενηµερωθούν για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank της Εθνικής
Τράπεζας, καθώς και για την συµβολή τους στη βελτίωση της
καθηµερινότητας.

•

Να ανοίξουν λογαριασµό στην Εθνική Τράπεζα και να αποκτήσουν πρόσβαση
στις υπηρεσίες i-bank.

•

Να γίνουν µέλη του i-bank store club και να απολαµβάνουν µια σειρά από
προνόµια.

•

Να συµµετέχουν ενεργά σε ένα εργαστήριο γνώσης και να παρακολουθήσουν
στο αµφιθέατρο εκδηλώσεων του i -bank store σεµινάρια, παρουσιάσεις και
οµιλίες για τις νέες τεχνολογίες και πολλά άλλα θέµατα σχετικά µε τη
συµβολή της τεχνολογίας στη ζωή µας.

•

Να χαλαρώσουν στο καθιστικό µε τον εικονικό ουρανό, το κατακόρυφο κήπο
(µια εναλλακτική "πράσινη" πρόταση που προσφέρει οξυγόνο µε τη
χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας) και την οθόνη ενηµέρωσης και
ψυχαγωγίας (infotainment), απολαµβάνοντας τον καφέ τους.
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•

Να διασκεδάσουν στη διαδραστική επιφάνεια µε τις εφαρµογές επαυξηµένης
πραγµατικότητας (augmented reality) και να παίξουν παιχνίδια σκέψης

•

Να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο από το φορητό υπολογιστή ή το κινητό τους,
µέσω της δωρεάν ασύρµατης σύνδεσης (Free WiFi)

Η µοναδικότητα του i-bank store βρίσκεται στο συνδυασµό διαφόρων στοιχείων,
όπως η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οι ψηφιακές εφαρµογές (οθόνες αφής, προβολικά,
διαδραστικές επιφάνειες κ.α.), καθώς και η δυνατότητα για παρακολούθηση
εκδηλώσεων σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Θα οριζόταν λοιπόν, ως ένας
πολυχώρος, πλήρους ηλεκτρονικής self - service εξυπηρέτησης, µε χρήση
προηγµένων τεχνολογικών εφαρµογών, αλλά και ως ένα κέντρο διάχυσης γνώσης.

Εικόνα 30: Εσωτερική όψη καταστηµάτων

Το i-bank store λειτουργεί ως ένα "εργαστήριο καινοτοµίας¨(innovation lab) για
την Εθνική Τράπεζα, όπου εφαρµόζονται πιλοτικά νέοι τρόποι εξυπηρέτησης και
παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι :
•

Η πρώτη εφαρµογή video banking στην Ελλάδα, ένας πρωτοποριακός
συνδυασµός phone banking µε βίντεο κλήση, σε απευθείας σύνδεση µε το ibank contact center.

•

Χώρος διάδρασης µε εφαρµογές επαυξηµένης πραγµατικότητας (augmented
reality) και µε παιχνίδια σκέψης.

•

Digital wall 12 οθόνων µε περιεχόµενο σε υψηλή ευκρίνεια (High Definition)

•

Καθιστικό µε virtual ceiling και σύστηµα infotainment.
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•

Βάση επίδειξης του i-bank Mobile Banking για συναλλαγές µε smartphones.

•

Οθόνη αφής για παροχή πληροφοριών (infokiosk) σχετικά µε τις υπηρεσίες ibank, την προβολή εκπαιδευτικών video και το πρόγραµµα εκδηλώσεων ibank store.

•

Σύστηµα κάθετου κήπου βάσει ειδικού βοτανολογικού σχεδιασµού για
εσωτερικούς χώρους : µια εναλλακτική "πράσινη" πρόταση που προσφέρει
οξυγόνο µε τη χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Εικόνα 31: Εσωτερικό περιβάλλον i-bank store

Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στη διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και
εκδηλώσεων, µε θεµατολογία που κινείται πάνω σε δύο άξονες :
1. στην "τεχνολογία" και πως αυτή διευκολύνει τη ζωή µας και
2. στην "οικονοµία".
Έτσι, ο επισκέπτης µπορεί, για παράδειγµα να παρακολουθεί ανέξοδα εταιρίες και
φορείς να παρουσιάζουν τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγµατα, να µάθει πως
καταρτίζεται ένα επιχειρησιακό πλάνο, να δηµιουργήσει ένα blog ή να ετοιµάσει έναν
απλό προϋπολογισµό σε ένα ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας.
Φυσικά κάθε i- bank store διαθέτει και εξειδικευµένη οµάδα που παρουσιάζει
όλες τις υπηρεσίες i- bank στα ενδιαφερόµενα µέρη και παρέχει εξυπηρέτηση, από το
άνοιγµα ενός τραπεζικού λογαριασµού, µέχρι την παροχή όλων των "κλειδιών" για τη
χρήση των i-bank υπηρεσιών.
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Τα συγκεκριµένα καταστήµατα δεν τηρούν ωράριο τραπεζικό καταστηµάτων,
αλλά το καθένα λειτουργεί µε δικό της γνώµονα και επιλέγει και αποφασίζει
αυτόνοµα το ένα από το άλλο το ωράριο εργασίας του.
Σηµαντικό σε αυτό το σηµείο είναι να δούµε την χρήση των υπηρεσιών που
παρέχουν τα i-bank store σε αριθµούς (στοιχεία από έρευνα της Εθνικής Τράπεζας) :
•
•
•
•
•

15 εκ. εγχρήµατες συναλλαγές αξίας 25 δις ευρώ µέσω Internet
112 εκ. συναλλαγές αξίας 17 δις ευρώ µέσω ΑΤΜ µε χρήση 1414 ΑΤΜ
2,8 εκ. (κλήσεις) µέσω τηλεφώνου
1 εκ. συναλλαγές αξίας 180 εκ. ευρώ µέσω APS µε χρήση 44 APS
125.000 downloads εφαρµογών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών το 53%
µέσω Android και 43% µέσω iOS

Τα i-bank stores έχουν βραβευτεί και µε ορισµένα βραβεία όπως:
•

2013 mea, Marketing Excellence Awards, ∆ιαχείριση ∆ικτύων ∆ιανοµής &
Trade Marketing

Εικόνα 32: Λογότυπο Βραβείου

•

2013 e-volution awards, Συνδυασµός Ψηφιακού & Φυσικού Καναλιού

Εικόνα 33: Λογότυπο Βραβείου
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•

A'DESIGN AWARD

Εικόνα 34: Λογότυπο Βραβείου

Κλείνοντας, τα συγκεκριµένα καταστήµατα αποτελούν δείγµα της νέας εποχής
στον τραπεζικό τοµέα, της νέας εποχής που τα καταστήµατα θα λειτουργούν εντελώς
αυτοµατοποιηµένα µε την παρουσία ενός µόνο εξειδικευµένου υπαλλήλου. Κατά
πόσο όµως οι πελάτες ως τώρα έχουν δεχθεί αυτή την αλλαγή, για να δούµε πόσο
δεκτικοί είναι οι πελάτες των τραπεζών σε τέτοιες αλλαγές θα παρουσιάσουµε τα
αποτελέσµατα από µια έρευνα της Εθνικής Τράπεζας, και στο 4ο µέρος της εργασίας
θα παρουσιάσω τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το ερωτηµατολόγιο που έχω
συντάξει για το δεύτερο µέρος της εργασίας µου αυτής και το οποίο θα περιέχει
ερωτήσεις και για αυτό το είδος νέου καινοτόµου καταστήµατος, αλλά και του νέου
καινοτόµου καταστήµατος της Τράπεζας Πειραιώς που θα παρουσιαστεί στην
επόµενη ενότητα.
Τα αποτελέσµατα των στατιστικών που προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη από
την Εθνική Τράπεζα για την περίοδο 2011 έως 2014 είναι τα παρακάτω :
•
•
•
•

2.1 εκ. Επισκέψεις
1.5 εκ. Συναλλαγές ΑΤΜ
250 χιλ. Interactions
> 350 Εκδηλώσεις
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4.9.2 e-Branch της Τράπεζας Πειραιώς

Εικόνα 35: Κατάστηµα e-branch

Το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς εισήγαγε ένα νέο πρωτοποριακό τεχνολογικά
µοντέλο καταστήµατος. Το µοντέλο αυτό ήταν ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο
ηλεκτρονικό κατάστηµα, το οποίο ονοµάστηκε "e-branch" και προσφέρει µια σειρά
ολοκληρωµένων τραπεζικών συναλλαγών.
Όπως ανέφερε, η Ευτυχία Κασελάκη (ανώτερος γενικός διευθυντής λιανικής
τραπεζικής, δικτύων και καταθέσεων), κατά την παρουσίαση του νέου αυτού
καταστήµατος σε εκπροσώπους του τύπου, "Στόχος της τράπεζας ήταν να
δηµιουργήσει καταστήµατα σύγχρονης τραπεζικής εµπειρίας για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της και τη βελτίωση της συνολικής τους εµπειρίας µέσω
της παροχής πρωτοποριακών υπηρεσιών."
Ακόµη, όπως επισηµάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τόσο οι ιδιώτες,
όσο και οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν την δυνατότητα να
πραγµατοποιήσουν τις συναλλαγές τους µε ασφάλεια ταχύτητα και ευκολία, καθώς
δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες. Καθ' όλη τη διάρκεια του
ωραρίου λειτουργίας των e-branches θα υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό, στο οποίο οι
πελάτες θα µπορούν να απευθύνονται για οποιαδήποτε απορία, να ενηµερωθούν για
τις παρεχόµενες υπηρεσίες, να εκπαιδευτούν στην χρήση των µηχανηµάτων και
ψηφιακών υπηρεσιών της τράπεζας καθώς και να τους βοηθούν σε κάθε συναλλαγή.
Κλείνοντας το λόγο της ανέφερε ότι έµφαση δόθηκε στην υπηρεσία "Ταµίας από
Απόσταση".
Το ωράριο λειτουργίας των συγκεκριµένων καταστηµάτων είναι διευρυµένο σε
σχέση µε τα απλά τραπεζικά καταστήµατα.
Τα e - branch που δηµιούργησε η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται σε πολλά σηµεία
και περιοχές της Αθήνα και της Θεσσαλονίκης και παρουσιάζονται στο «Παράρτηµα
3» της εργασίας.
Κάποια από τα χαρακτηριστικά των καταστηµάτων e - branch είναι :

94

1) Ταµίας από απόσταση (αποτελεί την υπηρεσία ναυαρχίδα των e branches) :
Ο πελάτης συνδέεται µέσω βίντεο κλήσης µε τον ταµεία από απόσταση και
πραγµατοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή µε την ίδια ευκολία και απλότητα ενός
κανονικού ταµείου. Οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται σε ευρώ µε την χρήση της
ηλεκτρονικής υπογραφής του πελάτη (που αποτελεί και αυτή µια καινοτοµία στον
τραπεζικό τοµέα).

Εικόνα 36: Ταµίας από Απόσταση

Οι συναλλαγές που µπορεί να κάνει ο πελάτης µε τον ταµία από απόσταση είναι :
•

Κατάθεση µετρητών.

•

Μεταφορά χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών σε ίδιο ή διαφορετικό νόµισµα
µέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ ή το ισότιµο αυτού.

•

Ανάληψη µετρητών µέχρι του ποσού των 10. 000 ευρώ.

•
•

Πληρωµή πιστωτικών καρτών και δανείων.
Πληρωµή λογαριασµών και οφειλών ∆ηµοσίου.

•

Πληρωµή e- παράβολου.

•

Φόρτιση και ολική εκφόρτιση prepaid καρτών.

•

Κατάθεση ιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών άλλων Τραπεζών µέχρι του
ποσού των 200.000 ευρώ (ανά επιταγή).

•

Εξόφληση επιταγών Τράπεζας Πειραιώς µέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ µε
πίστωση σε λογαριασµό.

Ωστόσο, στο συγκεκριµένο είδος ταµείου από απόσταση υπάρχουν και ορισµένες
συναλλαγές οι οποίες δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν όπως :
•

Συναλλαγές µε πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση
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•

Με µετρητά σε ξένο νόµισµα

•

Πληρωµή πιστωτικών καρτών µετά τις 18:00

•

Κατάθεση ιδιωτικών ή τραπεζικών επιταγών Τραπεζών που δεν συµµετέχουν
στο Σύστηµα Ηλεκτρονικού Συµψηφισµού (∆ΗΣΣΕ)

2) Αυτόµατες συναλλαγές :
Στο χώρο των αυτόµατων συναλλαγών ο πελάτης µπορεί να πραγµατοποιήσει
αυτόµατες και γρήγορες τραπεζικές συναλλαγές. Στο χώρο αυτό ο πελάτης θα βρει
διαθέσιµα πολλά µηχανήµατα µέσα από τα οποία πραγµατοποιεί τις καθηµερινές του
συναλλαγές. Πιο συγκεκριµένα θα βρει το µηχάνηµα αυτόµατων συναλλαγών
easypay, το µηχάνηµα αυτόµατης ενηµέρωσης βιβλιαρίου και το µηχάνηµα άµεσης
έκδοσης προπληρωµένης gift card της Τράπεζας Πειραιώς.

Εικόνα 37: Μηχανήµατα Αυτόµατων Συναλλαγών

Με την χρήση αυτών των µηχανηµάτων ο πελάτης µπορεί να πραγµατοποιήσει
µόνος τους εύκολα και γρήγορα :
•

Άµεση έκδοση prepaid gift καρτών

•

Πληρωµή λογαριασµών και οφειλών ∆ηµοσίου

•

Πληρωµή πιστωτικών καρτών και δανείων

•

Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό τρίτου

•

Αγορά αεροχρόνου

•

Ενηµέρωση βιβλιαρίου

Αναλύοντας, για παράδειγµα, ένα από τα µηχανήµατα έχουµε τα µηχανήµατα
αυτόµατης ενηµέρωσης βιβλιαρίου, στα οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
ενηµερώσει µόνος του, γρήγορα και απλά, το βιβλιάριο καταθέσεων του για άµεση
αποτύπωση των κινήσεων του λογαριασµού του.
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3) Digital corner :
Στο χώρο αυτό προσφέρεται η δυνατότητα (στον πελάτη), µέσω του διαθέσιµου
ηλεκτρονικού υπολογιστή και των tablets να πλοηγηθεί και να ανακαλύψει πόσο
εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια µπορεί να πραγµατοποιεί τις καθηµερινές του
συναλλαγές µε τις βραβευµένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας
Πειραιώς.

Εικόνα 38: Περιβάλλον Digital Corner

Ακόµη σε αυτή την γωνιά τεχνολογίας, αν θα µπορούσα να την χαρακτηρίσω έτσι,
ο πελάτης µπορεί να ενηµερωθεί για τις σηµαντικές υπηρεσίες που του παρέχονται
µέσω των apps της Τράπεζας Πειραιώς και οι οποίες µπορούν να κάνουν τη ζωή του
πιο εύκολη, όπως για παράδειγµα µπορεί να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή
yellowday. Ωστόσο αναλυτικότερη περιγραφή των εφαρµογών που µπορεί να
αξιοποιήσει και τι είναι αυτές οι εφαρµογές γίνεται στο Παράρτηµα 4 της εργασίας.
Ουσιαστικά η γωνιά Digital είναι µια απεικόνισης της φράσης "Πάρτε την
Τράπεζα στα χέρια σας και πραγµατοποιήστε τις συναλλαγές σας όπου και αν
βρίσκεστε".
4) Χώρος Συνεργατών :
Σε αυτόν τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο παρουσιάζονται προϊόντα και υπηρεσίες
από επιλεγµένους συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς.

Εικόνα 39: Χώρος Συνεργατών
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5) Πρόσθετοι Τρόποι Εξυπηρέτησης :
Στο χώρο των e-branches υπάρχουν και ορισµένοι πρόσθετοι τρόποι εξυπηρέτησης
οι οποίοι είναι :
•

Facilitators : Στο e-branch, υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος εξυπηρέτησης,
έτοιµος να σας καθοδηγήσει και να σας εκπαιδεύσει για το πως θα
πραγµατοποιήσετε τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, για οτιδήποτε χρειαστεί ο
πελάτης µπορεί ανά πάσα στιγµή να επικοινωνήσει µε εκπρόσωπο της
Τράπεζας Πειραιώς.

•

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση : Στον χώρο αυτό µπορεί να επικοινωνήσει µέσω
τηλεφωνικής κλήσης µε έναν υπάλληλο της Τράπεζας Πειραιώς. Επιπλέον,
µπορεί να ενηµερωθεί για προϊόντα και υπηρεσίες, να πραγµατοποιήσει
συναλλαγές και να εγγραφεί στις υπηρεσίες web/mobile και phone banking.

•

Meeting Room : Πλέον δεν χρειάζεται ο πελάτης να επισκεφτεί ένα
κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς, για να συναντήσει έναν τραπεζικό
συνεργάτης του καταστήµατος. Μπορεί να κλείσει ραντεβού µαζί του στην
αίθουσα συσκέψεων e- branch.

Εικόνα 40: Εσωτερικοί χώροι του e-branch

6) Υπηρεσίες για ΑµεΑ : στα e-branch παρέχονται για τα άτοµα µε αναπηρία
(ΑµεΑ) οι κάτωθι πρωτοποριακές υπηρεσίες :
•

Άτοµα µε πρόβληµα όρασης :
 Καθοδήγηση του πελάτη από υπεύθυνο εξυπηρέτησης καθ' όλη την
παραµονή στο κατάστηµα.
 Πραγµατοποίηση συναλλαγών ταµείου µέσω της υπηρεσίας "Ταµίας από
Απόσταση" µε τη βοηθητική χρήση ειδικής σήµανσης στο µηχάνηµα
γραφή Braille, χωρίς την ανάγκη παράστασης και υπογραφής µαρτύρων.
 ∆υνατότητα πλοήγησης και εκπαίδευσης στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τραπεζικής winbank µε τη χρήση φωνητικής υποστήριξης.
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 Εγγραφή στο winbank, χωρίς να είναι απαραίτητη η χειρόγραφη
υπογραφή συµβάσεων.
•

Άτοµα µε προβλήµατα ακοής :
 Συναλλαγές ταµείου µε εκπαιδευµένους στη νοηµατική γλώσσα ταµίες.
 Οθόνη αφής µε διαδραστικό χάρτη για πληροφόρηση σχετικά µε τις
προσφερόµενες στο e-branch συναλλαγές και τα διαθέσιµα µηχανήµατα.

•

Άτοµα µε κινητικά προβλήµατα :
 Εύκολη µετακίνηση στους εσωτερικούς χώρους του καταστήµατος.
 Καθοδήγηση του πελάτη από υπεύθυνο εξυπηρέτησης καθ' όλη την
παραµονή στο κατάστηµα.
 Εξυπηρέτηση στο ύψος του αµαξιδίου µε την υπηρεσία "Ταµίας από
Απόσταση".

Εικόνα 41: Χώρος Συναλλαγών Για ΑµεΑ

«Επιπλέον, σε σχέση µε τα e-branch, σε συνέντευξη του στην Βάσω Αγγελέτου
δηµοσιογράφο του insider.gr, ο κος Στέφανος Μυτιληναίος, Αναπληρωτής Γενικός
∆ιευθυντής της Ηλεκτρονικής Επιχειρηµατικότητας της Τράπεζας Πειραιώς, τόνισε
µεταξύ των άλλων πως τα παραδοσιακά καταστήµατα είναι σηµαντικό κοµµάτι της
τράπεζας και πως θα παραµείνει έτσι. Ακόµη, τόνισε πως καταλαβαίνουν ότι είναι
πολύ µεγάλο βήµα να µεταβεί ένας πελάτης από το παραδοσιακό κατάστηµα στο
internet και το mobile banking απ'τη µία στιγµή στην άλλη. Αναφέρει πως το ebranch είναι κυρίως από πλευράς ιδιωτών, είναι ένας χώρος που ενθαρρύνει τον
πειραµατισµό, στελεχώνεται από συνεργάτες της τράπεζας που βοηθάνε τους πελάτες
να δοκιµάσουν τις τεχνολογίες που υπάρχουν εκεί και να καταλάβουν µε ποιό τρόπο
τις ωφελούν σαν πελάτες µε τις ανάγκες που έχουν και αυτό σε ένα χώρο που δεν
τους φοβίζει έχουν την υποστήριξη των συνεργατών της Τράπεζας και η ίδια η
λειτουργικότητα των µηχανηµάτων είναι τέτοια που τους βοηθάει. Τέλος, µεταξύ των
άλλων µίλησε και για όλες τις καινοτοµίες που αναφέρονται παραπάνω, µε ιδιαίτερα
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σηµαντική την ναυαρχίδα που είναι ο "Ταµίας από απόσταση", αλλά και οι
διευκολύνσεις για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που παρέχει αυτή η εφαρµογή.
Κατά το χρόνο λειτουργίας των e-branch µπόρεσαν να συγκεντρωθούν ορισµένα
στοιχεία µέσα από τα οποία µας παρέχονται ποσοτικά δεδοµένα. Μέσα από αυτά
βλέπουµε ότι τα ηλεκτρονικά καταστήµατα βοήθησαν σηµαντικά στην απορρόφηση
αναµονής στα ταµεία των κοντινών καταστηµάτων. Είναι χαρακτηριστικό πως το
κατάστηµα e-branch στο Χαλάνδρι, κατά τον πρώτο µήνα λειτουργίας του,
συγκέντρωσε το 39% των καθηµερινών συναλλαγών σε σχέση µε τις συναλλαγές στο
κοντινό τραπεζικό κατάστηµα, ενώ το 35% των συναλλαγών που διενεργούνται σε
αυτά τα καταστήµατα (εκτός των συναλλαγών ΑΤΜ) έγιναν µε την πρωτοποριακή
υπηρεσία "Ταµίας από Απόσταση".
Επιπλέον, ο συνδυασµός της σύγχρονης αρχιτεκτονικής µε τις τεχνολογικές
καινοτοµίες δηµιούργησε ένα φιλικό, οικείο και µοντέρνο περιβάλλον, απόλυτα
προσιτό προς όλους τους πελάτες. Σε διάστηµα 2 µηνών από τη λειτουργία των ebranches, η Τράπεζα Πειραιώς απέσπασε σηµαντικές διακρίσεις στην τελετή
απονοµής των Retail Interiors Awards 2016. Πιο συγκεκριµένα, η Τράπεζα απέσπασε
δύο χρυσά βραβεία στις κατηγορίες "Design & Technology" και "Best Interior - Non
Food Retail / Τραπεζική Λιανική".» (Αγγελέτου, 2017)

Εικόνα 42: Λογότυπο Βραβείου

4.9.3 Συµπεράσµατα και ερωτήµατα που τίθενται µετά την
ανάλυση των i - bank store και e - branches.
Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι και η Τράπεζα Πειραιώς, όπως και η
Εθνική Τράπεζα, θέλοντας να ακολουθήσει τα παγκόσµια τεχνολογικά επιτεύγµατα,
να παρουσιάσουν στον κόσµο τις νέες τεχνολογίες και τα νέα µέσα συναλλαγών και
να τους αποµακρύνουν σταδιακά το φόβο του καινούργιου αλλά και της µη επαφής
µε τους υπαλλήλους, δηµιούργησαν αυτά τα νέα εναλλακτικά και εντελώς καινοτόµα
καταστήµατα. Βέβαια τα e-branch σε σχέση µε τα i-bank παρουσιάζουν και
ορισµένες διαφορές, τόσο ως προς το περιβάλλον τους, όσο ως προς το χρόνο
εµφάνισης όσο και ως προς τις παροχές τους, αν και γενικότερα είναι πανοµοιότυπα
όλα όσα προσφέρουν.
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Κατά πόσο όµως ο κόσµος είναι εξοικειωµένος µε αυτή την νέα πραγµατικότητα
και κατά πόσο είναι δεκτικός ως προς αυτές τις αλλαγές. Ουσιαστικά αυτό θα είναι το
µοντέλο του µέλλοντος καταστήµατα εντελώς αυτοµατοποιηµένα µε έναν, δύο
υπαλλήλους υποδοχής, µηχανήµατα συναλλαγών (εναλλακτικά κανάλια) και
υπαλλήλους από απόσταση και ηχογραφηµένες οδηγίες. Όλο αυτό συµπίπτει και µε
την νέα τεχνολογία που θα µελετήσουµε στο τρίτο µέρος.
Κλείνοντας, θα ήθελα να θέσω το ερώτηµα : Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι σωστό
να καταργούµε την ανθρώπινη φυσική παρουσία και επαφή του πελάτη µε τους
υπαλλήλους και να τους οδηγούµε στις µηχανές; Ναι µεν έτσι µειώνονται οι χρόνοι
συναλλαγής, οι ουρές αναµονής και όλες οι φυσικές δυσκολίες ενός παραδοσιακού
καταστήµατος αλλά τι γίνεται µε τα άτοµα που δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στα
εξαρτήµατα για αυτές τις τεχνολογίες; Τι συµβαίνει µε τα άτοµα µεγάλης ηλικίας, τα
οποία τους είναι πολύ δύσκολο να τις µάθουν; Τι γίνεται µε την προσωπική επαφή
ανθρώπου µε άνθρωπο που χάνεται και µήπως όλο αυτό φέρει αποξένωση των
ατόµων και µοναξιά σταδιακά; Και το σηµαντικότερο όλων τι γίνεται µε το εργατικό
δυναµικό, οι αλλαγές αυτές θα στερήσουν την εργασία σε άτοµα και θα επηρεάσουν
τα ποσοστά ανεργίας, αλλά και µε τι είδος υπαλλήλων θα στελεχώνονται αυτά τα
καταστήµατα;
Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ σηµαντικά ερωτήµατα, τα οποία προκύπτουν και
πως αξίζει στο µέλλον που όλο αυτό θα έχει εξελιχθεί και θα έχει φέρει τα
αποτελέσµατα του στο φως να µελετηθεί και να αναλυθεί και να δούµε τι τελικά θα
έχει συµβεί.
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Κεφάλαιο 5 : Μια νέα εποχή ξεκινά
Τα τελευταία χρόνια η καθηµερινότητα όλων µας έχει αλλάξει, πλέον οι ρυθµοί
ζωής και οι απαιτήσεις είναι εντονότερες και δυσκολότερες και όλοι αναζητούν
τρόπους να µειώσουν τους χρόνους τους και να κάνουν πιο εύκολη την
καθηµερινότητα τους. Η αλλαγή όµως δεν σταµατά εκεί. Ο κόσµος εξελίσσεται
ραγδαία µε την εισαγωγή νέων τεχνολογικών µέσων αλλά και τεχνολογικών και
καινοτόµων µυαλών που βρίσκουν, ανακαλύπτουν και δηµιουργούν συνεχώς νέα
πράγµατα, τα οποία ενσωµατώνουν στις καθηµερινές ασχολίες του µέσου και όχι
µόνο ανθρώπου και τα οποία θέλουν να παρουσιάσουν στην αγορά. Έχουµε φύγει,
πλέον, από την εποχή του παραδοσιακού αλλά και της απευθείας επικοινωνίας και
απόκρισης. Πλέον, όλοι οι άνθρωποι εξοπλίζονται και έχουν στην κατοχή τους
τεχνολογικά µέσα, την νέα τεχνολογία που θα τους βοηθήσει να πραγµατοποιούν τις
καθηµερινές τους συναλλαγές. Πλέον, βρίσκονται τις περισσότερες ώρες µπροστά
από µια οθόνη κινητού τηλεφώνου, τα λεγόµενα smartphones και ios. Βρίσκονται
µπροστά από µια οθόνη υπολογιστή, laptop, tablet, µπροστά από µια οθόνη
τηλεόρασης ή αν έχει την οικονοµική άνεση, µιας έξυπνης τηλεόρασης - υπολογιστή.
Γενικότερα, πλέον, ο σύγχρονος άνθρωπος ασχολείται αρκετά µέσα στις ώρες της
ηµέρας, µε τις online εφαρµογές και υπηρεσίες, µε το online shopping, µε το internet
banking, µε τα social media, µε το online streaming και γενικότερα µε νέους
εικονικούς κόσµους συναλλαγών και διασκέδασης.
Όλες αυτές οι αλλαγές, αλλά και η µετατροπή του παραδοσιακού ανθρώπου σε
"digital" άνθρωπο, αν θα µπορούσα να µας χαρακτηρίσω έτσι, έδωσε την ευκαιρία
στο να αναδυθούν νέες έννοιες και τεχνολογίες σε διάφορους τοµείς της
καθηµερινότητας µας. Βέβαια όλο αυτό, κατά µια έννοια είναι θετικό, ενώ κατά µια
άλλη έννοια είναι αρνητικό. Το γενικό συµπέρασµα όµως, του αν όλες αυτές οι
αλλαγές, αλλά και η ώθησή µας στις µηχανές έκανε καλό συνολικά στην ανθρώπινη
παρουσία, αλλά και στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων και παράγοντες όπως η
ανεργία και η απασχόληση, αυτό µόνο το µέλλον θα το δείξει.

5.1 Το Fintech εγκαινιάζει µια νέα εποχή.
Μια από τις νέες αυτές τεχνολογίες που αναφέραµε παραπάνω, είναι το fintech
(financial technologies), το οποίο αρχίζει να αναδύεται σταδιακά στο προσκήνιο και
αρχίζει να συνδέεται µε τις τράπεζες και την µελλοντική τους πορεία. Μάλιστα,
αρκετές από τις νέες υπηρεσίες που έχουν εισάγει οι τράπεζες αποτελούν τεχνολογίες
που η βάση τους είναι το fintech.
Στο εξωτερικό, ο συγκεκριµένος κλάδος άρχισε να αναπτύσσεται από πολύ νωρίς,
ενώ στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία χρόνια και κάποιοι από τους λόγους, ήταν
συγκυριακά, η επιβολή των capital control και έπειτα ο φόβος των τραπεζών, αρχικά
απέναντι σε αυτή την έννοια που προκειµένου να µην υπερισχύσει (καθώς υποσχόταν
να αντικαταστήσει τα τραπεζικά καταστήµατα µε ένα Smartphone|) υπέρ των
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τραπεζικών ιδρυµάτων, βρήκαν τρόπο να την εισάγουν στην δοµή των εργασιών
τους, να την ενσωµατώσουν και να παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες
βασισµένες σε αυτή.

5.1.1 Ορισµός fintech
Τι είναι όµως τελικά το fintech, γύρω από το οποίο έχει αναπτυχθεί ένας
ολόκληρος κλάδος;
Η λέξη fintech προέρχεται από τις Αγγλικές λέξεις Financial και Technology και
στα Ελληνικά αποδίδεται ως Χρηµατοοικονοµική Τεχνολογία.
Ουσιαστικά, το Fintech αποτελεί την εξέλιξη των τραπεζικών χρηµατοπιστωτικών
και γενικότερα οικονοµικών υπηρεσιών (Finance) µέσω της τεχνολογίας
(Technology). Αποτελεί έναν από τους πλέον ταχέως αναπτυσσόµενους τοµείς στην
τεχνολογική επιχειρηµατικότητα παγκοσµίως, δηλαδή τεχνολογίες στον
χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
Γενικότερα, είναι µια ευρεία έννοια που περιλαµβάνει όλες τις εταιρίες που
χρησιµοποιούν το ίντερνετ, τα κινητά τηλέφωνα, το cloud και λογισµικό ανοιχτού
κώδικα για την αποτελεσµατική και εύχρηστη παροχή τραπεζικών και
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
Στην κατηγορία του fintech εντάσσονται εταιρίες που αναπτύσσουν λύσεις σε
τοµείς, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωµές, ηλεκτρονική τραπεζική, ασφάλεια
συναλλαγών, µεταφορές χρηµάτων, εκκαθάριση συναλλαγών, εναλλακτικά
νοµίσµατα και άλλους.
Αναλυτικότερα, οι εταιρίες αυτού του κλάδου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η
πρώτη κατηγορία, περιλαµβάνει τις εταιρίες που προσφέρουν ψηφιακά εργαλεία
στους χρήστες για να δανείζονται, διαχειρίζονται τα χρήµατα τους και να
χρηµατοδοτούν ευκολότερα τις startup. Η δεύτερη κατηγορία, περιλαµβάνει τις
επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και βοηθούν τους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να διαχειρίζονται καλύτερα τις υπηρεσίες τους.
«Τέλος, ένας πιο δοµηµένος ορισµός σε σχέση µε το fintech, αλλά και που αυτό
δραστηριοποιείται, µου δόθηκε µέσα από µια συνέντευξη µε ερωτήσεις που έκανα
στην οµάδα του κ. Καλογεράκη υπεύθυνο για τα θέµατα fintech της Εθνικής
Τράπεζας. Έτσι, στην συνέντευξη αυτή, στην ερώτηση "Πως θα εξηγούσατε τον όρο
fintech (financial technologies) σε κάποιον που είτε θα έψαχνε πληροφορίες σχετικά
µε την έννοια και του τι ακριβώς σηµαίνει, είτε δεν θα τον γνώριζε καθόλου;" ο κος
Μπαϊρακτάρης Αθανάσιος που ανήκει στη ∆ιεύθυνση Ψηφιακών Καναλιών, µου
απάντησε ότι : "Fintech ονοµάζουµε έναν νέο οικονοµικό κλάδο, ο οποίος αφορά την
ανάπτυξη µεθοδολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων προκειµένου να γίνουν πιο
αποδοτικές οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Βασική παράµετρος, είναι η χρήση
νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων µέσων που παρέχονται σήµερα. Το fintech
επηρεάζει άµεσα τον τραπεζικό τοµέα αλλά και τοµείς όπως τις ασφάλειες, το
εµπόριο κοκ."» (Μαυραγάνης & Μπαϊρακτάρης, 2018)
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5.1.2 Πως πρωτοεµφανίστηκε το fintech στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα ο χώρος του fintech είναι περιορισµένος σε σχέση µε το εξωτερικό.
Η πιο σηµαντική εταιρία του κλάδου αυτή την στιγµή στην Ελλάδα που είναι και η
πρώτη επίσηµη fintech εταιρία και παρέχει και υπηρεσίες παρόµοιες µε τις τραπεζικές
όπως το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και τα µηχανήµατα POS, είναι η Viva.
Η Viva αποτελεί µέλος του οµίλου εταιριών Realize που δραστηριοποιείται από το
2000. Έγινε κυρίως γνωστή από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων για
εισιτήρια µεταφορών και θεαµάτων. Από το 2014 είναι η µοναδική ελληνική εταιρία,
η οποία έχει λάβει αδειοδότηση από το Ευρωσύστηµα ως Ίδρυµα Έκδοσης
Ηλεκτρονικού Χρήµατος, κάτι που της επιτρέπει υπό την εποπτεία της Τράπεζας της
Ελλάδος να λειτουργεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής σε όλο τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο.
Επιπλέον, µετά από µια σηµαντική επένδυση (σύµφωνα µε πληροφορίες της
εφηµερίδας "Το Βήµα", περίπου 6 εκατ. ευρώ) από επενδυτικές εταιρίες λάνσαρε το
πρώτο της µεγάλο προϊόν : το Viva Wallet επιτρέπει στους χρήστες του να
µεταφέρουν χρήµατα από τον προσωπικό τους λογαριασµό και να τα "αποθηκεύουν"
σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι, µέσα από το οποίο µπορούν να πραγµατοποιούν
πληρωµές σε συνεργαζόµενους εµπόρους ή να εξοφλούν τους λογαριασµούς τους.
Παράλληλα, µέσω µιας MasterCard µπορούν να "συγχρονίζουν" το ψηφιακό τους
πορτοφόλι και µε πλαστική κάρτα για πληρωµές σε φυσικά καταστήµατα.
Η Viva έχει ακόµη λανσάρει τη δική της σειρά τερµατικών POS για τη λήψη
πληρωµών µέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών στο φυσικό σηµείο πώλησης από
την πλευρά των εµπόρων.
Είναι ουσιαστικά, η µοναδική ελληνική εταιρία που πήρε άδεια και λειτούργησε
από την αρχή ως fintech εταιρία χωρίς φυσικά καταστήµατα, αλλά παρέχοντας τις
υπηρεσίες της ηλεκτρονικά, µέσω ίντερνετ µε την χρησιµοποίηση κάποιου
υπολογιστή, κινητού ή tablet. Είναι ακόµη η πρώτη fintech εταιρία στην Ελλάδα µε
παρόµοιες τραπεζικές δυνατότητες και προϊόντα, τα οποία παρέχουν µέχρι και
σήµερα οι τράπεζες, εννοούµε φυσικά εξελιγµένα προϊόντα όπως pos, e- wallets κ.α.
Η Viva σε σχέση µε το fintech, την διεύρυνση του και την δηµιουργία νέων ιδεών
οργάνωσε και αρκετούς διαγωνισµούς και καθιέρωσε και έναν επιταχυντή για τα
οποία θα µιλήσουµε εκτενέστερα παρακάτω. Στο ίδιο, όµως, µονοπάτι κινούνται
πλέον και οι τράπεζες, οι οποίες έχουν µπει στα µονοπάτια του fintech και
οργανώνουν και αυτές διαγωνισµούς για την εύρεση των καλύτερων καινοτόµων
ιδεών που είναι ιδέες που εµπίπτουν στην κατηγορία του fintech και οι οποίες
µπορούν να ευδοκιµήσουν στην αγορά.
Στην ελληνική πραγµατικότητα του Fintech παρατηρείται ένα παράδοξο σε σχέση
µε τις αντίστοιχες εξελίξεις στο εξωτερικό : " Κινητήρια δύναµη" για τεχνολογικές
καινοτοµίες στον χρηµατοοικονοµικό χώρο είναι οι ίδιες οι τράπεζες, παρά νέες
εταιρείες µε καινοτόµα επιχειρηµατικά µοντέλα που µπορούν να "διαταράξουν" ένα
αρκετά ευµεγέθη, δυσκίνητο και γραφειοκρατικό τοµέα.

105

5.2 Viva
Ο όµιλος εταιριών Viva δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2000 και αποτελεί
καινοτόµο ιδέα της εταιρίας Realize A.E., η οποία αποτελεί κορυφαία ελληνική
εταιρία που δραστηριοποιείται στο online marketing, στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και
στις διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
Η Realize ξεκίνησε το 2000 µε εµπνευστή της, το Χάρη Καρώνη, ως µια µικρή
οµάδα, αλλά µε µεγάλη έµπνευση και εξαιρετικά ικανή. Η οµάδα αυτή αποτελούνταν
από ειδικούς σε θέµατα UX και πληρωµών και ξεκίνησε να αναπτύσσει δικτυακές
πλατφόρµες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρµογές κινητών τηλεφώνων για
τράπεζες και άλλες εταιρίες.
Ωστόσο, ήταν µια από τις εταιρίες που χτυπήθηκε πρώτη από την κρίση του 2008,
καθώς οι τράπεζες έπαψαν να χρηµατοδοτούν καινούργια έργα, κάτι που είχε ως
αποτέλεσµα ως προς την εταιρία οι παραγγελίες της να µηδενιστούν.
Κατά τα λεγόµενα των ανθρώπων της Realize, η Ελλάδα καθυστέρησε πάρα πολύ
να εφαρµόσει την ευρωπαϊκή οδηγία του 2008. Ξεπέρασε και την τελευταία
προθεσµία, η οποία ήταν τον Σεπτέµβριο του 2009. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
και ο ιδρυτής της Realize - Viva σε άρθρο του περιοδικού fortune, "όµως εµείς τότε
είχαµε εκλογές". Έτσι για έναν χρόνο οι άνθρωποι της εταιρίας αναγκάστηκαν να
αναδιαµορφώσουν τα πλάνα τους. "Πρακτικά ξεκινήσαµε το Σεπτέµβριο του 2012,
όµως δεν µπορούσαµε να βγούµε ούτε τότε στην παραγωγή, γιατί ο έµπορος που θα
γραφόταν σε εµάς έπρεπε να υπογράφει και στο ΚΕΠ. Η διαδικασία ηλεκτρονικής
εγγραφής εµπορικών συνεργατών δεν προβλεπόταν!" (όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ξανά στη συνέντευξη που έδωσε στο fortune ο Χάρης Καρώνης, Καρώνης
Χ., fortune). Οι επικεφαλής της Viva πίεσαν όσο µπορούσαν τις αρµόδιες Αρχές για
αυτό το αξεπέραστο εµπόδιο, βρήκαν πρόσφορο έδαφος έξι µήνες µετά όπου και
κατάφεραν να εξασφαλίσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Με τα χρόνια η οµάδα αυτή απέκτησε σηµαντική εµπειρογνωµοσύνη, η οποία τους
επέτρεψε να επωφεληθούν πλήρως από την απελευθέρωση του ευρωπαϊκού
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αλλά και που προωθούσε την ανάπτυξη τους. Η
οµάδα της Viva εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία να διαταράξει τα υπάρχοντα µοντέλα
για παρόχους χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και προσπάθησε ακούραστα να
αναπτύξει και να παραδώσει υπηρεσίες πληρωµών νέας γενιάς,. Μέχρι το 2010 είχε
δηµιουργήσει τη βασική της τεχνολογία πληρωµών.
Σε σχέση µε την επωνυµία και τον χαρακτηριστικό τίτλο της εταιρίας η ιδρυτικής
της οµάδα ενέκρινε τη λέξη "Viva" για να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της
λαµπρότητας, της έντασης και της ευκινησίας της όπως ακριβώς ήταν και οι λύσεις
των πληρωµών της.
Γενικότερα σε σχέση µε τον όµιλο της Realize - Viva, θα λέγαµε ότι,
δραστηριποιείται µέσω των θυγατρικών του Realize A.E., Viva Services και Viva
Payments στους εξής τοµείς :
a) Σχεδιασµός και ανάπτυξη web και mobile εφαρµογών για τράπεζες και
µεγάλους οργανισµούς,
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b) Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
c)

Ηλεκτρονικές πληρωµές

Η Viva Services λειτουργεί ως ασφαλιστικός σύµβουλος, τουριστικός πράκτορας
µε δικό του αριθµό IATA και διασύνδεση µε Παγκόσµια Συστήµατα ∆ιανοµής
(Global Distribution Systems) για τη διαχείριση εισιτηρίων. Στην ψηφιακή
πλατφόρµα της εταιρίας υπάρχουν από το box office ενός γηπέδου, θεάτρου ή
µεταπωλητή ως και ιστοσελίδες µεγάλων επιχειρήσεων σαν το public.gr, ενώ µέσω
του cloud service της φροντίζει για τη διαθεσιµότητα των εισιτηρίων θεαµάτων
ακόµη και όταν οι αγορές πραγµατοποιούνται στο ταµείο.
Επιπλέον, έχει πραγµατοποιήσει συµβάσεις µε όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, ενώ
µέσω των υπηρεσιών της ο καταναλωτής µπορεί να αγοράσει ακτοπλοϊκά και
αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και να κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Όπως, ακόµη,
αναφέρει σε συνέντευξη του στο fortune την 21/1/2015 ο Χάρης Καρώνης, µέσα στο
επόµενο τρίµηνο αναµένεται να βγει στο ιντερνετικό "αέρα" µια νέα ξενοδοχειακή
πλατφόρµα, η οποία θα συνδυάζεται µε µεγάλους παρόχους περιεχοµένου (content
providers), ούτως ώστε να προσφέρει η ίδια η εταιρία το περιεχόµενο. Παράλληλα, η
επιχείρηση διαθέτει τη δική της άδεια courier για εισπράξεις και µεταφορές
κεφαλαίων, ενώ συνεργάζεται µε 2.000 οδηγούς ταξί προσφέροντας στον
καταναλωτή τη δυνατότητα κλήσης µέσω mobile, υπολογιστή, τηλεφωνικά ή από το
δίκτυο συνεργαζόµενων ξενοδοχείων.
Από την άλλη, η Viva Payments αποτελεί το µοναδικό ίδρυµα ηλεκτρονικού
χρήµατος στην Ελλάδα, το οποίο είναι Principal Member των οργανισµών
MasterCard και Visa για υπηρεσίες εκκαθάρισης (acquiring) και έκδοσης καρτών
(issuing) και είναι ο µόνος χρηµατοοικονοµικός οργανισµός πανευρωπαϊκά που
βασίζεται εξ' ολοκλήρου σε cloud υποδοµές (Microsoft Azure). Παρέχει υπηρεσίες
πληρωµών σε τρία νοµίσµατα και πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία,
Βέλγιο, Ρουµανία). Ακόµη στο σύνολο των συνεργατών της εντός του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, περιλαµβάνονται οι Alpha Bank, Eurobank και
Εθνική Τράπεζα, ενώ η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συνεργασίες µε τους τέσσερις
διεθνείς οργανισµούς ηλεκτρονικών πληρωµών (2 από τις οποίες αναφέραµε και
παραπάνω): Visa, MasterCard, American Express και Diners. «Χρησιµοποιούµε τις
τρεις συστηµικές τράπεζες ως γέφυρα µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µέλη του
οποίου είµαστε και εµείς» αναφέρει ο Χάρης Καρώνης.
"Με τη Viva συνδυάζουµε το pay at store µε το pay at home" σχολιάζει ο Χάρης
Καρώνης θέλοντας µε αυτόν τον τρόπο να περιγράψει το "πάντρεµα" της Viva
Services µε τη Viva Payments.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται ακόµη στο άρθρο του fortune το 2015, τα σχέδια της
Viva δεν σταµατούν εδώ. Στόχος της είναι να εξελιχθεί στην πρώτη ελληνική
ψηφιακή τράπεζα, µέσω του Viva Wallet (κάτι και το οποίο πέτυχε και υπάρχει
σήµερα).
"Με το Viva Wallet προσφέρουµε τη δυνατότητα να αποθηκεύεις χρήµατα στην
κάρτα σου για να τα χρησιµοποιήσεις αργότερα, και όχι απλώς να µεταφέρεις
χρηµατικά ποσά, όπως γίνεται τώρα. Η κάρτα αυτή θα µπορεί να συνδεθεί και µε µια
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MasterCard, την οποία θα διανέµουµε σε φυσικά σηµεία το πρώτο τετράµηνο του
2015" εξηγεί ο Χάρης Καρώνης στο άρθρο του Fortune.
Το ηλεκτρονικό "πορτοφόλι" της Viva προσφέρει αυτήν τη στιγµή υπηρεσίες
µεταφοράς µετρητών σε περίπου 80.000 χρήστες. Με την επέκτασή του, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί, µόλις η εταιρία λάβει την άδεια έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος
θα ολοκληρώσει τα σχέδια της για πλήρη µετάβαση στον ψηφιακό τρόπο πληρωµών
και αγορών, αλλά και την είσοδο των καταναλωτών σε θεάµατα µέσω της κάρτας
ανέπαφων συναλλαγών.
"Βρισκόµαστε σε µια αγορά η οποία µεταλλάσσεται" εξηγεί ο Χάρης Καρώνης.
"Φεύγουµε από την πίστωση και µπαίνουµε στην εποχή των προπληρωµένων
καρτών. Η έκρηξη των έξυπνων φορητών συσκευών ενίσχυσε αυτή τη θεαµατική
αύξηση των συναλλαγών µέσω ιντερνέτ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
θεωρούµε ότι εν γένει οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, µε οποιοδήποτε µέσο, γνωρίζουν
ήδη µεγάλη ανάπτυξη".
«Όπως, περιγράφει ο CEO της Visa, η παραδοσιακή πίστωση, στην οποία είχε
συνηθίσει το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα, χάνει την κυρίαρχη θέση της
µπροστά στις νέες ανάγκες που διαµορφώθηκαν υπό τις παρούσες οικονοµικές
συνθήκες. "Για παράδειγµα", λέει, "πριν από δύο χρόνια το 100% των πωλήσεων των
εισιτηρίων µπάσκετ του Παναθηναϊκού γινόταν στο ταµείο. Πλέον µέσω της Viva
Payments, δηµιουργήσαµε µια εντελώς διαφορετική αγορά στον τοµέα των
εισιτηρίων, κάνοντας τελικά ακόµη και την πιο µικρή επιχείρηση, όπως για
παράδειγµα ένα µικρό θέατρο να µην έχει πλέον ανάγκη να βγαίνει µε αµέτρητα
µπλοκάκια για να τα µοιράζει στα καταστήµατα, αλλά να πουλά θέσεις
ηλεκτρονικά."» (Fortunegreece, 2016)
Παρατηρούµε ότι ο ιδρυτής της Viva µιλά για έννοιες, όπως οι ανέπαφες
συναλλαγές, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, αλλά και η ψηφιακή τράπεζα προτού ακόµη
καν οι τράπεζες έχουν σκεφτεί αυτόν τον τοµέα και έτσι δίνεται έναυσµα στην πορεία
και σε αυτές να προχωρήσουν σε αυτούς τους τοµείς να εξελιχθούν προκειµένου να
µην µείνουν πίσω αλλά πρωτίστως να µην κινδυνεύσουν να κλείσουν από τις fintech
τράπεζες και υπηρεσίες που θα έρχονταν στην επιφάνεια από τη µια µέρα στην άλλη
µε πρωτεργάτη φυσικά τη Viva µιλώντας πάντα για την Ελλάδα.

5.2.1 Ο ιδρυτής και εµπνευστής της Viva
Η Viva κατ' αρχήν χωρίζεται σε δυο εταιρίες, οι οποίες καθιερώθηκαν στον τοµέα
των ηλεκτρονικών πληρωµών και υπηρεσιών (Viva Payments & Viva Services), µε
την είσπραξη χρηµάτων για λογαριασµό άλλων, τα οποία όµιλος τους αποδίδει µε µια
νόµιµη προµήθεια.
Ποιος είναι όµως ο εµπνευστής όλου αυτού του εγχειρήµατος και πως ξεκίνησε
την πορεία του;
Ο εµπνευστής όλου αυτού του εγχειρήµατος που στέφθηκε µε τεράστια επιτυχία
είναι ο Χάρης Καρώνης, ο οποίος :
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 το 1991 αποφοίτησε από το 11ο Λύκειο Περιστερίου µε Άριστα.

 το 1992 εισάγεται στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Ίδρυµα Πειραιά στο τµήµα
Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων.

 το 1994 πήρε το πτυχίο του.

 το 1991-99 εργάστηκε ως Μουσικός παραγωγός ραδιοφώνου στον Αθήνα
9,84 και στο Jeronimo Groovy.
 το 1996 συµµετείχε στη δηµιουργία της µεγαλύτερης βάσης δεδοµένων
τραγουδιών στο ελληνικό Internet (music.groovy.gr).
 από το 1997-99 συµµετείχε στην Εθνική επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η οποία
είχε ως σκοπό τη δηµιουργία και καταγραφή του πλαισίου λειτουργίας του
Internet στην Ελλάδα.
 το 1998 επιµελήθηκε την ύλη του διαδραστικού επιµορφωτικού οδηγού για το
Internet και τις παρεχόµενες προς τους χρήστες αυτού, υπηρεσίες για τον
“Παροχέα Υπηρεσιών Internet”.
 το 1999 διεκπεραίωσε τον επανασχεδιασµό και την εγκατάσταση του δικτύου
στον κόµβο Internet του ελληνικού στρατού, καθώς και τον σχεδιασµό και την
κατασκευή του Web site του Ελληνικού στρατού.
 το 1999 βραβεύτηκε στα Web Awards για το site της σοκολάτας Crunch.
 από το 2000 ίδρυσε την εταιρεία Technology Marketing & communication
Realize SA, στην οποία απασχολούνται 27 άτοµα & εδρεύει στην οδό Κηφισίας
64 Μαρούσι.
 ακόµη το 2000 βραβεύτηκε στα Web Awards ως Best Project Manager για τα
site των προϊόντων NESCAFE & MILKO και άλλες 12 διακρίσεις σε διάφορα
διαφηµιστικά sites στο Φεστιβάλ ∆ιαφήµισης.

«Γενικότερα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο Χάρης Καρώνης είναι ένας
επιχειρηµατίας, ο οποίος δεν φοβάται να ρισκάρει. Ακόµη και αν έχει πλήρη
επίγνωση ότι πολλά από τα εγχειρήµατα του πραγµατοποιούν τα πρώτα µετέωρα
βήµατα τους σε µια αγορά, η οποία µέχρι πρότινος δεν υπήρχε καν στον
επιχειρηµατικό χάρτη.» (Σαµούρκας, 2015)
"Είναι σαν να φτιάχνω ένα δείπνο για ένα πάρτι µε πάρα πολλούς καλεσµένους"
του αρέσει να λέει. "Για αυτό και πρέπει να βάλω στο φούρνο πολλά και διαφορετικά
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πιάτα. Και να τα φτιάχνω όλα ταυτόχρονα. ∆ιότι τίποτα δεν µπορεί να φτάνει αµέσως
εκεί που θέλεις αν η αγορά δεν είναι ώριµη να το δεχτεί". (Χάρης Καρώνης)

5.2.2 Υπηρεσίες που προσφέρει η Viva
Οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η Viva διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις
B2B και στις B2C.
B2B Υπηρεσίες :
•

Virtual Τηλεφωνικά κέντρα Νέας Γενιάς, διατίθενται µε το εµπορικό
µοντέλο SaaS (Software as a Service)

•

Εφαρµογές που ενοποιούν το Internet και την Τηλεφωνία και διατίθενται µε
το εµπορικό µοντέλο SaaS (Software as a Service)

•

Εφαρµογές παροχής υπηρεσιών µέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου

B2C Υπηρεσίες :
•

Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες (κράτηση θέσεων και πώληση ακτοπλοϊκών και
αεροπορικών εισιτηρίων, εισιτήρια τρένων, εισιτήρια λεωφορείων, κρατήσεις
ξενοδοχείων και κρατήσεις αυτοκινήτων, υπηρεσίες Ραδιοταξί κ.α.)

•

Έκδοση εισιτηρίων θεαµάτων (θέατρο, συναυλίες κ.ο.κ)

•

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

•

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας VoIP και ένα σύνολο από IN services (Intelligent
Network Services)

Επιπλέον, έχουµε και τις υπηρεσίες που παρέχει η Viva Wallet µε ηγετική θέση
στον κλάδο της πληροφορικής µε εξειδίκευση στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη
συστηµατικών λύσεων (πλατφορµών) για την ενσωµάτωση και εξυπηρέτηση
επιχειρησιακών διαδικασιών στους τοµείς :
•

Τραπεζικών εφαρµογών (web - banking applications, εφαρµογές εκτίµησης
ακινήτων, εφαρµογές διαχείρισης POS πιστωτικών καρτών),

•

∆ιαδραστικών ∆ικτυακών Εφαρµογών (Web - Based Application)

•

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών - transaction based διαδικτυακών εφαρµογών και
συστηµάτων χρέωσης / πληρωµής (billing systems)

•

Στη διασύνδεση Πληροφοριακών Συστηµάτων (ERPs, Web applications, Billing Systems, CRM, ERPs, Call Center systems)

based
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•

Στην παροχή υπηρεσιών Online & Technology Marketing

5.2.2 Η Viva αλλάζει8
Η Viva Wallet ανοίγει πανιά για να κατακτήσει νέους στόχους, για ταξίδια σε νέες
ευρωπαϊκές "θάλασσες", και µας ξανά συστήνεται µε ένα νέο λογότυπο µε το οποίο
θα ταξιδέψει στην νέα εποχή της.
Το χρωµατιστό λογότυπο αντικαθίσταται από ένα νέο, µίνιµαλ σχεδιαστικά και πιο
λιτό χρωµατικά. Βέβαια, τα χρώµατα µε τα οποία µας συστήθηκε η Viva Wallet, το
χρωµατιστό λογότυπο που έχουµε όλοι κατά νου µε το άκουσµα του Viva, δεν
εξαφανίζονται, αλλά συνοδεύουν το Viva Wallet µε ένα διαφορετικό τρόπο.

Εικόνα 43: Από το παλαιό στο νέο λογότυπο

Οι άνθρωποι της Viva Wallet, στη δηµοσιογραφική ενηµέρωση για τη νέα εποχή
που περνά η εταιρία, παρουσίασαν την λογική πίσω από το rebranding και τη
σηµειολογία του νέου λογότυπου, εξηγώντας κάθε πτυχή του νέου brand identity, µε
το οποίο θα συνδέεται εφεξής στο µυαλό όλων το Viva Wallet. Ένα λογότυπο το
οποίο θα προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τα επόµενα βήµατα
της εταιρίας στις ευρωπαϊκές αγορές. Να σηµειωθεί εδώ ότι η Viva Wallet
δραστηριοποιείται ήδη σε 5 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, µεταξύ των οποίων το
Λονδίνο και οι Βρυξέλες, και είναι κύριο µέλος των οργανισµών MasterCard και
Visa.
"V + W + ένα money clip µαζί" Με στόχο η νέα ταυτότητα του Viva Wallet να
συνοδεύει την εταιρία στην ευρωπαϊκή της πορεία και να την βοηθήσει να εδραιωθεί
στις αγορές του εξωτερικού, το νέο λογότυπο είναι απλό και εύληπτο, αλλά την ίδια
ώρα κρύβει και µια µικρή ιστορία από πίσω. Το V(Viva) και το W(Wallet)
συνυπάρχουν έξυπνα στο νέο brand identity και µαζί µε αυτά και το κλασσικό money
clip που χρησιµοποιούνταν για να κρατά µαζεµένα σε µια τσέπη, σε µια τσάντα, τα
χαρτονοµίσµατα και τις κάρτες. Το Viva Wallet, απλουστεύοντας όλες τις τραπεζικές
συναλλαγές, είναι το ...money clip της ψηφιακής εποχής και ακριβώς αυτό το
µήνυµα στέλνει και το νέο του λογότυπο.

8

(Μπολοβίνη, 2018)
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Εικόνα 44: Η ιστορία πίσω από το νέο λογότυπο της Viva

H custom γραµµατοσειρά, γεωµετρική µεν, σύγχρονη δε, προσδίδει
αναγνωσιµότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, βοηθώντας την εταιρία στα φιλόδοξα
σχέδια της, ενώ τα χρώµατα, αν και δεν υπάρχουν στο λογότυπο αυτό καθεαυτό
(περιορίζεται στο άσπρο - µπλε), συνοδεύουν το Viva Wallet στη νέα εποχή µε άλλο
τρόπο : Λειτουργούν ως εργαλεία κατηγοριοποίησης µεταξύ των διαφορετικών
υπηρεσιών που προσφέρει η Viva Wallet. Μια υπενθύµιση για όλους τους
υπάρχοντες χρήστες της υπηρεσίας, της σταθερότητας και της εµπιστοσύνης που
εµπνέει το brand Viva.

Εικόνα 45: Τα χρώµατα δεν εξαφανίζονται, οι δεσµοί µε τους υπάρχοντες πελάτες είναι υπαρκτοί
και ισχυροί.

Η Viva Wallet αποτελεί λοιπόν µια φιλική, φρέσκια αλλά και δυναµική εταιρία,
ανοικτή στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς, η οποία ταυτίζεται πλέον από ένα
νέο λογότυπο.

Εικόνα 46: Το νέο λογότυπο της Viva Wallet
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5.2.3 Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Viva
Wallet οι οποίες εµπίπτουν στην τεχνολογία του fintech.
Γενικότερα, η οικονοµία της χώρας µας ήδη από το 2016 άρχισε να αλλάζει και το
ηλεκτρονικό χρήµα δεν αφορά πλέον λίγους, αλλά πολλούς. Ιδιαίτερα σήµερα που οι
περισσότεροι άνθρωποι κινούνται καθηµερινά µε ηλεκτρονικό, αλλά και πλαστικό
χρήµα, σε όλα αυτά φυσικά συνέβαλε και ο νέος κανονισµός για το χτίσιµο του
αφορολόγητου µέσω αγορών µε την χρήση ηλεκτρονικού και πλαστικού χρήµατος.
Όλα αυτά έδιναν ήδη από το 2016 την νέα εικόνα για το πως θα κατέληγαν να γίνουν
οι συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων στο παρόν, που µέχρι τότε ήταν το προσεχές
µέλλον. Την εποχή εκείνη τις έντονες αντιδράσεις που υπήρχαν από πολλούς για την
νέα αυτή πραγµατικότητα αλλά και τις εύλογες απορίες για τη χρήση και για τις
χρεώσεις που θα αντιµετωπίσουν επιχειρηµατίες αλλά και καταναλωτές ήρθαν να
αφοπλίσουν υπηρεσίες της Viva Wallet.
Μια πολύ µεγάλη καινοτοµία της Viva είναι το Viva Wallet, (ή όπως λέει ο
Χρήστος ∆ασκαλόπουλος συντάκτης του άρθρου στο THE TOC), "Viva Wallet: Μια
τράπεζα στα δάχτυλά µας".
Το Viva Wallet είναι µια καινοτόµα πλατφόρµα που υπόσχεται να αλλάξει τον
τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τις καθηµερινές µας συναλλαγές. Αποτελείται
από την εφαρµογή Viva Wallet app για Smartphone's ή tablets και τη Viva Wallet
Card που µας επιτρέπουν να κάνουµε πληρωµές για αγαθά ή υπηρεσίες απλά και
µόνο µε το αποτύπωµά µας, µε απόλυτη ασφάλεια και εντυπωσιακή ταχύτητα.
Για τα παραπάνω δεν χρειάζεται να θυµόµαστε κανένα password και ακόµη
σηµαντικότερο από αυτό, δεν χρειάζεται να έχουµε καν τραπεζικό λογαριασµό! Το
άνοιγµα ιδιωτικού ή επαγγελµατικού λογαριασµού στο Viva Wallet, είναι µια
διαδικασία σύντοµη και εύκολη. Μέσα από το κατέβασµα της εφαρµογής Viva
Wallet (App Store & Google play) ή µπαίνοντας στο www.vivawallet.com, ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να δηµιουργήσει ένα λογαριασµό µέσα σε 1 µόνο λεπτό.
Η φόρτιση δε του Viva Wallet είναι παιχνιδάκι, αφού γίνεται µε µετρητά σε
περισσότερα από 3000 Viva Spots σε όλη την Ελλάδα ή εξαργυρώνοντας έναν
κωδικό Viva e-money, όπως αυτόν που αγοράζουµε για τις µονάδες ανανέωσης των
καρτοκινητών µας!
Μπορεί επιπλέον να γίνει µέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωµένων
καρτών ή απευθείας µέσω ενός τραπεζικού λογαριασµού.
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Εικόνα 47: Viva Wallet app & Viva Wallet Card

Με το Viva Wallet µπορεί κάποιος να κάνει τα εξής :
 Να πληρώνει µε ασφάλεια και µε ένα µόνο κλικ σε e-shops που έχουν σήµα
πληρωµής Viva Wallet.
 Να πληρώνει µέσω του κινητού του σε φυσικά καταστήµατα αναζητώντας το
Viva QR code στο εκάστοτε ταµείο είτε συµπληρώνοντας τον ΑΦΜ της
εταιρίας, είτε βρίσκοντας το κατάστηµα στο χάρτη.
 Μπορεί να εξοφλήσει γρήγορα περισσότερους από 300 λογαριασµούς και
υπηρεσίες, αποφεύγοντας έτσι τις ουρές
 Χρησιµοποιώντας τη Viva Wallet Card, που συνδέεται αυτόµατα µε το
υπόλοιπο του Viva Wallet, µπορεί να πραγµατοποιήσει αγορές σε 32
εκατοµµύρια σηµεία παγκοσµίως µε το σήµα MasterCard.
 Μέσω του Viva Wallet µπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του
Viva.gr, όπως αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εισιτήρια για θέατρα,
κινηµατογράφους, συναυλίες, αθλητικούς αγώνες κ.α.
Συνοψίζοντας σε µια φράση, θα λέγαµε ότι οι χρήστες "µπορούν πλέον να
αφήσουν το αναλογικό πορτοφόλι τους στο σπίτι και να κάνουν όλες τους τις αγορές
µε ένα κινητό!".
Σε αυτό το σηµείο θέλω να κάνω µια παρένθεση και να αναφέρω ότι ο
διαδικτυακός ιστότοπος της Viva είναι εντελώς διαφορετικός από το διαδικτυακό
ιστότοπο της Viva Wallet, καθώς ασχολούνται µε διαφορετικά αντικείµενα και
περιέχουν διαφορετικές ενότητες. Παρακάτω επισυνάπτω σε δυο εικόνες το
περιβάλλον του καθενός ξεχωριστά για να φανούν η διαφορές (θα προσθέσω µόνο τις
αρχικές σελίδες των ιστοτόπων).
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Εικόνα 48: Κεντρική σελίδα της Viva Wallet

Εικόνα 49: Κεντρική σελίδα της Viva

Μια ακόµη καινοτοµία της Viva είναι το Viva Wallet POS. Έχοντας έναν
λογαριασµό Viva Wallet, ο επιχειρηµατίας µπορεί να δέχεται πληρωµές µε κάθε
τρόπο (όλες τις κάρτες, µετρητά, e-banking, πληρωµές µε Visa Wallet, πληρωµή
µέσω της υπηρεσίας Pay@Home) στο e-shop ή τη mobile εφαρµογή του, αλλά και σε
φυσικά καταστήµατα µε σύγχρονες λύσεις POS και mPOS.
Τα τερµατικά Viva Wallet POS, αποτελούν µια αξιόπιστη, άµεση και ευέλικτη
λύση, µέσω της οποίας ένας έµπορος µπορεί να δεχτεί πληρωµές µε κάρτα. Στις αρχές
του 2016, η Viva, 1η στην Ελλάδα, προχώρησε σε πώληση συσκευών POS για
σταθερή και φορητή χρήση, στο ευρύ κοινό, χωρίς συνδροµή, µε πολύ χαµηλές
προµήθειες και χωρίς δέσµευση τζίρου! Η υπηρεσία µάλιστα ενεργοποιείται µέσα σε
µια ηµέρα για να µη χάσει ο επιχειρηµατίας ούτε µια πώληση.
Τις συσκευές POS, έως πρόσφατα τις έδιναν αποκλειστικά τα Πιστωτικά
Ιδρύµατα, ζητώντας από τον πελάτη τους εγγυήσεις κεφαλαίων και επιβάλλοντας
δεσµεύσεις και περιορισµούς που συχνά έκαναν την απόκτηση µίας συσκευής POS
αδύνατη. Η Viva όµως ήρθε να αλλάξει το τοπίο!
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Ένα επιπλέον σηµαντικό πλεονέκτηµα όµως που παρέχει η Viva στο
επιχειρηµατία είναι ότι οι προµήθειες είναι µηδενικές εάν µέσω του Viva POS
µηχανήµατος που διαθέτει στην επιχείρηση του δεχθεί πληρωµή από πελάτη που
χρησιµοποιεί για τις συναλλαγές του Viva Wallet. ∆ηλαδή οι πληρωµές που γίνονται
σε ένα κατάστηµα µε τη χρήση κινητού και την εφαρµογή Viva Wallet, δεν
επιβαρύνονται µε προµήθεια άρα πελάτες και καταστηµατάρχες βγαίνουν
κερδισµένοι.

Εικόνα 50: Viva Wallet POS

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η Viva αποτέλεσε καινοτόµο καθώς εισήγαγε νέες
τεχνολογίες που εµπίπτουν στον κόσµο του fintech, αλλά και µε καλύτερους όρους
σε σχέση µε τα τραπεζικά συστήµατα της χώρα µας, πολύ ταχύτερα και
αποτελεσµατικότερα από αυτά.

5.3 Viva Nest, "An Idea in Fintech"9
Όπως αναφέραµε προηγουµένως η Viva εκτός από τις καινοτόµες υπηρεσίες που
παρέχει στους πελάτες της και που εµπίπτουν στην πραγµατικότητα του Fintech, δίνει
έναυσµα και σε νέους και όχι µόνο να αναπτύξουν και εκείνοι εφαρµογές fintech οι
οποίες θα µπορέσουν να σταθούν στην αγορά, κάτι το οποίο το πετυχαίνει
διοργανώνοντας κάποιους διαγωνισµούς µε την συµµετοχή, υποστήριξη και
συνεργασία και άλλων φορέων.
9

(Epixeiro, 2016)
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Το Viva Nest είναι ένας επιταχυντής καινοτόµων υπηρεσιών και εταιριών στον
τοµέα του fintech.
Το πρόγραµµα "Viva Nest - an IDEA in Fintech" είναι µια πρωτοβουλία της Viva
Wallet SA και διοργανώνεται µε την επιστηµονική υποστήριξη του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation ACEin), και εντάσσεται στα πλαίσια της σειράς προγραµµάτων IDEA (Innovation,
Design and Entrepreneurial Action) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου. Το πρόγραµµα
υποστηρίζεται τεχνολογικά από την Microsoft και από άλλους σηµαντικούς business
partners όπως : ENTERSOFT, EUROBANK, EUROLIFE ERB, LAMDA
DEVELOPMENT, MASTERCARD, MICROSOFT, MYMARKET, E - BUSINESS
INSTITUTE, GOOGLE, οι οποίοι υποστηρίζουν την ενέργεια αυτή πέραν των
διοργανωτών της (Viva Wallet Holdings, Viva Payments, Viva Services, Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών - ΟΠΑ, Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας και
Καινοτοµίας - Athens Center of Entrepreneurship and Innovation "ACEin").
Στόχος του προγράµµατος, είναι η εξεύρεση, σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόµων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και νέων disruptive επιχειρηµατικών µοντέλων που θα
προσφέρουν χρήσιµες υπηρεσίες εξυπηρέτησης συναλλαγών, ηλεκτρονικών
πληρωµών, καθώς και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που αναβαθµίζουν τη
συναλλακτική εµπειρία του πελάτη και συντελούν σε ψηφιακές συνέργειες στο
επιχειρηµατικό οικοσύστηµα.
Αν θα έπρεπε να περιγραφεί µε τρεις λέξεις το "Viva Nest - an IDEA in Fintech"
θα λέγαµε ότι είναι ένα 6µηνο fintech hackathon". Ουσιαστικά, µε λίγα λόγια
πρόκειται για ένα πρόγραµµα ψηφιακής καινοτοµίας, όπου καλούνται οι
συµµετέχουσες οµάδες να δηµιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες στον χώρο του
fintech (mobile apps, web apps, platforms, SaS κ.α.) και µέσα σε 6 µήνες να έχουν
έτοιµο προϊόν που να µπορεί να βγει στην αγορά.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, νέους, επιστήµονες,
επαγγελµατίες, νέους επιχειρηµατίες και νεοφυείς εταιρίες που επιθυµούν να
ενταχθούν στην αναπτυσσόµενη τεχνολογική χρηµατοοικονοµική κοινότητα (Fin
Tech).
Σκοπός των διοργανωτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να
αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόµων υπηρεσιών και να βοηθήσουν στην
ανάπτυξη εφαρµογών και νέων ψηφιακών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η
συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ανοικτή και δωρεάν και µπορούν να συµµετάσχουν
µεµονωµένα άτοµα ως 45 ετών, οµάδες από 1 έως 5 άτοµα, ή νεοφυείς εταιρίες
ηλικίας το πολύ 2 ετών. Ακόµη δεν απαιτείται η ύπαρξη κάποιας επιχειρηµατικής
ιδέας πριν την έναρξη του προγράµµατος.
Σε σχέση µε τις οµάδες που συµµετέχουν αναφέρεται ότι ένα µέλος ορίζεται ως
αρχηγός και ότι καλό είναι οι οµάδες να διαθέτουν µέλη διαφορετικών ειδικοτήτων.
Για παράδειγµα, να αποτελούνται από προγραµµατιστές, σχεδιαστές, marketers, έτσι
ώστε να δηµιουργηθεί ο βέλτιστος συνδυασµός που θα προσφέρει το βέλτιστο
αποτέλεσµα. Από το πρόγραµµα αυτό φυσικά δεν αποκλείονται και άτοµα, τα οποία
δεν διαθέτουν ελληνική υπηκοότητα, καθώς κάθε οµάδες που αποτελούνται από
διαφορετικές εθνικότητες µπορούν να προσφέρουν µια διαφορετική προσέγγιση.
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Στην σελίδα µε τις πληροφορίες σχετικά µε αυτόν τον διαγωνισµό αναφέρεται
µεταξύ των άλλων και η δοµή του προγράµµατος. Έτσι παρατηρούµε, ότι το
πρόγραµµα χωρίζεται :
•

Προκριµατικός Γύρος : ο οποίος περιλαµβάνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος
και την κατάθεση της πρότασης.

•

Φάση Α (Problem Contextualizion) : Κατά την οποία έχουµε την σύνθεση
των οµάδων και την εξοικείωση µε βασικές έννοιες και προκλήσεις στο Fin
Tech.

•

Φάση Β (Build a Model) : κατά την οποία έχουµε τον σχεδιασµό και την
ανάπτυξη επιχειρηµατικού µοντέλου.

•

Φάση Γ (Agile Design & Development) : όπου πραγµατοποιείται επιτάχυνση
για τον ευέλικτο σχεδιασµό και ανάπτυξη πρωτοτύπου.

•

Φάση ∆ (From Prototype to Product) : κατά την διάρκεια της οποίας έχουµε
την ολοκλήρωση του πρωτοτύπου ή MVP, την αξιολόγηση και την βράβευση.

Αναλυτικότερα σε σχέση µε τις φάσεις του διαγωνισµού όλες οι πληροφορίες
παρέχονται στο Παράρτηµα 4 της εργασίας.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτού του εξαµηνιαίου προγράµµατος, οι οµάδες θα
υποστηριχθούν από πάνω από 30 ειδικούς εµπειρογνώµονες και ειδικούς σε θέµατα
όπως :
 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων / υπηρεσιών
 Ηλεκτρονικών συναλλαγών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών
 Καινοτοµίας και βιώσιµης επιχειρηµατικότητας και
 Επιχειρηµατικής ανάπτυξης (ανθρώπινο δυναµικό, χρηµατοδότηση,
προώθηση κλπ.)
Ειδικότερα, το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει ως στόχο την ανάδειξη καινοτόµων
υπηρεσιών που θα προσφέρουν λύσεις στις "προκλήσεις" που αντιµετωπίζει ο κλάδος
των ηλεκτρονικών συναλλαγών, µε έµφαση σε :
1

Καινοτόµες συναλλαγές B2B, B2C, P2P µε τη χρήση ηλεκτρονικού
πορτοφολιού (e-wallet), κάρτας, x-POS κλπ.

2

Τεχνικές ταυτοποίησης, tokenization, blockchain και social payments

3

Νέα µοντέλα συνεργασίας µε τράπεζες (Platform / API bank, PSD2, Direct
Banking)

4

Αξιοποίηση νέων, "έξυπνων" devices και δικτύων πρόσβασης (smart watch,
wearables, webTV, Iot, κλπ.)
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5

Big Data Analytics, εφαρµογές customer acquisition, remote service, loyalty
και instant redemption.

6

Συνεργατικά µοντέλα για bundling υπηρεσιών µε e-shops, αλυσίδες retail,
communities, malls, ασφάλειες κ.α.

7

Ψηφιακές συναλλαγές / υπηρεσίες συµπληρωµατικές (π.χ. gamification) σε
αυτές που προσφέρει ο όµιλος Viva.

Ένας από τους ουσιαστικούς στόχους του προγράµµατος, είναι η προώθηση της
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µέσω της υποστήριξης νεοφυών
επιχειρήσεων και νέων επιχειρηµατιών, της ανάπτυξης τεχνολογιών αιχµής και της
δηµιουργίας συνεργιών και συνεργασιών στο ελληνικό ψηφιακό οικοσύστηµα.
Για το σκοπό αυτό η Viva προσφέρει ένα σύγχρονο χώρο εργασίας και
συνεργασίας, mentoring από έµπειρα στελέχη, τεχνική υποστήριξη, APIs και
εκπαιδευτικά workshops, λογιστική και νοµική υποστήριξη, υποστήριξη σε business
development και marketing, δυνατότητα δικτύωσης και συνεργασίας µε σηµαντικούς
συνεργάτες του οµίλου Viva Wallet από τους κλάδους ICT, Banking, Retail
Networks, Insurance, Ticketing κ.α. για την ανάπτυξη συνδυασµένων (bundled)
υπηρεσιών και προοπτικές εµπορικής συνεργασίας, καθώς και χρηµατοδότησης από
τη Viva οι συνεργάτες της έπειτα από αµοιβαία συµφωνία.
Ακόµη, το Viva Nest ως "φωλιά" καινοτοµίας, θα παρέχει χώρο γραφείου και
υποστηρικτικές υπηρεσίες (εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα mentoring,
τεχνικές συµβουλές, δικτύωση, συνέργειες), καθώς και κάθε δυνατή βοήθεια, ώστε οι
νέοι επιχειρηµατίες να υλοποιήσουν ταχύτερα και πιο αποτελεσµατικά τα
επιχειρηµατικά τους σχέδια. Και όλο αυτό, διότι έκτος από τα χρηµατικά έπαθλα που
θα λάβουν οι 3 πρώτες οµάδες που θα αναδειχθούν νικητήριες, αλλά και εκτός από
τις υπόλοιπες οµάδες που θα µπορέσουν να διεκδικήσουν την εµπορευµατοποίηση
του προϊόντος τους και την είσοδο του στην αγορά, µέσω αυτού του προγράµµατος
δίνει τα απαραίτητα µέσα και το περιβάλλον που χρειάζονται τα άτοµα για να
αναπτύξουν γρηγορότερα την ιδέα τους, κάτι το οποίο αν το προσπαθούσαν µόνοι
τους πιθανόν να γινόταν σε περισσότερο χρόνο.

Κεφάλαιο 6 : Η Εθνική Τράπεζα Βαδίζει στα χνάρια του
Fintech.
Η εποχή µας σιγά σιγά, αλλάζει τείνει να γίνεται περισσότερο τεχνολογική. Η
επιβολή των capital controls φέρνουν στο προσκήνιο νέους τρόπους συναλλαγών και
όχι µόνο. Εµφανίζονται τρίτοι φορείς που παρουσιάζουν τεχνολογίες που στηρίζονται
στην τεχνολογία του fintech και οι οποίες προσπαθούν να πάρουν µεγάλο µερίδιο
αγοράς από τις συστηµικές τράπεζες της Ελλάδας. ∆εν θα µπορούσαν, λοιπόν οι
τράπεζες να διαχωρίσουν την θέση τους από αυτό τον νέο κόσµο του fintech καθώς
έτσι θα κινδύνευαν να µείνουν εκτός παιχνιδιού και ίσως και να κλείσουν.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί µια από τις συστηµικές τράπεζες στη
χώρα µας, η οποία όχι µόνο παρουσίασε νέα προϊόντα που αν κανείς το ψάξει είναι
βασισµένα στην νέα τεχνολογία του fintech, όχι µόνο δηµιούργησε διαγωνισµούς
119

(παρόµοιους µε της Viva) για νέες ιδέες σχετικές µε το fintech, αλλά αποτέλεσε και
την πρώτη όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και Ευρωπαϊκά (σηµειωτέων ούτε η Viva το
είχε κάνει αυτό) που "άνοιξε" τις εφαρµογές της δηµόσια µέσω Open Bank API
(Application Programming Interface), δίνοντας έτσι στους προγραµµατιστές τη
δυνατότητα να δοκιµάσουν τις ιδέες τους και να προτείνουν καινοτόµα
επιχειρηµατικά µοντέλα.
Σε µια προσπάθεια µου να καταλάβω ποια η σχέση του fintech µε την Εθνική
Τράπεζα, αλλά και τι συµβαίνει µε τους διαγωνισµούς που διοργανώνει ανά
περιόδους, κατά τη διάρκεια της πρακτικής µου άσκησης στο τµήµα Corporate
Banking του κεντρικού καταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας, συνέταξα ένα
ερωτηµατολόγιο, το οποίο έστειλα στους κυρίους Βασίλη Μαυραγάνη
(∆ιεύθυνση Τραπεζικής Επιχειρήσεων & ∆ανείων Λιανικής Τοµέας Τραπεζικής
Επιχειρήσεων Λιανικής - Business Banking) και Αθανάσιο Μπαϊρακτάρη (Εθνική
Τράπεζα, ∆ιεύθυνση Ψηφιακών Καναλιών), οι οποίοι µου απάντησαν σε µεγάλο
µέρος των ερωτήσεων µου και µε βοήθησαν αρκετά. Τη συγκεκριµένη "τύπου"
συνέντευξη θα την παραθέσω εν συνεχεία.
Επιπλέον, µέσα από την πρακτική µου άσκηση στην Εθνική θα µπορούσα να πω
ότι ήµουν από τις τυχερές που κατάφερε να γνωρίσει και να χειριστεί δύο νέες
κατηγορίες προγραµµάτων για εµπορικές συναλλαγές εταιριών µε το εξωτερικό
(προγράµµατα, τα οποία αργότερα θα επεκταθούν και σε άλλους τοµείς), τα οποία
στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο fintech. Παρακάτω θα αναφέρω δύο - τρία βασικά
χαρακτηριστικά αυτών όχι για το πως λειτουργούν, αλλά τι συναλλαγές εξυπηρετούν,
τι είναι ουσιαστικά και που βοηθούν.

6.1 Υπηρεσίες προς τους καταναλωτές που στηρίζονται στην
fintech τεχνολογία. (βάση έρευνας σχετικά µε το fintech και
τους τοµείς που επηρεάζει και επιδρά)
Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες παρουσιάζουν καθηµερινά και κάποια καινούργια
εφαρµογή ηλεκτρονικής τραπεζικής από το κινητό, κάποιον εναλλακτικό τρόπο
συναλλαγών, νέα gadget για συναλλαγές και πολλά άλλα που αν κανείς το ψάξει
βαθύτερα σε σηµείο προγραµµατιστών θα καταλάβει ότι όλες στηρίζονται στο fintech
και αποτελούν µέρος του νέου αυτού κόσµου. Έτσι, και η Εθνική είναι µια από τις
τράπεζες που παρουσιάζει τέτοιου είδους τεχνολογίες µερικές από τις οποίες και θα
αναφέρουµε.

6.1.1 bank Payband10
Το I-bank payband είναι προπληρωµένη επαναφορτιζόµενη κάρτα Visa σε µορφή
micro - tag (δηλαδή αποσπώµενης µικρής κάρτας) που ενσωµατώνεται σε wearable βραχιόλι και φοριέται στο χέρι. Το I-bank payband ενσωµατώνει τεχνολογία
10

Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης στην Εθνική Τράπεζα. Ενημερωτικό Υλικό. Τσεσμελή Α., 2018

120

ανέπαφων συναλλαγών. Η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη που παρέχει ένα τέτοιο
προϊόν στην Ελλάδα.
Το i-bank payband µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τη
διενέργεια ανέπαφων συναλλαγών (tag & go), σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τα
ειδικά µηχανήµατα EFT/POS ανέπαφων συναλλαγών. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η
διενέργεια συναλλαγών οποιουδήποτε είδους σε άλλα σηµεία πώλησης ή από
απόσταση ή σε ΑΤΜ. Η χρήση του συγκεκριµένου για ανέπαφες συναλλαγές άνω
των 25 ευρώ ζητά την εισαγωγή "PIN", παρόλα αυτά είναι πιθανό για την ασφάλεια
του πελάτη να ζητηθεί "PIN" και για ανέπαφες συναλλαγές κάτω των 25 ευρώ.
Οι συναλλαγές γίνονται όπως και µε µια κάρτα µε τεχνολογία ανέπαφων
συναλλαγών :
•

Πλησιάζεις το χέρι σου µε το I- bank Payband στο τερµατικό

•

Το κρατάς για µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός
ήχος "beep"

•

Ο πελάτης εισάγει το PIN, εφόσον του ζητηθεί

•

Τέλος η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί µε απόλυτη ασφάλεια

Προκειµένου κάποιος να αποκτήσει το I- Bank Payband, µπορεί να απευθυνθεί σε
οποιοδήποτε κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας και να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα
προσκοµίζοντας τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται. Εναλλακτικά, µπορεί
να υποβάλει την αίτηση του µέσω του I-Bank Internet Banking εφόσον είναι χρήστης
της εφαρµογής, αποδεχόµενος τους όρους χρήσης. Η έκδοση ωστόσο προϋποθέτει
την τήρηση λογαριασµού στην Εθνική Τράπεζα.
Εάν κάποιος πελάτης διαθέτει ήδη Prepaid Visa, µπορεί να κάνει µεµονωµένα
αίτηση για I-Bank Payband, αλλά δε θα λειτουργεί συνδυαστικά µε την υφιστάµενη
Prepaid Visa που είχε ήδη στην κατοχή του.
Ο πελάτης µπορεί να αποκτήσει το i-bank payband καταβάλλοντας εφάπαξ
συνδροµή έκδοσης 10€. Βέβαια κάποιοι από τους ενδιαφερόµενους απέκτησαν το
συγκεκριµένο προϊόν δωρεάν µέσα από προωθητικές ενέργειες της Εθνικής Τράπεζας
για το προϊόν που σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν και συλλεκτικό όπως στο Color
Day Festival και στον αγώνα Ladies Run.

Εικόνα 51 : "Colorday Payband"

Εικόνα 52: Ladies Run Payband
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Η ενεργοποίηση του είναι πολύ εύκολη και γίνεται σε τρία απλά βήµατα τα οποία
είναι :
1. Βήµα 1 (Συναρµολόγησε): Αφαιρούµε τη µικρή κάρτα από τη µεγαλύτερη
και την τοποθετούµε στην ειδική υποδοχή, στο πίσω µέρος του I-bank
Payband. Τέλος ελέγχουµε αν έχει µπει σωστά.

2. Βήµα 2 (Σύνδεσε) : Συνδέουµε το I-bank Payband µε τον αριθµό τηλεφώνου
µας για να µπορούµε να το διαχειριζόµαστε εύκολα και άµεσα

Εικόνα 53: Σχηµατική απεικόνιση

3. Βήµα 3 (Φόρτισε) : Κατεβάζουµε την εφαρµογή I-Bank Pay για να
ελέγχουµε τις κινήσεις µας και να το φορτίζουµε από το κινητό µας.

Η φόρτιση του συγκεκριµένου προϊόντος είναι πολύ εύκολη και γίνεται µε αρκετούς
τρόπους όπως :

1) µέσω της υπηρεσίας i-bank internet / phone banking της Τράπεζας µε
µεταφορά από υφιστάµενο καταθετικό λογαριασµό του ίδιου του πελάτη ή
τρίτου ατόµου, εφόσον είναι εγγεγραµµένος χρήστης
2) µέσω των Καταστηµάτων της Τράπεζας µε κατάθεση µετρητών ή µε
µεταφορά από καταθετικό λογαριασµό του πελάτη ή τρίτου
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3) µέσω των ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας (µόνο για την Prepaid Visa)
4) µε χρέωση κάρτας ΕΤΕ ή άλλων Τραπεζών µέσω του public site της τράπεζας
(ειδική ιστοσελίδα για το payband) ή µέσω της εφαρµογής i-bank Pay
Τα όρια φόρτισης, αλλά και το ηµερήσιο όριο συναλλαγών και αυτού του προϊόντος
υπόκειται στους γενικότερους κανονισµούς που υπέβαλαν τα capital control στις
τράπεζες και που ισχύουν για όλες πλέον τις συναλλαγές µε κάθε µέσο.
Βέβαια το I-bank Payband δεν µπορεί να χρησιµοποιείται για την διενέργεια όλων
των συναλλαγών και πιο συγκεκριµένα, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
πραγµατοποίηση συναλλαγών εξ αποστάσεως (e-commerce, MOTO), συναλλαγών
που απαιτούν εισαγωγή κάρτας στο POS, προεγκρίσεων, ανάληψης µετρητών και
λοιπών συναλλαγών σε ΑΤΜ, καθώς και για συναλλαγές που δεν επιτρέπονται µε την
Prepaid Visa (αγορές µε άτοκες δόσεις και εξόφληση λογαριασµών µέσω πα΄γιων
εντολών).
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε για το i - bank payband ότι, αποτελεί τον πιο σύγχρονο,
γρήγορο και εύκολο τρόπο πληρωµών από την Εθνική Τράπεζα. Ακόµη, το
αδιάβροχο υλικό του καθώς και ο µοντέρνος σχεδιασµός του συνοδεύει αυτόν που το
έχει στην κατοχή του παντού, από την καθηµερινή βόλτα, το γυµναστήριο µέχρι και
την παραλία επιτρέποντας του να πραγµατοποιεί συναλλαγές ανέπαφα χωρίς να έχει
µαζί του πορτοφόλι, µε τη συνεργασία της Visa.

6.1.2 I - bank Pay11
To I- Bank Pay είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα mobile πληρωµών και εισπράξεων
και αποτελεί την εξέλιξη του I-Bank Social Pay. Είναι ουσιαστικά µια εφαρµογή για
Smartphone's που τα µετατρέπει σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια συνδεδεµένα µε
λογαριασµό της Εθνικής για άµεσες, ανέπαφες συναλλαγές χωρίς τη χρήση
µετρητών, τόσο µεταξύ ιδιωτών, όσο και µεταξύ ιδιωτών και εµπόρων. Ουσιαστικά
δηλαδή είναι η πρώτη τραπεζική εφαρµογή στην Ελλάδα που υποστηρίζει P2P
(person - to - person ή peer - to - peer) και P2B (person - to - business) πληρωµές.

Εικόνα 54 : Το νέο ηλεκτρονικό πορτοφόλι
11
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Η εφαρµογή αυτή επιτρέπει στους πελάτες να στέλνουν, µικροποσά στους φίλους
τους στο Facebook απλά επιλέγοντας τη φωτογραφία του φίλου τους και στέλνοντας
το επιθυµητό ποσό, τις τηλεφωνικές τους επαφές επιλέγοντας τες ή απλά
πληκτρολογώντας τον αριθµό του κινητού τους, χωρίς να γνωρίζουν τον τραπεζικό
τους λογαριασµό, αλλά και να πληρώνουν σε εµπόρους και επαγγελµατίες από το
κινητό ή το tablet τους µέσω Bluetooth (καταστήµατα, καφέ, σούπερ µάρκετ,
περίπτερα ακόµα και delivery), απλά πληκτρολογώντας το ΑΦΜ του εµπόρου (ο
επαγγελµατίας πρέπει να συµµετέχι στην υπηρεσία IRIS Online Payments).
Μέσω της εφαρµογής µπορείς επίσης να µοιράζεσαι µε τους φίλους σου στο
Facebook ή τις επαφές σου τα έξοδα (για παράδειγµα κατά τη διάρκεια βόλτας σε ένα
καφέ), στέλνοντας αίτηµα πληρωµής µέσα από την ειδική λειτουργικότητα split - the
- bill, που βρίσκεται στην οθόνη αιτήµατος πληρωµής.

Εικόνα 55: Split - the - bill

Ακόµη, µπορεί ο χρήστης να στείλει χρήµατα σε φίλους και διατραπεζικά, µέσω της
υπηρεσίας IRIS Online Payments της ∆ΙΑΣ.
Η εφαρµογή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα απλό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον
και τα χρήµατα είναι άµεσα διαθέσιµα, καθώς οι πληρωµές εκτελούνται real time
(instant payment). Επιπλέον, µέσα από το i-bank Pay, ο χρήστης µπορεί να δει
αναλυτικά το ιστορικό, τόσο των χρεώσεων, όσο και των πιστώσεων που έχουν γίνει
µέσω του καναλιού.
Για να χρησιµοποιήσουν οι πελάτες το I- Bank Pay θα πρέπει να είναι, τόσο εκείνοι,
όσο και ο φίλος / έµπορος που συµµετέχει, χρήστες του I-bank Internet Banking της
Εθνικής Τράπεζας και να κατεβάσουν την εφαρµογή I-Bank Pay ή I-bank Pay 4
Business (για επιχειρήσεις).
Στο I-Bank Pay µπορούν να εγγραφούν οι χρήστες του I- Bank Internet Banking που
είναι φυσικά πρόσωπα και διαθέτουν Smartphone's / tablets µε λειτουργικό Android
(version 4 και άνω) ή IOS (version 7 και άνω).
Κάποια από τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής είναι :
•

Οι συναλλαγές γίνονται από το κινητό άµεσα, γρήγορα και απλά

•

∆εν χρειάζεται να γνωρίζουµε αριθµούς τραπεζικών λογαριασµών και
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•

Οι συναλλαγές µπορεί να πραγµατοποιηθούν 24 ώρες το 24ώρο από συσκευή
Smartphone ή tablet.

Εικόνα 56: Επιλέγω τον τρόπο πληρωµής

Συνοπτικά οι κατηγορίες πληρωµών που µπορεί να εξυπηρετήσει η υπηρεσία I-Bank
Pay είναι οι εξής :
•

Πληρωµή µε QR Code : Με το i-Bank Pay ο χρήστης µπορεί να
πληρώσει επιχειρήσεις και επαγγελµατίες σε περισσότερα από 80.000
σηµεία που φέρουν το σήµα i-Bank POS ή i-Bank Pay, χωρίς µετρητά ή
κάρτες. Η πληρωµή πραγµατοποιείται "σκανάροντας" το απόκοµµα QR
code που εκτυπώνεται από την I-Bank POS συσκευή του εµπόρου /
επαγγελµατία. Απλά επιλέγει το εικονίδιο πληρωµής QR code, πλησιάζει
το κινητό του στη συσκευή i-Bank POS και σκανάρει τον κωδικό.
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Εικόνα 57: Πληρωµή µε QR code

•

Πληρωµή Contactless : Ο χρήστης µπορεί να πληρώσει επιχειρήσεις και
επαγγελµατίες ανέπαφα, πλησιάζοντας το κινητό του ή το tablet του στην
ειδική συσκευή I - Bank Connector του εµπόρου. Απλά επιλέγει το
εικονίδιο "Πληρωµή Contactless" και πλησιάζει το κινητό του στο κινητό
του εµπόρου ή την ειδική συσκευή, έχοντας ενεργοποιηµένο το Bluetooth,
µέχρι να ενηµερωθεί η εφαρµογή µε το ποσό πληρωµής και αυτό να
εµφανιστεί στην οθόνη του κινητού του.

•

Πληρωµή µε IRIS : Με το I-Bank Pay µπορεί ο χρήστης να κάνει αγορές
και πληρωµές σε οποιαδήποτε επιχείρηση, έµπορο ή επαγγελµατία που
δεν είναι χρήστης της εφαρµογής, εφόσον έχει ενεργοποιήσει τη
διατραπεζική υπηρεσία πληρωµών IRIS Online Payments. Απλά επιλέγει
το εικονίδιο "Πληρωµή µε ΑΦΜ", πληκτρολογεί το ΑΦΜ του εµπόρου
και το ποσό και επιλέγει το εικονίδιο Αποστολής για ολοκλήρωση της
πληρωµής.

•

Πληρωµές για Online Αγορές : Το i-bank Pay δίνει τη δυνατότητα στο
χρήστη να κάνει αγορές στα αγαπηµένα του ηλεκτρονικά καταστήµατα,
εύκολα και γρήγορα. Επιλέγει το i-bank Pay ως µέθοδο πληρωµής κατά
την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, και στη συνέχεια σκανάρει το QR
code που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του, ή εναλλακτικά,
εγκρίνει την πληρωµή µέσω του push notification που θα σταλεί στο
κινητό του.

Εικόνα 58: Επιλέγουµε ως τρόπο πληρωµής το I-Bank Pay

6.1.3 I - Bank Pay 4B12
Η εθνική τράπεζα θέλοντας να παρέχει σηµαντικά ωφέλει και εξέλιξη στον τοµέα των
πληρωµών και στις ελληνικές επιχειρήσεις εισήγαγε εκτός από το I - Bank Pay (για
τους καταναλωτές) και το I - Bank Pay 4B (για τις επιχειρήσεις).

12
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Το I - Bank Pay 4B είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εισπράξεων για εµπόρους και
επιχειρηµατίες που επιθυµούν να εισπράττουν πληρωµές από τους πελάτες τους
εύκολα και γρήγορα µέσω του Smartphone / Tablet τους, χωρίς την προϋπόθεση
αγοράς κανενός εξοπλισµού. Το µόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να κατεβάσουν
και να εγκαταστήσουν της εφαρµογή I - Bank Pay 4B.
Στο I - Bank Pay 4B µπορούν να εγγραφούν όλοι οι χρήστες που είναι νοµικά
πρόσωπα ή ατοµικές επιχειρήσεις, είναι πελάτες του I - Bank Internet Banking και
διαθέτουν Smartphone's / Tablets µε λειτουργικό Android (version 4 και άνω) ή IOS
(version 7 και άνω).
Στην εφαρµογή είναι υποχρεωτικό να δηµιουργήσει ο επιχειρηµατίας κατάστηµα.
Έτσι, την πρώτη φορά που θα κάνει login η εφαρµογή θα τον καθοδηγήσει, έτσι ώστε
να δηµιουργήσει το κατάστηµα του. Έτσι, θα µπορεί να δέχεται πληρωµές για το
κατάστηµα του από τους πελάτες του. Ωστόσο, αν ο επιχειρηµατίας διαθέτει
περισσότερα από ένα καταστήµατα δεν είναι υποχρεωτικό να δηµιουργήσει στην
εφαρµογή όλα τα υπαρκτά φυσικά του καταστήµατα (αυτό είναι στην κρίση του
καθενός), αλλά µπορεί να λαµβάνει πληρωµές για όλα του τα καταστήµατα µέσω της
εφαρµογής µε τη δηµιουργία µόνο ενός καταστήµατος εντός αυτής.
Ακόµη, εάν ο επιχειρηµατίας διαθέτει υπαλλήλους στο κατάστηµα ή στα
καταστήµατα του δεν είναι υποχρεωµένος να δηµιουργήσει υπαλλήλους στην
εφαρµογή εφόσον βέβαια επιθυµεί να κάνει µόνον ο ίδιος τις εισπράξεις. Εάν, βέβαια
αλλάξει γνώµη στην πορεία µπορεί να προσθέσει υπαλλήλους οποιαδήποτε στιγµή
επιθυµεί.
Ένα ίσως από τα αρνητικά της εφαρµογής αυτής σε σχέση µε τους υπαλλήλους είναι
το γεγονός ότι αν µεταβληθούν κάποια από τα στοιχεία του, όπως για παράδειγµα το
τηλέφωνο του, ή αν ο υπάλληλος διαγράψει κατά λάθος το SMS που λαµβάνει από
την εφαρµογή µε ένα κωδικό, έτσι ώστε να συνδεθεί στην εφαρµογή, τότε ούτε το
κινητό µπορείς απλά να µπεις στα στοιχεία και να το αλλάξεις, αλλά ούτε και το SMS
µπορείς να το ξαναστείλεις, αλλά πρέπει να διαγράψεις τον υπάλληλο και να τον
εισάγεις ξανά από την αρχή, εισάγοντας ξανά όλα του τα στοιχεία στην εφαρµογή.
Ακόµη, ένα άλλο ίσως µελανό σηµείο της εφαρµογής είναι ότι, αν ο έµπορος εισάγει
λάθος ποσό, δεν µπορεί να το διαγράψει / διορθώσει, αλλά πρέπει ο πελάτης να
απορρίψει την πληρωµή έτσι ώστε ο έµπορος να µπορέσει να ξαναστείλει το σωστό
ποσό.
Ένα θετικό των εφαρµογών I - Bank Pay και I - Bank Pay 4B είναι ότι µπορούν να
συνεργαστούν. Έτσι ένας πελάτης που διαθέτει I - Bank Pay µπορεί να πληρώσει τον
επιχειρηµατία που διαθέτει την εφαρµογή I - Bank Pay 4B και η διαδικασία είναι
εξαιρετικά εύκολη. Τα βήµατα για να επιτευχθεί η πληρωµή αυτή είναι :
•

Eνώ ο επιχειρηµατίας βρίσκεται στην εφαρµογή I - Bank Pay 4B επιλέγει το
κατάστηµα για το οποίο θέλει να λάβει την πληρωµή από τη λίστα των
καταστηµάτων στην κεντρική οθόνη της εφαρµογής.

•

Έπειτα πληκτρολογεί το ποσό (και αιτιολογία εφόσον επιθυµεί) και πατάει το
κίτρινο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης. Στην
συνέχεια αναµένει έγκριση του πελάτη.
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•

Τέλος, η επικοινωνία των τηλεφώνων γίνεται µέσω τεχνολογίας Bluetooth το
οποίο πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο και στις δύο συσκευές (πελάτη και
εµπόρου) ενώ θα πρέπει να είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο (internet).

Εικόνα 59I - Bank Pay 4B

Η εφαρµογή I - Bank Pay 4B είναι ιδιαίτερα ευέλικτη καθώς µπορεί να συνεργαστεί
µε πολλά καινούργια τεχνολογικά µέσα που βοηθούν τις συναλλαγές :
•

Αρχικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδυαστικά µε τις συσκευές I - Bank
POS τις Εθνικής Τράπεζας και η συναλλαγή να πραγµατοποιηθεί ανέπαφα
απλά µε την χρήση του κινητού του πελάτη (πλησιάζοντας το κινητό στη
συσκευή)

•

Ακόµη µπορούµε να τυπώσουµε µέσω των συσκευών I - Bank POS έναν QR
Code πατώντας απλά το πλήκτρο F3 της συσκευής και πληκτρολογώντας το
ποσό. Εν συνεχεία, το συγκεκριµένο QR Code θα σκαναριστεί από το κινητό
του πελάτη, ο οποίος θα έχει επιλέξει µέσω της εφαρµογής I - Bank Pay τον
συγκεκριµένο τρόπο πληρωµής και η συναλλαγή θα έχει ολοκληρωθεί.

•

Ακόµη, η συγκεκριµένη εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα συνδυαστικά µε την
υπηρεσία "I -Bank Pay e- commerce" ο επιχειρηµατίας να δέχεται πληρωµές
από τους πελάτες του και από το ηλεκτρονικό του κατάστηµα.

•

Τέλος, ο επιχειρηµατίας µπορεί να αξιοποιήσει µέσω της εφαρµογής ακόµα
και την ταµειακή του µηχανή αγοράζοντας ένα I - Bank Connector. Με τον
τρόπο αυτό, ο επιχειρηµατίας µπορεί να εισπράττει χρήµατα από τους
πελάτες του ηλεκτρονικά και ανέπαφα συνδέοντας την ταµειακή µηχανή που
διαθέτει µε την ειδική συσκευή I - Bank Connector. Η συναλλαγή αυτή
πραγµατοποιείται πολύ εύκολα : ο επιχειρηµατίας πληκτρολογεί το ποσό
πληρωµής στην ταµειακή µηχανή και ο πελάτης απλά ανοίγει την εφαρµογή I
- Bank Pay, έχοντας φυσικά πάντοτε ανοικτό το Bluetooth της συσκευής του,
τέλος πλησιάζει την συσκευή του κοντά στον I - Bank Connector και η
συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί.
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Εικόνα 60: Ταµειακή µηχανή σε συνδυασµό µε I - Bank Connector

6.2 Εφαρµογές που χρησιµοποιούνται από τα Τραπεζικά
Ιδρύµατα για την ∆ιενέργεια Συναλλαγών τα οποία
στηρίζονται στην τεχνολογία του Fintech (Εµφανίστηκαν µε
την επιβολή των Capital Controls).
Όπως πρωτύτερα έχουµε ξανά αναφέρει η επιβολή των capital control's συνοδεύτηκε
(συγκυριακά) µε την ραγδαία ανάπτυξη νέων µεθόδων και τρόπων συναλλαγών τα
οποία στηρίζονται στην τεχνολογία και τον κόσµο του αύριο σε έναν fintech κόσµο.
Μέσα από την πρακτική µου άσκηση στο τµήµα Corporate Banking της Εθνικής
Τράπεζας γνώρισα από κοντά και χειρίστηκα κάποιες εφαρµογές και προγράµµατα
που ξεκίνησαν να λειτουργούν τον Αύγουστο του 2018 µέσα στα πλαίσια ελέγχου
των εισαγωγών, εξαγωγών και γενικότερα των κινήσεων κεφαλαίου εντός και εκτός
της χώρας σε όλους τους τοµείς.
Τα προγράµµατα αυτά αρχικά ξεκίνησαν να χρησιµοποιούνται σε συναλλαγές που
είχαν να κάνουν µε το εξωτερικό και πιο συγκεκριµένα σε πληρωµές προϊόντων αλλά
και υπηρεσιών, νοµικών προσώπων της χώρας µας µε νοµικά πρόσωπα άλλων
χωρών, αλλά και σε πληρωµές µε ελεύθερα κεφάλαια, ενώ αργότερα θα επεκταθούν
και σε άλλους τοµείς των τραπεζικών συναλλαγών όπως : ενέγγυες πιστώσεις,
επιταγές, εγγυητικές επιστολές κ.α. ∆εν µπορώ να αναφέρω πολλά πράγµατα σχετικά
µε αυτά τα προγράµµατα ωστόσο θα αναφέρω κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους
στοιχεία, τι ουσιαστικά πετυχαίνουµε µέσω αυτών.
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6.2.1 Πληροφοριακές Συναλλαγές Online IRIS13
Ο τοµέας πληροφοριακές συναλλαγές Online IRIS αποτελούσε µια από τις
κατηγορίες που χρησιµοποιούσα εγώ κατά τη διάρκεια της ηµέρας για να
πραγµατοποιήσω κάποιες ενέργειες - συναλλαγές πελατών που έπρεπε να γίνουν.
Πιο συγκεκριµένα από τις Πληροφοριακές Συναλλαγές Online IRIS όπως αναφέρω
και στο βιβλίο της πρακτικής µου, χρησιµοποιούσα το λεγόµενο ΕΚΑΕΣ.
Το ΕΚΑΕΣ ήταν ένα περιβάλλον το οποίο εξυπηρετούσε πολλές συναλλαγές ωστόσο
αυτές που ήταν διαθέσιµες όσο ακόµα ήµουν σε αυτό το πόστο ήταν αυτές που
αφορούσαν πληρωµές. Τι εννοούµε όταν λέµε όµως πληρωµές;
Η διαδικασία ήταν η εξής : ένας "Χ" πελάτης ο οποίος είχε συναλλαγές µε το
εξωτερικό (είτε αυτό αφορούσε παροχή υπηρεσιών, είτε εισαγωγή αγαθών)
επιθυµούσε να εξοφλήσει την επιχείρηση του εξωτερικού που του προµήθευε κάποια
πράγµατα ή του παρείχε κάποιες υπηρεσίες. Έτσι µετά την επιβολή των Capital
Controls όλη αυτή η διαδικασία περνούσε από µεγαλύτερο έλεγχο και
πραγµατοποιούνταν µέσω αυτής της τεχνολογία που αποτελεί κοµµάτι financial
technology. Ο συνεργαζόµενος λοιπόν πελάτης µε την τράπεζα έπρεπε να
προσκοµίσει στην Τράπεζα διάφορα στοιχεία όπως : Μια αίτηση δήλωση στην οποία
αναγράφονταν βασικές λεπτοµέρειες τόσο για τον ίδιο τον επιχειρηµατία όσο και
στοιχεία για τον επιχειρηµατία του εξωτερικού, µια κατάσταση της κίνησης του
κεφαλαίου της εταιρίας για χρήσεις του έτους και παλαιότερων ετών, τιµολόγια του
ξένου επιχειρηµατία τον οποίο ήθελε να πληρώσει καθώς και κάποια άλλα στοιχεία.
Εν συνεχεία όλα αυτά τα στοιχεία εισάγονταν στο λεγόµενο "ΕΚΑΕΣ" όπου
επιλέγονταν και κάποιες άλλες επιλογές και συµπληρωνόταν και κάποια επιπλέον
στοιχεία (τα οποία δεν µπορώ να αναφέρων) και έτσι ως ένα πρώτο στάδιο αφού η
όλη διαδικασία περνούσε από έναν έλεγχο τουλάχιστον 2 ατόµων, η συναλλαγή
ολοκληρωνόταν λαµβάνοντας έναν µοναδικό αριθµό.
Για να µπορέσουν όµως τα χρήµατα να φύγουν από τον λογαριασµό του Έλληνα
επιχειρηµατία - πελάτη της τράπεζας µας προς το εξωτερικό έπρεπε ωστόσο να
ακολουθηθεί µια επιπλέον διαδικασία.

6.2.2 Bank Trade (BT)14
Όλες οι τράπεζες συνάπτουν και κάποιος ειδικούς όρους µε τους πελάτες τους.
Ακόµη οι τράπεζες προκειµένου να εκσυγχρονιστούν και να πραγµατοποιούν
περισσότερες συναλλαγές τους µέσω ιντερνέτ και µε την χρήση νέων µοντέλων
τραπεζικών εφαρµογών αλλά και προκειµένου να µειώσουν τον µεγάλο όγκο
φυσικών αρχείων, αναζητούν νέες βάσεις δεδοµένων για τους πελάτες και τις
13
14

(Εθνική, Εργασιακή Εμπειρία, Τσεσμελη Α. , 2018), Πληροφοριακές συναλλαγές Online Iris
(Εθνική, Εργασιακή Εμπειρία Τσεσμελή Α. , 2018), Banktrade
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συναλλαγές που πραγµατοποιούν αλλά νέους τρόπους συναλλαγών που θα
στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες (fintech).
Το Bank Trade είναι µια από τις νέες αυτές εφαρµογές που χρησιµοποιούν οι
τράπεζες προς το παρόν µόνο για τις απλές συναλλαγές των πελατών τους µε
εµπόρους του εξωτερικού (ενώ στην συνέχεια θα επεκταθεί και σε άλλους τοµείς),
και αποτελεί τη συνέχεια της διαδικασίας που ξεκινάει µε το ΕΚΑΕΣ.
Η διαφορά εδώ είναι ότι πλέον συµπληρώνονται πιο περίεργα πεδία σε σχέση µε το
ΕΚΑΕΣ και ότι η διαδικασία περνά από 3 και άνω στάδια ανάλογα τις παραµέτρους,
κάποια από τα οποία εγκρίνονται από συγκεκριµένα εγκριτικά όργανα αλλά και το
γεγονός ότι εδώ πλέον έχουµε και τµήµατα που αφορούν τόσο τον
χρηµατοοικονοµικό όσο και τον λογιστικό αλλά και τον τεχνολογικό τοµέα.
Ποιές είναι συνοπτικά κάποιες από τις λειτουργίες που επιτυγχάνονται µε την χρήση
του BT (όσες φυσικά µπορώ να αναφέρω) :
•

Υποχρεωτικά εισάγουµε τον έµπορο / επιχειρηµατία (καθώς και όλα του τα
στοιχεία) του εξωτερικού µε τον οποίο έχει πραγµατοποιήσει εµπορική
συναλλαγή ο πελάτης µας, µέσω µιας διαδικασίας η οποία περνά από
εγκριτικά όργανα.

•

Μπορούµε να εισάγουµε ή τροποποιήσουµε τα στοιχεία του δικού µας πελάτη

•

Εισάγουµε βασικά στοιχεία που αφορούν τα στοιχεία που έχουµε για την
συναλλαγή όπως για παράδειγµα αν εισάγει ο πελάτης µας κάποιο προϊόν
εισάγουµε τον αριθµό που διαθέτει το προϊόν αυτό σε λογιστικές καταστάσεις,
εισάγουµε ακόµη αριθµούς λογαριασµών τόσο του πελάτη µας όσο και του
ξένου εµπόρου, εισάγουµε τυχόν ειδικούς όρους και τιµές και πολλά ακόµη
στοιχεία.

•

Αφού ολοκληρωθούν λοιπόν τα βασικά βήµατα της εφαρµογής αυτής που
ολοκληρώνονται µε την συµπλήρωση βασικών πεδίων εντός της που
σχετίζονται µε τον πελάτη µας, µε τον έµπορο που συνεργάζεται, µε
λογιστικές καταστάσεις, µε ειδικά πεδία, κ.α. τέλος όλη αυτή η διαδικασία
περνά από έλεγχο από ανώτερα στελέχη τα οποία τα ελέγχουν και δίνουν τις
τελικές εγκρίσεις για να φύγουν τα χρήµατα ουσιαστικά απλά µε τη χρήση
τεχνολογίας και µέσω ιντερνέτ.

•

Ο έλεγχος που γίνεται πριν φύγουν τα χρήµατα είναι πολύ σηµαντικός και
όπως και στο ΕΚΑΕΣ και γίνεται από τουλάχιστον δύο άτοµα .

•

Από την διαδικασία αυτή παράγεται όπως και παραγόταν και παλαιότερα ένα
αποδεικτικό το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά (το λεγόµενο Swift)

•

Αποστέλλεται ακόµη αυτόµατα και το αντίστοιχο αποδεικτικό για την
διενέργεια της συναλλαγής και στον πελάτη µας εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί
πάλι µέσω του BT η απαραίτητη διαδικασία.

•

Τέλος 2 πολύ σηµαντικά πράγµατα είναι ότι και εδώ η συναλλαγή παίρνει
έναν µοναδικό αριθµό αλλά και το γεγονός ότι µπορούµε να ελέγχουµε την
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διαδικασία και ότι αν έχει συµβεί λάθος µπορεί να αναιρεθεί ακόµη και αν
έχει φτάσει στο τελικό στάδιο έγκρισης µπορεί ο αρµόδιος να µην το
εκτελέσει και να το επιστρέψει στον προηγούµενο χρήστη ώστε να
πραγµατοποιηθούν οι τυχόν διορθώσεις.

6.3 Ένας Νέος Κόσµος Εξελίσσεται Και οι Τράπεζες
Ακολουθούν την Πορεία.
Όπως βλέπουµε µέρα µε τη µέρα, εξελίσσονται νέες τεχνολογίες οι οποίες εισβάλουν
σε πολλούς τοµείς της ζωής των ανθρώπων προκειµένου να τους διευκολύνουν. Ένας
από τους τοµείς που εξελίσσονται είναι οι νέες καινοτόµες τεχνολογίες που αφορούν
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και όχι µόνο το επονοµαζόµενο fintech. Η Viva όπως
είδαµε ήταν πρωτεργάτης σε αυτή την νέα πραγµατικότητα, και προσπάθησε να
ωθήσει, να δώσει έναυσµα και σε άλλους ανθρώπους να εντρυφήσουν σε αυτή και να
αφήσουν τους εαυτούς τους να δηµιουργήσουν κάτι εντελώς καινούργιο για την
αγορά.
Σε όλο αυτόν τον αγώνα δρόµου θα έλεγα για την επικράτηση στην πορεία των
εξελίξεων δεν θα µπορούσαν φυσικά να µην λάβουν µέρος και οι τράπεζες, οι οποίες
ξεκίνησαν να ενσωµατώνουν στα συστήµατα τους τις νέες αυτές τεχνολογίες ώστε να
παρέχουν την καλύτερη δυνατή εµπειρία ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες στους
πελάτες τους. Ακόµη και αυτές ακολουθώντας το παράδειγµα της Viva δηµιούργησαν
παρόµοιους διαγωνισµούς ανάδειξης καινοτόµων ιδεών. Στο Ελλαδικό χώρο λοιπόν
τέτοιου είδους διαγωνισµούς ή όπως τους ονοµάζουν "Fintech Hackathon"
δηµιούργησαν και διεξήγαγαν η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
(ωστόσο δεν θα παρουσιάσω στην εργασία και τους δύο διαγωνισµούς αλλά έναν από
αυτούς και συγκεκριµένα της Εθνικής).
Βέβαια σε σχέση µε όλα αυτά υπάρχει ένας ενδοιασµός που έχει διατυπωθεί στην
διάρκεια της πορείας της εξέλιξης του fintech και αυτός είναι το κατά πόσο αυτό
αποτελεί απειλεί για τα τραπεζικά καταστήµατα ή όχι;
Θεώρησα λοιπόν αρκετά ενδιαφέρον να πάρω µια µικρή συνέντευξη από τους
ειδικούς προκειµένου να µάθω περισσότερα τόσο για το fintech, όσο και για τον
διαγωνισµό που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα σε σχέση µε αυτό αλλά και για το αν
τελικά όλη αυτή η νέα πραγµατικότητα αποτελεί απειλή ή όχι για τα Τραπεζικά
Ιδρύµατα της χώρας.

6.3.1 Συνέντευξη από τους ειδικούς15
Όπως προείπα και στην αρχή του τρίτου µέρους της εργασίας µου, κατά τη διάρκεια
της πρακτικής µου άσκησης µου δόθηκε η ευκαιρία να στείλω ένα ερωτηµατολόγιο
που συνέταξα στους κυρίους Βασίλη Μαυραγάνη (∆ιεύθυνση Τραπεζικής
Επιχειρήσεων & ∆ανείων Λιανικής Τοµέας Τραπεζικής Επιχειρήσεων Λιανικής Business Banking) και Αθανάσιο Μπαϊρακτάρη (Εθνική Τράπεζα, ∆ιεύθυνση
15

(Μαυραγάνης & Μπαϊρακτάρης, 2018)
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Ψηφιακών Καναλιών), οι οποίοι είχαν την ευγενή καλοσύνη να µου απαντήσουν στο
µεγαλύτερο µέρος των ερωτήσεων µου και τους ευχαριστώ για αυτό.
Τις ερωτήσεις που συνέταξα για µεγαλύτερη ευκολία τις χώρισα σε αυτές που ήθελα
να επικεντρώνονται σε θέµατα που αφορούσαν το fintech και σε αυτές που ήθελα να
επικεντρώνονται σε θέµατα του Fintech Hackathon. Φυσικά κάποιες από αυτές είναι
κοινές καθώς σχετίζονταν και µε τα δύο θέµατα. Έτσι λοιπόν οι παραπάνω κύριοι
συνεργάστηκαν και µου έστειλαν µαζικές απαντήσεις σε µορφή µικρών κειµένων µε
θεµατολογία - τίτλο οι οποίες κάλυπταν µεγάλο µέρος των ερωτήσεων µου.
Παρακάτω θα σας παρουσιάσω το ερωτηµατολόγιο ανά κατηγορία ερωτήσεων αλλά
και τις απαντήσεις όπως ακριβώς µου δόθηκαν.

6.3.3.1 Ερωτήσεις Συνέντευξης Σχετικά µε το Fintech
Το ερωτηµατολόγιο το οποίο συνέταξα περιείχε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) Πως θα εξηγούσατε τον όρο fintech (financial technologies) σε κάποιον που
είτε θα έψαχνε πληροφορίες σχετικά µε την έννοια και του τι ακριβώς
σηµαίνει, είτε δεν θα τον γνώριζε καθόλου;
2) Η πρώτη εταιρία που ασχολήθηκε µε το Fintech ήταν η Viva. Το γνωρίζατε
αυτό; Είναι ακριβής αυτή η πληροφορία;
3) Πως πρωτοήρθατε σε επαφή µε τον νέο αυτό όρο; Τι σας έδωσε το έναυσµα;
4) Πότε ξεκίνησε η Εθνική Τράπεζα να ασχολείται µε το fintech;
5) Ποιες εφαρµογές (ως προς το κοινό - καταναλωτές) θα χαρακτηρίζατε ως
fintech από αυτές που έχει εισάγει η Εθνική Τράπεζα;
6) Ποιες εφαρµογές (ως προς τους υπαλλήλους) θα χαρακτηρίζατε ως fintech;
7) Πιστεύετε ότι όλο αυτό µπορεί να εξελιχθεί στη χώρα µας και να αποδώσει;
8) Θα ήθελα να µου κάνετε µια σύγκριση εστιάζοντας στα υπέρ και τα κατά του
όρου στην Ελλάδα σε σχέση µε το εξωτερικό.
9) Τι πιστεύεται ότι θα έπρεπε να γίνει ώστε να παρέχετε η όσον το δυνατόν πιο
σωστή και πλήρης ενηµέρωση των υπαλλήλων σχετικά µε όλες τις νέες
συνθήκες που φέρνει το fintech;
10) Στο εξωτερικό υπάρχουν τράπεζες που λειτουργούν καθαρά ως fintech όπως
είναι η Ν26. Εσείς γνωρίζετε άλλες τράπεζες που λειτουργούν κατά αυτόν τον
τρόπο;
11) Θεωρείτε ότι ο κόσµος - καταναλωτές γνωρίζει τον όρο αυτό; Τι ποσοστό
θεωρείτε ότι γνωρίζει τον όρο, τι ποσοστό τον έχει απλά ακούσει, τι ποσοστό
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γνωρίζει ελάχιστα πράγµατα σχετικά µε αυτό και τι ποσοστό δεν τον ξέρει
καθόλου;
12) Θα µπορούσε να γίνει ένα τέτοιο εγχείρηµα τράπεζας σαν την N26 και αν ναι
τι επιπτώσεις θεωρείτε ότι θα είχε όλο αυτό τόσο στο προσωπικό των
τραπεζών όσο και στα επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας στη χώρα;
13) Εάν γινόταν κάτι τέτοιο, τι εφόδια θα έπρεπε να έχουν τα άτοµα που θα το
υποστήριζαν και θα το στελέχωναν;

6.3.3.2 Ερωτήσεις σχετικά µε το Fintech Hackathon.
Το ερωτηµατολόγιο περιείχε τις παρακάτω ερωτήσεις :
1) ∆ιεξάγετε έναν διαγωνισµό το fintech hackathon, πως θα µπορούσατε να τον
αποτυπώσετε - περιγράψετε; ∆ηλαδή :
• Τι ακριβώς είναι;
• Για ποιό λόγο διεξάγετε;
• Τι αναζητάτε µέσω αυτού;
• Σε τι ωφελεί την τράπεζα και τους ανθρώπους σας; Σε τι σας
ωφελεί;
2) Υπό ποιές συνθήκες και πως αποφασίσατε να δηµιουργήσετε τον
συγκεκριµένο διαγωνισµό;
3) Οι ιδέες που προκύπτουν από τον διαγωνισµό χρησιµοποιούνται αργότερα και
στα συστήµατα της τράπεζας;
4. Θα µπορούσατε να αναφέρετε κάποια παραδείγµατα από εφαρµογές που
διακρίθηκαν στον διαγωνισµό και χρησιµοποιούνται στην τράπεζα; (Με την
προϋπόθεση ότι οι αξιόλογες ιδέες αξιοποιούνται εντός του τραπεζικού
περιβάλλοντος).
5. Πως θα µπορούσατε συνοπτικά να αποτυπώσετε την διαδικασία του
διαγωνισµού;
6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που αναζητάτε σε µια ιδέα προκειµένου να
νικήσουν οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό;
7. Με ποια κριτήρια επιλέγονται τόσο οι συµµετέχοντες όσο και οι νικητές;
8. Πόσο πιστεύεται ότι µπορεί να επιδράσει ο διαγωνισµός στην ανάπτυξη της
καινοτοµίας, αλλά και την ενθάρρυνση των νέων και τα επίπεδα απασχόλησης
στη χώρα µας;
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9. Με ποιούς τρόπους θεωρείτε ότι θα µπορούσε να δοθεί το έναυσµα σε νέους
ανθρώπους να ασχοληθούν µε τον κλάδο αυτό και να λάβουν µέρος στον
διαγωνισµό; Τι θα προτείνατε ως προς την προώθηση του διαγωνισµού;
10. Θα ήθελα µια προσωπική σας άποψη σε σχέση µε τον διαγωνισµό;
11. Ποιες εφαρµογές (ως προς το κοινό - καταναλωτές) θα χαρακτηρίζατε ως
fintech από αυτές που έχει εισάγει η Εθνική Τράπεζα;
12. Ποιες εφαρµογές (ως προς τους υπαλλήλους) θα χαρακτηρίζατε ως fintech;
13. Τέλος θα ήθελα να µου πείτε τι άλλο θεωρείτε ότι πρέπει να γνωρίζει ο
κόσµος µε τον διαγωνισµό αυτό;

6.3.3.3 Οι απαντήσεις από τους ειδικούς16
Οι κύριοι λοιπόν αφού διάβασαν τις ερωτήσεις µου, συνεργάστηκαν και µου έστειλα
τις απαντήσεις τους σε µικρά κείµενα - παραγράφους µε κατηγοριοποιηµένους
τίτλους. Με τον τρόπο αυτό κατάλαβα και εγώ ορισµένα πράγµατα ακόµη καλύτερα
και µου λύθηκαν κάποιες απορίες. Παρακάτω παρουσιάζω τις απαντήσεις της
συνέντευξης όπως ακριβώς τις έλαβα.
•

Τι είναι το Fintech :

Fintech ονοµάζουµε έναν νέο οικονοµικό κλάδο ο οποίος αφορά την ανάπτυξη
µεθοδολογιών, υπηρεσιών και προϊόντων προκειµένου να γίνουν πιο αποδοτικές οι
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Βασική παράµετρος είναι η χρήση νέων τεχνολογιών
και των σύγχρονων µέσων που παρέχονται σήµερα. Το fintech επηρεάζει άµεσα τον
τραπεζικό τοµέα αλλά και άλλους τοµείς όπως τις ασφάλειες, το εµπόριο κοκ. Στην
συνέχεια αναφέρουµε κάποιους τοµείς, αγορές και τυπολογίες σχετικά µε αυτό.
 Θεµατικοί τοµείς :
 Χρηµατικές συναλλαγές (π.χ. digital wallets, peer - to - peer
payments)
 Επενδύσεις (π.χ. equity crowfunding and peer - to - peer
lending)
 ∆άνεια και Χρηµατοδοτήσεις (π.χ. crow funding, micro loans and credit facilities)
 Ασφάλειες (π.χ. διαχείριση ρίσκου, διαχείριση πόρων αγαθών - υπηρεσιών)

16

(Μαυραγάνης & Μπαϊρακτάρης, 2018)
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 Συµβουλευτικές υπηρεσίες
 ∆εδοµένα για παραγωγή γνώσης (π.χ. big data analytics and
predictive modeling)
 Υποδοµές (π.χ. security)
 Τµήµατα Αγοράς που απευθύνεται :
 Retail banking
 Corporate banking
 Private Banking
 Life insurance
 Non life insurance
 ecommerce
 Τυπολογίες αγοράς:
 C2C
 B2C
 B2B

 Οπτικές Αγοράς :
 Bank/insurer
 Non-bank/insurer – bank/insurer-cooperation

•

Fintech Hackathon
"befinnovative" :

και

πρόγραµµα

επιχειρηµατικής

επιτάχυνσης

Τον Απρίλιο του 2016 διοργανώθηκε ο πρώτος µαραθώνιος ανάπτυξης εφαρµογών
NBG I -Bank #fintechcrowdhackathon, το πρώτο hackathon στην Ελλάδα µε θέµα
χρηµατοοικονοµική τεχνολογία (fintech) σε συνεργασία µε την εταιρία ανοικτής
καινοτοµίας Crowdpolicy. Μέσα σε ένα εντατικό Σαββατοκύριακο δεκάξι οµάδες
διαγωνίστηκαν σε σύγχρονα θέµατα όπως : blockhain, chatbots και e - wallets και
διεκδίκησαν χρηµατικά έπαθλα. Η Εθνική ήταν η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα, και
από τις ελάχιστες στην Ευρώπη, που "άνοιξε" τις εφαρµογές της δηµόσια µέσω Open
Bank API (Application Programming Interface), δίνοντας έτσι στους
προγραµµατιστές τη δυνατότητα να δοκιµάσουν τις ιδέες τους και να προτείνουν
καινοτόµα επιχειρηµατικά µοντέλα.
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Στην συνέχεια κεφαλαιοποιώντας αυτήν την επιτυχηµένη διοργάνωση η Εθνική
Τράπεζα ανακοίνωσε και υλοποίησε το ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα
επιχειρηµατικής επιτάχυνσης για fintech startups "befinnovative". Μέσα σε ένα
εξάµηνο οι οµάδες που επιλέγονται έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις,
εµπειρίες και δυνατότητες δικτύωσης µε σηµαντικά στελέχη της αγοράς, αλλά και
πρόσβαση σε γραφειακές και άλλες τεχνολογικές υποδοµές, ώστε να πετύχουν
σηµαντική ωρίµανση των ιδεών τους και να τις παρουσιάσουν τελικά σε επενδυτές
στη διάρκεια ενός Demo Day.
•

Περιγραφή Be Finnovative :

Η Εθνική Τράπεζα έχει υλοποιήσει σε συνεργασία µε την εταιρία ανοικτής
καινοτοµίας Crowdpolicy το ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα επιχειρηµατικής
επιτάχυνσης Be Finnovative (www.befinnovative.com), ένα εργαστήριο καινοτοµίας
µε άξονα τον πειραµατισµό και τη διεύρυνση ανάπτυξης σύγχρονων εφαρµογών και
υπηρεσιών στο χρηµατοοικονοµικό κλάδο. Στόχος του "be finnovative innovation
lab" είναι η ευρύτερη υποστήριξη οµάδων και εταιριών στον χώρο του fintech
(financial technologies), η επιχειρηµατική τους ενδυνάµωση και επιτάχυνση και η
δηµιουργία εµπορικών συνεργασιών.
Μέσα σε ένα εξάµηνο 8 - 10 επιλεγµένες οµάδες µε fintech ιδέες αποκτούν
γνώσεις, εµπειρίες και δικτύωση µε σηµαντικά στελέχη της αγοράς και της ίδιας της
τράπεζας, αλλά και πρόσβαση σε γραφειακές και άλλες τεχνικές υποδοµές, ώστε να
ωριµάσουν σε σηµαντικό βαθµό την ιδέα τους και να την παρουσιάσουν τελικά σε
επενδυτές στη διάρκεια ενός Demo Day. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν ενεργά
µεγάλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο όπως : η Mastercard, η Accenture,
η Microsoft κ.α. Παράλληλα η Εθνική Τράπεζα και η Crowdpolicy διοργανώνουν
τριήµερους µαραθώνιους ανάπτυξης fintech εφαρµογών (hackathon) µε σηµαντικά
χρηµατικά και άλλα έπαθλα για τις οµάδες που διακρίνονται.

•

Πως µπορούν οι τραπεζικοί οργανισµοί να αντιµετωπίσουν τον
ανταγωνισµό των εταιριών fintech; Ποια είναι τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα µιας τράπεζας αλλά και ποια τα µειονεκτήµατα που
πρέπει να ξεπεράσει ώστε να αντιµετωπίσει το νέο αυτό ανταγωνισµό :

Υπάρχει ακόµα σε πολλούς η αίσθηση ότι τράπεζες και fintech αποτελούν
ανταγωνιστές και το θέµα είναι ποιός θα επικρατήσει. Από την άλλη, σχεδόν όλες οι
µεγάλες τράπεζες έχουν εφαρµόσει διάφορες προσεγγίσεις, όπως η σύσταση κέντρων
καινοτοµίας, η διοργάνωση διαγωνισµών hackathon και προγραµµάτων
επιχειρηµατικής επιτάχυνσης ή ακόµα και η δηµιουργία ειδικών fund για επενδύσεις
σε fintech εταιρίες , όπως το 200 εκ. $ Unicreditevo. Ταυτόχρονα πειραµατίζονται µε
νέες πλατφόρµες ανοικτών δεδοµένων (open APIs). Η κυρίαρχη τάση στο
χρηµατοπιστωτικό κλάδο είναι η αναζήτηση νέων συνεργατικών µοντέλων µεταξύ
αυτών των δύο τελείως διαφορετικού προφίλ παιχτών, δηλαδή των τραπεζών και των
fintech, µε στόχο την αναβαθµισµένη εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη.
Θα έλεγα ότι οι δύο παίχτες έχουν σηµαντικά συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά.
Κατ' αρχάς οι τράπεζες διατηρούν µια διευρυµένη πελατειακή βάση και τη δύναµη
ενός brand που δεν µπορεί να "κτιστεί" εύκολα από ένα νέο παίχτη. Επιπλέον η
γνώση και η διαχείριση του ρυθµιστικού πλαισίου που αποτελεί βασικό παράγοντα
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επιτυχίας στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες είναι άλλο ένα στοιχείο που µπορεί να
προσδώσει αξία σε µια µεταξύ τους συνεργασία. Οι εταιρίες Fintech από την πλευρά
τους έχουν και αυτές πλεονεκτήµατα, όπως η φρέσκια µατιά στο κοµµάτι της
καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών, η απουσία των περιορισµών των
υφιστάµενων legacy συστηµάτων, καθώς και η δυνατότητα για πολύ γρήγορο time to - market εφαρµόζοντας µεθοδολογίες agile.
Στην Εθνική Τράπεζα θεωρούµε ότι µπορούν να υπάρξουν πολλές επιχειρηµατικές
ευκαιρίες για όλες τις πλευρές και στην κατεύθυνση αυτή κινείται και το πρόγραµµα
επιχειρηµατικής επιτάχυνσης για fintech, το Be Finnovative. Μετά την ολοκλήρωση
του πρώτου κύκλου συνεργαζόµαστε µε 4 από τις 9 οµάδες που συµµετείχαν, είτε για
να αξιοποιήσουµε από κοινού τις λύσεις τους, είτε για να υποστηρίξουµε τις
υπηρεσίες που έχουν σχεδιάσει και να τις διαθέσουµε σε καταναλωτές.

6.3.3.4 Συµπεράσµατα από την συνέντευξη
Προτού πάρω την απόφαση να συντάξω ερωτήσεις και να επικοινωνήσω µε τους
αρµόδιους, αλλά και γνώστες στα θέµατα που αφορούν το fintech, τους επιταχυντές
καινοτοµίας αλλά και τους διαγωνισµούς γύρω από αυτές τις νέες τεχνολογίες που
στηρίζονται στο fintech, είχα διαβάσει πολλές πηγές και πολλά άρθρα γύρω από το
θέµα αυτό. Μέσα από αυτά κατανόησα του τι είναι τελικά αυτό το φαινόµενο γύρω
από το οποίο γίνεται τόσο µεγάλος "ντόρος", κάτι το οποίο το καταλαβαίνεις αµέσως
αν είσαι µέσα στα πράγµατα και παρακολουθείς καθηµερινά τις εξελίξεις σε όλους
τους κλάδους, αλλά ειδικότερα στην τεχνολογία και ανακάλυψα ότι ακόµη και στη
χώρα µας υπάρχει µια εταιρία η οποία ασχολήθηκε πολύ πριν ασχοληθούν οι
συστηµικές τράπεζες της Ελλάδας µε αυτό το φαινόµενο. Ψάχνοντας ακόµη
περισσότερο το θέµα αυτό και σε άλλες χώρες βρήκα τράπεζες καθαρά fintech οι
οποίες αλλάζουν ήδη το τοπίο των συναλλαγών πολύ πριν η ανάπτυξη αυτή έρθει στη
χώρα µας. Το σηµαντικότερο ερώτηµα όµως που δηµιουργήθηκε σε µένα και το
οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς και αυτό το λέω γιατί µόνο ο χρόνος θα το δείξει, είναι το
κατά πόσο το fintech και η δηµιουργία τέτοιου είδους τραπεζών αποτέλεσαν κίνδυνο
για τις φυσικές τράπεζες οι οποίες τελικά ενσωµάτωσαν τέτοιου είδους τεχνολογία
στα συστήµατα τους αλλά και µέσω διαγωνισµών προσπαθούν να προωθήσουν
τέτοιες ιδέες. Τελικά οι γνώµες σε αυτό το θέµα διίστανται.
Η απάντηση που µου δόθηκε για το τι είναι τελικά το fintech οφείλω να πω ότι
ήταν η πιο συγκροτηµένη και ολοκληρωµένη από όλες όσες βρήκα, γεγονός που
δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται πλήρως και καθηµερινά µε τα θέµατα
αυτά µπορούν ανά πάσα στιγµή να καθοδηγήσουν και να συµβουλέψουν κάποιον που
ενδιαφέρετε να µπει σε αυτόν τον νέο κόσµο, είτε άπλα χρησιµοποιώντας τις
εφαρµογές που αναπτύσσονται γύρω από διάφορους τοµείς, είτε δηµιουργώντας κάτι
καινοτόµο για την αγορά. Καταλαβαίνουµε ότι το fintech δεν περιορίζεται µόνο στις
τράπεζες και τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές αλλά επεκτείνεται και σε άλλους
κλάδους όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι ασφάλειες ζωής, η υγεία, η ασφάλεια κ.α.
Άλλωστε αν κάνεις το ψάξει θα δει ότι υπάρχει ένας περιοδικός πίνακας (ο οποίος
µοιάζει απόλυτα µε αυτόν για τα χηµικά στοιχεία - ενώσεις) ο οποίος έχει διαχωριστεί
ανά τοµέα στον οποίο αναπτύσσονται fintech εφαρµογές και αναφέρει µερικές από
αυτές.
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Εικόνα

61:

Περιοδικός

πίνακας

fintech

&

σχεδιάγραµµα

µε

κάποιες

fintech

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι στο µέλλον θα αλλάξουν πολλά πράγµατα και θα
δηµιουργηθούν νέες συνήθειες στην καθηµερινότητα των ατόµων, κάτι το οποίο έχει
ήδη αρχίσει να αλλάζει.
Στον τοµέα της διοργάνωσης των διαγωνισµών παρατηρούµε έναν ανταγωνισµό
ως προς το ποιος έκανε την πρώτη διοργάνωση στην Ελλάδα. Ωστόσο η πρώτη
διοργάνωση στην Ελλάδα από συστηµική τράπεζα της χώρας µας (και το τονίζω αυτό
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διότι η Viva που διοργάνωσε πρώτη έναν τέτοιο διαγωνισµό δεν είναι τράπεζα και
θεωρείτε fintech τράπεζα ας πούµε) είναι η Εθνική Τράπεζα τον Απρίλιο του 2016
και έπειτα ακολουθεί η Eurobank τον Μάιο του 2016. Η Εθνική λοιπόν διοργάνωσε
ένα hackathon το οποίο στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία και της δόθηκε έτσι το έναυσµα
να δηµιουργήσει ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα για την παρουσίαση καινοτόµων
τεχνολογικών ιδεών κατά την διάρκεια ενός Demo Day οι οποίες θα µπορούσαν να
σταθούν στην αγορά και µέσα από τον διαγωνισµό θα µπορούσαν να διακριθούν και
να βρουν χρηµατοδότηση. Το πρόγραµµα αυτό ονοµάζεται "be finnovative".
Φυσικά ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση µε
όλους τους υπόλοιπους που διοργανώνουν παρόµοιους διαγωνισµούς είναι ότι άνοιξε
ελεύθερα τα Open APIs της έτσι ώστε να µπορούν οι συµµετέχοντες να δοκιµάσουν
τις ιδέες τους στις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς και να της εξελίξουν αναλόγως
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
Κλείνοντας σε σχέση µε το αρχικό µου ερώτηµα, του αν τελικά το fintech είναι
απειλή ή όχι, βλέπουµε ότι τα στελέχη αναγνωρίζουν και αυτή την πτυχή του θέµατος
αλλά ωστόσο έρχονται να επιχειρηµατολογήσουν για ποιο λόγο αυτό δεν ισχύει στο
100% του και πως αυτοί οι δύο εντελώς διαφορετικοί τοµείς αν συνεργαστούν
µπορούν να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον πελάτη. Αναφέρουν
λοιπόν πως οι τράπεζες στρέφονται πλέον περισσότερο στις νέες τεχνολογίες αλλά
και στην υποστήριξη αυτών προκειµένου να αναπτυχθούν διοργανώνοντας
διαγωνισµούς και δίνοντας χρηµατοδοτήσεις.
Χαρακτηριστικά λένε πως "η κυρίαρχη τάση στο χρηµατοπιστωτικό κλάδο είναι η
αναζήτηση νέων συνεργατικών µοντέλων µεταξύ αυτών των δύο τελείως
διαφορετικού προφίλ παιχτών, δηλαδή των τραπεζών και των fintech, µε στόχο την
αναβαθµισµένη εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη", κάτι το οποίο βρίσκω σωστό
καθώς το σηµαντικότερο σε όλο αυτό είναι η µέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση
του τελικού πελάτη.
Ακόµη τονίζουν κάποιες πολύ σηµαντικές παραµέτρους όπως το γεγονός ότι οι
τράπεζες διατηρούν µια διευρυµένη πελατειακή βάση και τη δύναµη ενός brand που
δεν µπορεί να "κτιστεί" εύκολα από έναν νέο παίχτη, αλλά και τη γνώση για τη
διαχείριση του ρυθµιστικού πλαισίου που αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας στις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Από την άλλη οι εταιρίες Fintech από την πλευρά
τους έχουν και αυτές πλεονεκτήµατα, όπως η φρέσκια µατιά στο κοµµάτι της
καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών, η απουσία των περιορισµών των
υφιστάµενων legacy συστηµάτων, καθώς και η δυνατότητα για πολύ γρήγορο time to - market εφαρµόζοντας µεθοδολογίες agile.
Όλα αυτά είναι σωστά αν το σκεφτεί κανείς καθώς ο κόσµος δύσκολα
εµπιστεύεται το καινούργιο ιδιαίτερα όταν αυτό σχετίζεται µε συναλλαγές και
χρήµατα, και µέχρι να το εµπιστευτεί τελικά, αν ο παλιός παίκτης έχει εισάγει τις
ιδέες του καινούργιου ο οποίος θα έχει αργήσει να κερδίσει την εµπιστοσύνη τότε θα
είναι πολλά βήµατα µπροστά από αυτόν. Αν όµως πάλι ο παλιός (τράπεζες) δεν έχει
τρόπο να αναπτύξει, να εισάγει και να υποστηρίξει αυτές τις νέες τεχνολογίες και
καινοτοµίες, κάτι το οποίο θα µπορεί να το κάνει ο καινούργιος (fintech), τότε
βρισκόµαστε σε αδιέξοδο και ο µόνος τρόπος είναι η συνεργασία των δύο αυτών
εντελώς διαφορετικών παικτών, κάτι το οποίο υποστηρίζουν οι ανωτέρω ερωτηθέντες
και έχουν απόλυτο δίκιο.
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Ωστόσο όλο αυτό το καινούργιο, το ζήτηµα είναι να το δεχθεί ο τελικός
καταναλωτής να µην το απορρίψει και τελικά όλο αυτό να ευδοκιµήσει, αλλιώς όλες
οι προσπάθειες θα πέσουν στο κενό. Θεωρώ ότι για τα άτοµα των µικρότερων
ηλικιών είναι πιο εύκολη η µετάβαση σε αυτή την νέα τεχνολογία καθώς από µικρά
έρχονται σε επαφή µε τεχνολογικά µέσα, τι γίνεται όµως µε τις µεγαλύτερες ηλικίες
αλλά ακόµη και µε άτοµα γεννηθείσα τον 21ο αιώνα που θα σκεφτούν όλες τις
παραµέτρους πριν τα χρησιµοποιήσουν και που λαµβάνουν υπόψη τους και το
γενικότερο κλίµα της χώρας µας, τόσο το πολιτικό όσο και το οικονοµικό και
γενικότερα. Αυτό λοιπόν είναι και ένα από τα µεγαλύτερα ερωτήµατα µου σε όλα
αυτά, κάτι το οποίο θα ανακαλύψω από το ερωτηµατολόγιο που θα δηµιουργήσω για
το τρίτο µέρος της εργασίας µου και θα αποτελεί το 4ο µέρος αυτής.

6.4 Fintech Hackathon & Be Finnovative
To NBG I - Bank #fintech Crowdhackathon µε θέµα την ανάπτυξη εφαρµογών
(Minimum Viable Products / MVP) και την επιχειρησιακή καινοτοµία στις
τεχνολογίες των οικονοµικών συναλλαγών (#fintech) διοργανώνεται για πρώτη φορά
στις 23 και 24 Απριλίου του 2016, από την Εθνική Τράπεζα µαζί µε την εταιρία
καινοτοµίας Crowpolicy και τον κόµβο καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας της
Τεχνόπολης του ∆ήµου Αθηναίων Innovathens, στο πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής της Τράπεζας για την ανάπτυξη συνεργασιών µε νέες, καινοτόµες και
δηµιουργικές εταιρίες και οµάδες στο χώρο του fintech.
Η Εθνική Τράπεζα, κάτω από την οµπρέλα του επιχειρηµατικού επιταχυντή σε
θέµατα Fintech, Be Finnovative, δηµιουργεί ένα εργαστήριο καινοτοµίας µε άξονα
τον πειραµατισµό και τη διεύρυνση ανάπτυξης σύγχρονων εφαρµογών και
υπηρεσιών.
Οι υποστηρικτές και δηµιουργοί του be finnavative λένε ότι αυτό προσπαθεί να
λύσει ένα πρόβληµα, ενώ υπερασπίζονται την άποψη ότι ο καλύτερος τρόπος για να
αλλάξει το παραγωγικό µοντέλο της χώρας είναι η δηµιουργία βιώσιµων
επιχειρήσεων που θα µπορούν να έχουν εξωστρέφεια και διεθνή προσανατολισµό.
Ακόµη αναφέρουν ότι η τεχνολογία ως οριζόντιος µοχλός ανάπτυξης µπορεί να
παίξει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή καινοτόµων λύσεων µε δυνατότητα
κλιµάκωσης (scale up). Με τον τρόπο αυτό οι καλές ιδέες, µπορούν γρήγορα να
µετατραπούν σε χρήσιµα και κερδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες µε διεθνή απήχηση.
Ο Be Finnovative υποδέχεται καινοτόµες ιδέες και οµάδες µε µεράκι και τους δίνει τα
εφόδια να αποτιµήσουν εάν το προϊόν τους µπορεί να είναι βιώσιµο και να κάνει
scale up. Εάν ναι, τότε µια ιδέα θα µετατραπεί σε κερδοφόρα επιχείρηση, θα
δηµιουργεί αξία, καινοτοµία, θέσεις εργασίας και θα συµβάλει στη βελτίωση της
οικονοµίας της κοινωνίας.
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Όλη αυτή η προσπάθεια για αλλαγή έχει ξεκινήσει να συµβαίνει τα τελευταία
χρόνια, διότι πλέον πολλές νέες τεχνολογίες µπορούν να οδηγήσουν στη δηµιουργία
νέων υπηρεσιών, όπως είναι η κρυπτογραφία, η τεχνητή νοηµοσύνη, τεχνολογίες
επικοινωνιών και διαδικτύου κ.α.. Γενικότερα όταν η τεχνολογία συµπιέζει το κόστος
παραγωγή αξίας πάνω από 30%, τότε στον συγκεκριµένο κλάδο δηµιουργούνται
ριζικές µεταβολές. Επιπλέον λαµβάνοντας υπόψη και τη δυναµική που δηµιουργείται
από την έλευση αυτών των τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια στο χώρο των
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, τις αλλαγές στη συµπεριφορά των καταναλωτών
και τις συνήθειες των millenials και τις νέες τάσεις σχετικά µε τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία (alternative financial models), οι ειδικοί καταλήγουν στο ότι σήµερα
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, τεχνολογικές και επιχειρησιακές για ριζικές αλλαγές
στον κλάδο των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Για όλους λοιπόν τους παραπάνω
λόγους η Εθνική αναλαµβάνει αυτή την πρωτοβουλία της διενέργειας του
διαγωνισµού, προκειµένου να συµβάλει στην ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηµατικού
οικοσυστήµατος, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να χτίσει και να εκµεταλλευτεί τις
νέες ευκαιρίες που δηµιουργούνται στον τοµέα του fintech, συµβάλλοντας ενεργά
στην δηµιουργία νέων καινοτόµων βιώσιµων επιχειρήσεων και τελικά στη βελτίωση
της οικονοµίας.17
Συνοπτικά ο στόχος του διαγωνισµού είναι :
•

Η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας

•

Να έρθουν κοντά οµάδες, ή νεοφυείς επιχειρήσεις, στη διάρκεια ενός
σαββατοκύριακου, για την δηµιουργία καινοτόµων λύσεων γύρω από το
fintech, µέχρι το στάδιο της πιλοτικής / δοκιµαστικής εφαρµογής ή ενός
Ελάχιστου Βιώσιµου Προϊόντος (MVP)

•

Τέλος η ενδυνάµωση του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινότητας γύρω από το
fintech σε θεµατικές ενότητες όπως : Blockchain, Artificial Intelligence,
Chat Bots, E - wallet, Social Banking, Mobile Banking

Στον συγκεκριµένο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν προγραµµατιστές,
αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνίας, marketing, άτοµα που γνωρίζουν από
εξυπηρέτηση πελατών, business consultants, επαγγελµατίες, στελέχη από τον
χρηµατοπιστωτικό τοµές, φοιτητές, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το
πεδίο του fintech και τις εφαρµογές.
Η διαδικασία του διαγωνισµού χωρίζεται σε 3 υποκατηγορίες :
1

17

Σε σχέση µε την οµάδα τα βασικά βήµατα τα οποία πρέπει να γίνουν είναι :

(BeFinnovativeInnovationLab, 2018)
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2

3

•

Η εύρεση µιας ιδέας (ή και όχι, καθώς κάποιον που ενδιαφέρεται
µπορεί να πάει στο διαγωνισµό και να γίνει στη συνέχεια µέλος
κάποιας οµάδας)

•

Η δηµιουργία οµάδας και η προσέλευση στον διαγωνισµό ολόκληρης
της οµάδας

•

Η προσέλευση στον διαγωνισµό ακόµη και ενός µόνο ατόµου το οποίο
έχει µια ιδέα χωρίς οµάδα (εκεί οι ειδικοί θα τον βοηθήσουν να
δοµήσει την οµάδα του, είναι και η περίπτωση που αναφέραµε αρχικά
αν κάποιος δεν έχει ιδέα αλλά ενδιαφέρεται να συµµετέχει)

Σε σχέση µε τον κώδικα της ιδέας που πρέπει να δηµιουργηθεί τα βασικά
βήµατα για τους διαγωνιζόµενους είναι :
•

Να διαβάσουν προσεκτικά τις προδιαγραφές και τα ενδεικτικά
παραδείγµατα

•

Να προετοιµαστούν

•

Τέλος ένα πολύ βασικό στοιχείο σε σχέση µε τους κώδικες είναι το
γεγονός ότι οι εφαρµογές που θα υλοποιηθούν στη διάρκεια του
crowdhackathon #fintech2 θα είναι ανοιχτές σε όλους

Σε σχέση µε την παρουσίαση των ιδεών οι διαγωνιζόµενοι πρέπει απλά να :
•

Πιάσουν το µικρόφωνο

•

Να παρουσιάσουν την ιδέα και την εφαρµογή τους σε όλους

•

Τέλος να περιµένουν τα αποτελέσµατα

Η επιλογή των οµάδων γίνεται ως εξής : οι ενδιαφερόµενοι συµπληρώνουν µια
αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα (open call), η οποία βρίσκεται διαθέσιµη στην
ιστοσελίδα του προγράµµατος befinnovative.com. Στην αίτηση αυτή οι
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει σύµφωνα µε τα πεδία να αποτυπώσουν την ιδέα τους, την
οµάδα τους αλλά και τη µέχρι τότε εµπειρία και συνεργασία αυτής καθώς και κάποια
άλλα πεδία τα οποία βοηθούν κατά το 1ο στάδιο της επιλογής.
Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των οµάδων και την τελική βαθµολογία
στο Selection Day είναι :
•

Ποιότητα Οµάδας : πόσο συµπληρωµατικές είναι οι δεξιότητες των µελών
της οµάδας, ο βαθµός αφοσίωσης στο στόχο και η αντίληψη που υπάρχει για
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την υλοποίηση της ιδέας. Ακόµη το πόσο έτοιµη θα είναι η οµάδα αλλά και η
λύση που προσφέρει η ιδέα της για εµπορική ή άλλου είδους αξιοποίηση /
εκµετάλλευση και ειδικότερα για την Τράπεζα. Με βαρύτητα 40% στη
συνολική βαθµολογία.
•

Innovation : η επιχειρησιακή και τεχνολογική καινοτοµία, ο βαθµός
µοναδικότητας και η χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών. Με βαρύτητα 30%
στην συνολική βαθµολογία.

•

Ωριµότητα και Βιωσιµότητα : Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη του
προτεινόµενου επιχειρηµατικού µοντέλου. Πόσο βιώσιµο είναι και ποιές οι
προοπτικές ανάπτυξης και προσέγγισης πελατών του προτεινόµενου
επιχειρησιακού µοντέλου. Με βαρύτητα στην βαθµολογία 30%.

Συγκεκριµένα σε σχέση µε την συνολική άριστη βαθµολογία για το διαγωνισµό ο
δείκτης είναι το 100 εποµένως όποιος καταφέρει και βρεθεί πιο κοντά σε αυτό θα
είναι και ένας από τους νικητές.
Μέσα από όλη αυτή τη δοκιµασία υπάρχει και ένα όφελος για αυτούς που
διαπρέπουν κατά τη διάρκεια αυτής. Πέραν λοιπόν της πιθανότητας να
προσελκύσουν πιθανούς επενδυτές για την ανάπτυξη της ιδέας τους υπάρχουν
σηµαντικά χρηµατικά έπαθλα για τους τρεις πρώτους του διαγωνισµού (η 3η θέση
λαµβάνει ως έπαθλο 2.000 ευρώ, η 2η θέση λαµβάνει ως έπαθλο 3.000 ευρώ και η 1η
θέση λαµβάνει 5.000 ευρώ), ενώ στον διαγωνισµό που διοργανώθηκε το 2018
υπήρξαν και επιπλέον έπαθλα έτοιµα να τα διεκδικήσουν και άλλες λαµπρές ιδέες
όπως : 2 µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών ένα Msc Ψηφιακή Καινοτοµία και
Επιχειρηµατικότητα & ένα Msc Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (οι υποψήφιοι πρέπει να
πληρούν τα ακαδηµαϊκά κριτήρια του µεταπτυχιακού), συνολικής αξίας 5.000 ευρώ
τα οποία είναι προσφορά του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 3 υποτροφίες του ύψους το
3.300 ευρώ έκαστος στις 3 καλύτερες startups /ιδέες του διαγωνισµού #fintech2 για
τη συµµετοχή 3 νέων επιχειρηµατιών στο πρόγραµµα Εrasmus for Young
Entrepreneurs τις οποίες προσφέρει η Ακαδηµία Επιχειρηµατικότητας.
Ο "be finnovative" όπως υποστηρίζουν οι εµπνευστές του διαφοροποιείται σε
σχέση µε άλλες αντίστοιχες προσπάθειες, καθώς εστιάζει στα skills των οµάδων και
την βελτίωση τους και όχι µόνο στις γνώσεις διότι θεωρούν οι διοργανωτές ότι
µεγάλη σηµασία δεν έχει µόνο το αποτέλεσµα αλλά και η διαδροµή. Επιπλέον ένα
ακόµη διαφορετικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι δίνεται µεγάλη σηµασία στο crowd
(πλήθος), το οποίο είναι ένα νέος incubator για τις startup, και εφαρµόζουν
µεθολογίες crowdevaluation, crowdinnovation και crowdfunding. Φυσικά ένα πολύ
σηµαντικό χαρακτηριστικό του be finnovative είναι ότι είναι impact accelerator,
δηλαδή οι συµµετέχοντες δεν υποχρεώνονται να δώσουν κάτι ανταποδοτικά στους
διοργανωτές, διότι το πρόγραµµα στηρίζεται από χορηγούς και υποστηρικτές που
επιστρέφουν µέρος της επιτυχίας τους πίσω στην κοινωνία για την επίτευξη αειφόρου
ανάπτυξης. Τέλος κάποια επιπλέον σηµαντικά στοιχεία που τον κάνουν και ξεχωρίζει
είναι ότι :
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 παρέχεται το API της Τράπεζας ώστε οι συµµετέχοντες να δουλεύουν σε
πραγµατικές συνθήκες
 Το επίπεδο των µεντόρων οι οποίοι παίρνουν µέρος σε όλη αυτή την
διαδικασία είναι κορυφαίο και είναι άτοµα µε µεγάλη εµπειρία στο χώρο
 Στο πρόγραµµα παίρνουν µέρος και διακεκριµένοι οµιλητές όχι µόνο από την
Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό
 Υπάρχουν σηµαντικές συνεργασίες µε το εξωτερικό
 Εξασφαλίζονται όλοι οι χρήσιµοι πόροι για τους συµµετέχοντες τόσο σε
υπηρεσίες όσο και σε χρήµατα
 Τέλος το πρόγραµµα στοχεύει στη διασύνδεση µε µεγάλο δίκτυο
υποστηρικτών για την ανάπτυξη συνεργειών.
Σηµαντικό ρόλο σε όλο αυτό παίζουν φυσικά οι υποστηρικτές και χορηγοί κάποιοι
από τους οποίους είναι : Microsoft, Aegean Startup, Aephoria.net, Ideacy, Accenture,
Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων - εεδε, McKinsey & Company, IST,
Amazon Web Services, Mastercard κ.α.

Εικόνα 62: Υποστηρικτές του προγράµµατος be finnovative crowdhackaton
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Κάποιοι από τους κριτές του διαγωνισµού αυτού είναι :
•

Νίκος Χριστοδούλου (Γενικός ∆ιευθυντής Λειτουργικής Στήριξης Τράπεζας
& Οµίλου, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Εθνική Τράπεζα NBG
GROUP)

•

Ivan Litovski (API Evangelist and API Leader, Accenture)

•

Κώστας Νάκος (∆ιευθυντής Επιχειρησιακού Μετασχηµατισµού & Εποπτικών
Έργων, Εθνική Τράπεζα)

•

Γιώργος Καραµανώλης (Co - Founder CTO / CIO AT Crowdpolicy "CP")

•

Μαρίνος Ξυναριανός (Σύµβουλος
Ψηφιακών Υπηρεσιών, Attica Bank)

Ψηφιακών

Υπηρεσιών,

∆ιεύθυνση

Καθώς και πολύ ακόµη αξιόλογοι εκπρόσωποι τόσο της τράπεζας όσον και των
υποστηρικτών του προγράµµατος αυτού και όχι µόνο.
Τέλος ένα πολύ σηµαντικό µέρος του προγράµµατος αυτού αποτελούν και οι
µέντορες οι οποίοι καθοδηγούν τους συµµετέχοντες καθ' όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος - διαγωνισµού αυτού αλλά τους µεταδίδουν και τις γνώσεις τους. Και
εδώ έχουµε την συµµετοχή σηµαντικών προσώπων στον χώρο όπως :
•

Κωνσταντίνος Καλογεράκης (Ανάπτυξη Εργασιών I - Bank, Τοµέας
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και
Εναλλακτικών ∆ικτύων, Εθνική Τράπεζα)

•

∆ηµήτρης Παπαναγιωτάκης (CIO / CTO, CISO, Founder at Dreamlab
Technologies Limited UK)

•

Χαράλαµπος Ανδριώτης (∆ικηγόρος, AAK Legal)

•

Περικλής Θηβαίος (Founder, True North Partners LLP και Live Bio)

Καθώς και πολλοί άλλοι καταξιωµένοι άνθρωπου του χώρου.

Κεφάλαιο 7 : Το "Fintech" εξαπλώνεται σε Ελλάδα και
Εξωτερικό και φέρνει αλλαγές.18
Σε ένα άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα capital.gr στις 9/7/2018, και
συντάχθηκε από την κα Νένα Μαλλιάρα µε τον τίτλο "Τροµάζει τις τράπεζες η
επέλαση των fintech" κάτι το οποίο εµένα προσωπικά µε γυρνά στα ερωτήµατα που
είχα θέσει πρωτύτερα το κατά πόσο όλο αυτό τελικά θα αποδειχθεί καλό στο µέλλον
για τους καταναλωτές και τις τράπεζες και αν τελικά θα επηρεάσει τα επίπεδα
18

(Μαλλιάρα, "Τρομάζει τις τράπεζες η επέλαση των fintech", 2018)
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απασχόλησης και ανεργίας, και φυσικά το αν όλη αυτοί οι χαρακτηρισµοί των
συντακτών ισχύουν ή όχι, κάτι που θα φανεί µελλοντικά. Και επιστρέφοντας στην
ουσία στο άρθρο αυτό λοιπόν διαβάζουµε τα παρακάτω :
Καλπάζει η επέλαση των Fintech στον χώρο των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών,
εντείνοντας τον προβληµατισµό και την εγρήγορση των τραπεζών για τον
µετασχηµατισµό τους στη νέα πραγµατικότητα της ψηφιοποίησης, της προηγµένης
τεχνολογίας και των αυξανόµενων απαιτήσεων των καταναλωτών και πελατών τους.
Η απήχηση των υπηρεσιών Fintech στους πελάτες ανά τον κόσµο, είναι τόσο
µεγάλη ώστε 1 στους 3 καταναλωτές ήταν πελάτης τουλάχιστον δύο Fintech εταιριών
το 2017 σε σχέση µε το 2016, όπου 1 στους 7 καταναλωτές ήταν πελάτης
τουλάχιστον µίας Fintech εταιρίας.
Παράλληλα, καθώς οι νέοι "παίκτες" - Fintech εισέρχονται δυναµικά στην αγορά,
αυξάνεται το ενδιαφέρον των επενδυτών, µε τις επενδύσεις σε Fintech να σηµειώνουν
το ρεκόρ των 5,4 δις δολαρίων, το πρώτο τρίµηνο του 2018.
Πολύτιµα στοιχεία για το πως διαµορφώνεται το νέο περιβάλλον για τις τράπεζες
µε την αυξανόµενη δραστηριότητα των Fintech, έδωσε την προηγούµενη εβδοµάδα
µιλώντας στο 23ο Banking Forum, ο Chief Digital & Retail Officer της Attica Bank,
∆ηµήτρης Πλαγιάννης. Όπως είπε οι Fintech έχουν καταφέρει να αυξήσουν
σηµαντικά τον αριθµό των πελατών που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τους, κυρίως
στον τοµέα στον τοµέα των πληρωµών και της µεταφοράς χρηµάτων, από 18% το
2015, σε 50% το 2017 και αναµενόµενη αύξηση στο 65% το 2018.
Από την σκοπιά του ανταγωνισµού, οι παραδοσιακοί χρηµατοπιστωτικοί
οργανισµοί κατανοούν πλέον ότι η συνεργασία τόσο µε τις εταιρίες Fintech (59%)
όσο και µε άλλες Τράπεζες (55%) ή συνεργαζόµενους φορείς, µπορεί να είναι η
καλύτερη επιλογή προς µια µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και τη διατήρηση της θέσης
τους στην αγορά. Ωστόσο, ενώ η πρόθεση συνεργασίας Τραπεζών µε τις εταιρίες
Fintech έχει αυξηθεί σηµαντικά, παραµένουν σηµαντικές προκλήσεις αυτής της
συνεργασίας, οι οποίες εντοπίζονται στους τοµείς επίτευξης εµπορικών συµφωνιών
(54%), της ενοποίησης συστηµάτων και υποδοµών, της κανονιστικής συµµόρφωσης
(17%), της ασφάλειας (18%) και της χάραξης κοινής στρατηγικής, ανέφερε ο κ.
Πλαγιάννης.
Η επικράτηση των fintech (κυρίως αυτών των ηλετρονικών πληρωµών και
συναλλαγών) και η αποδοχή τους από τους ίδιους τους καταναλωτές και τους
εµπόρους έχουν οδηγήσει ακόµα και τους τεχνολογικούς κολοσσούς της Google,
Apple, Samsung και του Facebook να δηµιουργήσουν τις δικές τους FinTech
υπηρεσίες, τις οποίες ενσωµατώνουν στα υφιστάµενα προϊόντα τους. Πρόσφατα η
υπηρεσία συνοµιλίας Whatsapp έχει λανσάρει την δυνατότητα αποστολής χρηµάτων
στις επαφές του εκάστοτε χρήστη, µε το ίδιο τρόπο που γίνεται η αποστολή µιας
φωτογραφίας. Αντίστοιχα, οι κολοσσοί του e - commerce Amazon & Alibaba, έχουν
µετασχηµατιστεί προσφέροντας υπηρεσίες πληρωµών, πιστωτικών καρτών και
προσφέρουν στους πελάτες τους την εµπειρία ενός ολοκληρωµένου οικοσυστήµατος.
Στον αντίποδα βρίσκονται οι εταιρίες Fintech όπως για παράδειγµα :
•

Η εταιρία Paypal εξαγόρασε τον Μάιο του 2018, έναντι 2,2 δισ. δολάρια, τη
Σουηδική iZettle για να επεκτείνει την παρουσία της και σε φυσικά
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καταστήµατα µέσω των φορητών POS της iZettle, τα οποία µπορούν εύκολα
να δεχτούν ηλεκτρονικές πληρωµές, από ψηφιακό χρήµα µέχρι και το Apple
Pay και τα Tokens της Amazon.
•

Η εταιρία Viva Payments / Viva Wallet που δραστηριοποιείται στον τοµέα
των πληρωµών και POS, ΄φέρνει την κινέζικη Alipay στην Ελλάδα, µε τους
χρήστες της Alipay να µπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία ενώ
επισκέπτονται την Ελλάδα. Σηµειώνεται ότι η Viva έχει ξεκινήσει τις
διαδικασίες για να λάβει άδεια ψηφιακής τράπεζας στην Μ. Βρετανία, ενώ
εντός του Α' τριµήνου του 2019, η Viva Wallet θα απευθυνθεί σε διεθνείς
επενδυτές για την χρηµατοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της.

•

Η εταιρία Transferwise που ιδρύθηκε το 2011 στην Εσθονία και σήµερα έχει
την έδρα της στο Λονδίνο, καταργεί τον παραδοσιακό τρόπο µεταφοράς
χρηµάτων. Η Transferwise είναι µια υπηρεσία µεταφοράς χρηµάτων που
υποστηρίζει περισσότερα από 300 νοµίσµατα σε ολόκληρο τον κόσµο, µε
µικρή προµήθεια, χρησιµοποιώντας τη διατραπεζική συναλλαγµατική
ισοτιµία, "σπάζοντας" τα δεδοµένα του παραδοσιακού τρόπου χρηµάτων σε
ξένο νόµισµα, µε τις διαφορετικές τιµές αγοράς και πώλησης συναλλάγµατος
και τον "ενδιάµεσο" που καρπώνεται τη διαφορά µεταξύ των δύο, χρεόνωντας
στον πελάτη και επιπλέον προµήθεια.

•

Η γερµανική εταιρία NUMBER26 έχει αναπτύξει υπηρεσίες ηλεκτρονικής
τραπεζικής αποκλειστικά µέσω κινητού τηλεφώνου.

Σηµειώνεται ότι η νέα χρηµατοπιστωτική βιοµηχανία των Fintech εφαρµόζει τη νέα
τεχνολογία για τη βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων,
περιλαµβανοµένων διαδικασιών, προϊόντων ή και επιχειρηµατικών µοντέλων. Οι
δραστηριότητες των Fintech (σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Συµβουλίου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, FSB)
κινούνται σε τέσσερις κατηγορίες
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών :
 Πληρωµές, εκκαθάριση και διακανονισµός
 Καταθέσεις, δανεισµός και άντληση κεφαλαίων
 ∆ιαχείριση Επενδύσεων
 Στήριξη της αγοράς

7.1 Συµπεράσµατα
Ύστερα από την ανάγνωση πολλών, άρθρων συνεντεύξεων και µελετών που
φυσικά ήταν αδύνατο να τις παραθέσω όλες και για αυτό συµπεριέλαβα µόνο ένα
µέρος αυτών, καταλαβαίνουµε πλέον ότι ο κόσµος των συναλλαγών και όχι µόνο
µεταλλάσσεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς και µε την αξιοποίηση και χρήση των
νέων τεχνολογιών. Αναδύεται πλέον µε ταχύς ρυθµού ο κόσµος του fintech ο οποίος
εκτός από τις πολλές αλλαγές που φέρνει για τους καταναλωτές επιφέρει µαζί και
πολλές αλλαγές για τα τραπεζικά συστήµατα και για τους υπαλλήλους αυτών.
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Παρατηρούµε ότι σε σχέση µε το fintech και τις αλλαγές του υπάρχουν αρκετές
απόψεις, κάποιοι υποστηρίζουν όπως η παραπάνω αρθρογράφος καθώς και κάποιοι
άλλοι ότι αποτελούν φόβο για την παραδοσιακή τραπεζική και ότι κατά κάποιο τρόπο
την αναγκάζουν να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες στα συστήµατα τους, άλλοι
υποστηρίζουν ότι αποτελεί µια νέα πρόκληση ανάπτυξης και ότι µπορεί να δώσει µια
πιο φρέσκια µατιά στις τράπεζες και τις τραπεζικές συναλλαγές (όπως αναφέρουν
υψηλόβαθµα στελέχη της Εθνικής που ασχολούνται µε τον τοµέα αυτό οι οποίοι
φυσικά δεν αποκρύπτουν τα αρνητικά αλλά εστιάζουν στα θετικά του όλου θέµατος).
Το τελικό όµως ερώτηµα που προκύπτει από όλα αυτά είναι το κατά ποσό όλη
αυτή η τεχνολογία που εξελίσσεται καθώς και όλες αυτές οι εφαρµογές που
αντικαθιστούν τις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες έχουν εδραιωθεί
στο εξωτερικό και σταδιακά έρχονται στην Ελλάδα, αλλά και αυτές που υπάρχουν
ήδη στη χώρα µας, µπορούν να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στους
καταναλωτές, αλλά και κατα πόσο όλο αυτό θα κατανοηθεί και θα υιοθετηθεί από
τους πελάτες των τραπεζών και ειδικότερα τη µεσαία τάξη, κατα πόσο όλο αυτό θα το
αποδεχθούν οι διάφορες ηλικιακές οµάδες, αλλά και κατα πόσο µπορεί να επηρεαστεί
το ανθρώπινο δυναµικό των τραπεζών καθώς και τα επίπεδα απασχόλησης και
ανεργίας στο µέλλον.
Όλα αυτά λοιπόν θα φανούν στην πορεία της εξέλιξης του νέου αυτού
περιβάλλοντος αλλά προς το παρόν θα αναζητήσουµε ορισµένες απαντήσεις όπως το
κατά πόσο αποδέχεται ο κόσµος της εφαρµογές αυτές, κατά πόσο τις γνωρίζει, κατά
πόσο τις χρησιµοποιεί αλλά και ποια πιστεύει ότι θα είναι η επιρροή όλων αυτών σε
σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό και την απασχόληση στη χώρα µας, µέσα από
ερωτηµατολόγιο που θα συντάξω για το τρίτο αυτό µέρος της εργασίας µου έτσι ώστε
να πάρουµε ένα πρώτο δείγµα απόψεων του απλού κόσµου που τελικά είναι και
αυτός ο οποίος αποδέχεται ή απορρίπτει µια ιδέα, µια νέα πραγµατικότητα.

7.2 Η περίπτωση της Ν26
H N26 είναι µια τράπεζα η οποία δεν έχει φυσική παρουσία και βρίσκεται µόνο
σαν εφαρµογή σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η συγκεκριµένη
θεωρείτε ως µια startup η οποία πήρε άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το
2015 και έχει επιδείξει τεράστια δυναµική αλλά και ευκαιρίες εκσυγχρονισµού του
τραπεζικού συστήµατος κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και το ενδιαφέρον της Mastercard
η οποία επένδυσε σε αυτή.

Εικόνα 63: number26

Η συγκεκριµένη τράπεζα αφού πήρε την άδεια ξεκίνησε την πορεία της αρχικά ως
µια δοκιµαστική περίοδο ενώ σχεδόν ένα χρόνο µετά, το 2016 ξεκίνησε να λειτουργεί
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και να παρέχει τις υπηρεσίες της κανονικά σε 17 χώρες της Ευρωζώνης
συµπεριλαµβανοµένου και της Ελλάδας.
Γενικότερα θα λέγαµε ότι πρόκειται για έναν τραπεζικό λογαριασµό τον οποίο
διαχειρίζεται ο δικαιούχος µόνο από το κινητό του και του δίνει τη δυνατότητα να
κάνει ότι σε µία παραδοσιακή τράπεζα µόνο που οι διαδικασίες γίνονται πολύ άµεσα
και ο λογαριασµός ανοίγει µε βίντεο κλήση σε 8 λεπτά.

Εικόνα 64: Συµβατή µε όλες τις νέες τεχνολογικές συσκευές

Για το άνοιγµα του λογαριασµού µέσω βίντεο κλήσης είναι απαραίτητη η
επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας η οποία γίνεται σε διάφορες γλώσσες (αλλά όχι σε
ελληνικά), όπου επιδεικνύεται το επίσηµο έγγραφο ταυτοποίησης, µε µόνη διαφορά
σε σχέση µε την Ελλάδα ότι είναι απαραίτητη η ένδειξη του διαβατηρίου καθώς
ακόµη δεν γίνεται αποδεκτή η ταυτότητα στην εφαρµογή αυτή.
Αναλυτικότερα σε σχέση µε το άνοιγµα του λογαριασµού οι προϋποθέσεις που
πρέπει να τηρούνται είναι :
•
•

•

Εκσυγχρονισµένο Smartphone (επειδή σε αυτό πρέπει να τρέξει το Banking
App)
Αποστολή διεύθυνσης για την αποστολή της MasterCard (προς το παρόν µόνο
για Γερµανία, Αυστρία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία και
Σλοβακία ενώ αργότερα θα συµπεριληφθούν και άλλες χώρες)
ο χρήστης πρέπει να είναι το ελάχιστο 18 ετών

Η διαδικασία είναι η εξής : αφού ο χρήστης έχει συµπληρώσει την online αίτηση
του λογαριασµού, ξεκινάει ταυτόχρονα και τη διαδικασία ταυτοποίησης µέσω βίντεο
κλήσης (όπως προείπαµε). Για να γίνει αυτό πρέπει να κρατάει το διαβατήριο ή την
ταυτότητα µπροστά στην κάµερα. Επιπλέον πρέπει να τραβήξει και µια φωτογραφία
του εαυτού του µέσω της κάµερας. Εάν κάποιος δεν επιθυµεί να ακολουθήσει αυτή
την διαδικασία µπορεί εναλλακτικά να αποστείλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία µε το
ταχυδροµείο. Στη συνέχεια της διαδικασίας έρχεται η παραγωγή της MasterCard η
οποία του αποστέλλεται ταχυδροµικά. Η ενεργοποίηση της κάρτας γίνεται µέσω της
εφαρµογής Banking App και αφού πραγµατοποιηθεί τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί
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αµέσως. Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η ενηµέρωση του χρήστη µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος στο προσωπικό του email για τον αριθµό λογαριασµού και
έπειτα από αυτό ο χρήστης είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε
συναλλαγή επιθυµεί.
Αυτή τη στιγµή η N26 έχει πάνω από 200.000 πελάτες στις οκτώ χώρες που ήδη
λειτουργεί και εκτός από ένα γερµανικό τραπεζικό λογαριασµό προσφέρονται και
άλλες υπηρεσίες όπως άµεσες µεταφορές χρηµάτων µέσω MoneyBeam, µεταφορές
χρηµάτων σε όλο τον κόσµο και σε διάφορα νοµίσµατα µέσω Transferwise,
υπεραναλήψεις έως 2.000 ευρώ, χρεωστική κάρτα MasterCard, καταθέσεις και
αναλήψεις σε διάφορα σηµεία - επιχειρήσεις στη Γερµανία, ειδοποιήσεις για όλες τις
πληρωµές και όλες τις κινήσεις του λογαριασµού των χρηστών κ.α.
Επιπλέον η N26 έχει επιλέξει τη συνεργασία µε άλλες Fintech υπηρεσίες για να
εµπλουτίσει τη δική της γκάµα υπηρεσιών. Ακόµη παρέχει την δυνατότητα έκδοσης
κάρτας η οποία είναι σε ευρώ και είναι δωρεάν όπως ακριβώς είναι και ο
λογαριασµός της N26.
Σύµφωνα µε ένα άρθρο στη διαδικτυακή ιστοσελίδα DeutschesKonto.org η αγάπη
των πελατών της N26 στηρίζεται :
•

στην εντελώς δωρεάν MasterCard (καµία ετήσια συνδροµή, χωρίς κρυφά
κόστη)

•

όλες οι αναλήψεις µετρητών γίνονται εντός και εκτός χώρας δωρεάν

•

στο σούπερ χρήσιµο Banking App (εύκολος χειρισµός και πολύ λειτουργικό)

Τέλος κλείνοντας το κεφάλαιο µε κάποια βασικά στοιχεία για την N26 υπάρχουν
πάρα πολλά ακόµη θα αναφέρω κάποιες από τις βασικές λειτουργίες της τραπεζικής
κάρτας N26 που µπορεί να εκδώσει κάποιος κατά την δηµιουργία του λογαριασµού
(οι οποίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα DeutschesKonto.org) και είναι :
1) ∆ωρεάν ανάληψη µετρητών παγκοσµίως :
Αν και η συγκεκριµένη δυνατότητα παρέχεται και από άλλες τράπεζες, ωστόσο
καµία άλλη τράπεζα δεν σου ανοίγει τραπεζικό λογαριασµό χωρίς έλεγχο
φερεγγυότητας (δηλαδή καµία ερώτηση για το Γερµανικό Σύστηµα Αξιολόγησης
της Πιστοληπτικής Ικανότητας / καµία απόρριψη / µε εγγύηση για το άνοιγµα του
λογαριασµού) και δωρεάν ανεφοδιασµό χρηµάτων. Για παράδειγµα στην DKB
υπάρχει ποσοστό απόρριψης 35%.
Ουσιαστικά οι χρήστες µπορούν να κάνουν δωρεάν ανάληψη µετρητών, όποτε
και όπου θέλουν µε µόνο βασικό κριτήριο το µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης να
δέχεται MasterCard, κάτι το οποίο συµβαίνει στο µεγαλύτερο ποσοστό των
µηχανηµάτων στον κόσµο. Βέβαια ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο είναι ότι ο
χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τα όρια ανάληψης και να τα προσαρµόσει βάση των
αναγκών του στο Banking App. Ειδικότερα προς το παρόν τα όρια ανάληψης είναι :
µέχρι 5.000 ευρώ ανά µέρα, µε µέγιστο 20.000 ευρώ ανά µηνά, µε την Number26
MasterCard.
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2) Η πληρωµή σε ξένο νόµισµα είναι δωρεάν (καµία επιβάρυνση ξένων τελών):
Γενικά πολύ λίγες πιστωτικές κάρτες µπορούν πραγµατικά να το αυτό, γιατί οι
τράπεζες του εξωτερικού κερδίζουν από τον τζίρο των καρτών. Αυτό ονοµάζεται
συγκάλυψη της επιβάρυνσης των ξένων τελών και κοστίζει στον πελάτη το 3% από
τη συναλλαγή. Στο Traveller, γνωστό ως DKB Visa Card αυτό γίνεται κάθε φορά µε
1,75% αντί του 3%. Με τον τρόπο αυτό στην πορεία των χρόνων συγκεντρώνεται
ένα πολύ µεγάλο ποσό.
Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε την N26 MasterCard καθώς µε την χρήση της
δεν συµβαίνουν τα παραπάνω, αντίθετα σε αυτή τα τέλη πηγών εισοδήµατος έχουν
παραιτηθεί τελείως. Όλες οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα γίνονται χωρίς
επιπλέον χρεώσεις και µετατρέπονται κατευθείαν σε Ευρώ στην συναλλαγµατική
ισοτιµία της MasterCard.
3) Κέντρο Ελέγχου για επιλογή µπλοκαρίσµατος κάρτας :
Υπάρχουν πιστωτικές κάρτες, στις οποίες ενδείκνυται, εάν κάποιος έχει
ενηµερώσει προηγουµένως την τράπεζα ότι θα πάει διακοπές και υπάρχει κίνδυνος,
να µπλοκαριστεί η κάρτα του. Υπάρχουν µηχανισµοί ασφάλεια κατά βάθος, οι
οποίοι πρέπει να προστατεύουν από τις απάτες των πιστωτικών καρτών και έτσι να
µπλοκάρουν ασυνήθιστες πληρωµές.
Ωστόσο όλο αυτό δεν συµβαίνει τόσο µε την MasterCard Number 26, η οποία
δηλώνει ότι αυτή η πρακτική, δηλαδή το µπλοκάρισµα καρτών "για λόγους
ασφαλείας" είναι αρκετά ενοχλητικό. Για το λόγο αυτό η Number26 έθεσε ως στόχο
να δώσει στους πελάτες της µια απροσδόκητα καλή εµπειρία χρήσης.

Έτσι ο κάτοχος της κάρτας µέσω του κέντρου ελέγχου στο Banking App και στο
Online Banking έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να αφήσει ελεύθερο ένα
συγκεκριµένο τµήµα της κάρτας. Για παράδειγµα εάν ο χρήστης, δεν είναι στο
εξωτερικό, µπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό
ένας απατεώνας στο εξωτερικό δεν θα µπορέσει να χρεώσει την κάρτα του χρήστη
στο εξωτερικό.
Βέβαια ο χρήστης µέσω της εφαρµογής µπορεί να µπλοκάρει και να
απελευθερώσει (ξεµπλοκάρει) τις λειτουργίες της κάρτας σε λίγα µόνο
δευτερόλεπτα απλά αλλάζοντας το εικονίδιο κλειδώµατος.
Συνοπτικά ο χρήστης έχει τι εξής επιλογές και δυνατότητες :
• µπλοκάρισµα ξένων πληρωµών
• µπλοκάρισµα πληρωµών στο διαδίκτυο
• µπλοκάρισµα της χρήσης στα Μηχανήµατα Αυτόµατης Ανάληψης
Μετρητών
• πλήρη µπλοκάρισµα κάρτες
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Εικόνα 65: Περιβάλλον ελέγχου δυνατοτήτων της κάρτας

Γενικότερα η Number26, µε τις λειτουργίες αυτές δίνει στους ανθρώπους - χρήστες
τη µεγαλύτερη δυνατή ελευθερία και προσωπική ευθύνη,

4) Χρήµατα δέσµης, µεταφορά σε δευτερόλεπτα :
Με τα χρήµατα δέσµης ο χρήστης µπορεί να στείλει χρήµατα σε ανθρώπους από
τη λίστα επαφών του στο Smartphone του, χωρίς την ανάγκη εισαγωγής IBAN.
Ακόµη εάν ο δέκτης των χρηµάτων έχει λογαριασµό στην Number26 τότε τα
χρήµατα του µεταφέρονται αµέσως.
Για την δυνατότητα αυτή της µεταφοράς χρηµάτων η Number26 έχει υιοθετήσει
τη φράση "Από εδώ έως παραπέρα" από την ατάκα του "διαστηµόπλοιου
Enterprise".
Από την άλλη η εφαρµογή δεν αποκλείει από τη λήψη χρηµάτων άτοµα που δεν
διαθέτουν λογαριασµό / δεν είναι χρήστες - πελάτες στην Number, καθώς τους
στέλνει πρόσκληση να εισάγουν τα στοιχεία του λογαριασµού στον οποίο θέλουν να
λάβουν το έµβασµα.
Τέλος είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι µέσω της εφαρµογής µπορεί να γίνει
και αποστολή εµβάσµατος µε τον κανονικό - παραδοσιακό τρόπο.
5) Ειδοποιήσεις push για κάθε κίνηση του λογαριασµού :
Ο κάτοχος της κάρτας MasterCard Number26, λαµβάνει σε πραγµατικό χρόνο
(εφόσον υπάρχει σύνδεση ιντερνέτ), µια ειδοποίηση push στο Smartphone του για
κάθε κίνηση του λογαριασµού.
Ακόµη ο χρήστης µπορεί να ενηµερώνεται και για κάθε πληρωµή που κάνει µε
την κάρτα του, µε ειδοποίηση push στο κινητό του, έτσι ώστε σε περίπτωση που
κάποια κίνηση δεν έχει γίνει από αυτόν, να µπορεί άµεσα να απευθυνθεί στην
εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς να έχει περάσει αρκετός χρόνος µέχρι να καταλάβει
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κάτι τέτοιο στην περίπτωση άλλων καρτών που δεν υποστηρίζουν τέτοιου είδους
ειδοποιήσεις.
Επιπλέον η Number26 δίνει στον χρήστη όλα τα στατιστικά στοιχεία για το
λογαριασµό του και τη διάταξη για τα διαθέσιµα εξόδων εντελώς δωρεάν. Κάθε
κράτηση καταγράφεται αυτόµατα σε κατηγορίες. Φυσικά ο χρήστης µπορεί να
κάνει προσαρµογές και αλλαγές σε όλα αυτά. Γενικότερα όµως η γραφική
ανάλυση µπορεί να συµβάλλει σε όλο αυτό, και να βελτιώσει την οικονοµική ζωή
του ατόµου.

Εικόνα 66: Ειδοποιήσεις των κινήσεων του χρήστη

6) Περιλαµβάνεται γνήσια µεταφορά λογαριασµού :
∆ιαφορετικοί άνθρωποι λαµβάνουν την MasterCard από τη Number26 για
διαφορετικούς λόγους και κίνητρα. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι :
•

θέλουν να έχουν έναν καινούργιο τρόπο µεταφοράς λογαριασµού και
επιλέγουν την N26 ως µια σύγχρονη µεταφορά λογαριασµού στην Ευρώπη,
µε τη βοήθεια του παράγοντα Smartphone.

•

χρειάζονται µόνο µια δεύτερη κάρτα για τις αγορές στο διαδίκτυο ή τα
ταξίδια στο εξωτερικό.

•

θέλουν να αρχίσουν µια νέα οικονοµική ζωή και για αυτό ψάχνουν µια νέα
τράπεζα, η οποία να µην περνάει µέσα από το Γερµανικό Σύστηµα
Αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας.

•

θέλουν απλώς µια προπληρωµένη κάρτα και ψάχνουν έναν πάροχο, ο
οποίος να την παρέχει αυτή δωρεάν.
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Εικόνα 67: Ένας πρωτοποριακός τρόπος συναλλαγών
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
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Κεφάλαιο 8 : Ερωτηµατολόγιο - Έρευνα για το 2ο µέρος της
εργασίας.
Με το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο θα µπορέσουµε κατά κάποιο τρόπο να
δώσουµε απαντήσεις σε ερωτήµατα που προέκυψαν στο δεύτερο µέρος της εργασίας
αυτής και να δούµε τι τελικά ισχύει σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση των
εναλλακτικών δικτύων αυτή τη φορά σε νούµερα.

8.1 Ερωτηµατολόγιο 2ου µέρους εργασίας
Ερωτηµατολόγιο - Έρευνα ∆εύτερου Μέρους
(Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα µε βοηθήσουν στο να βγάλω κάποια
συµπεράσµατα στα θέµατα µε τα οποία ασχολείται η πτυχιακή µου εργασία. Κάποιες
από τις ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών που πρέπει να επιλέξετε κάποιες από τις
επιλογές και κάποιες είναι ερωτήσεις ανοικτού τύπου που πρέπει να καταγράψετε την
γνώµη σας)

Φύλο :
Άνδρας
Γυναίκα

Ηλικία :
13 - 15
16 - 18
19 -24
25 - 40
41 - 50
50 και άνω
Επάγγελµα :
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1) Ποιό από τα παρακάτω εναλλακτικά τραπεζικά δίκτυα γνωρίζετε;

Internet Banking
Phone Banking
Mobile Banking
ATM
POS
APS - Κέντρα Αυτόµατων Συναλλαγών
Κανένα
Όλα και επιπλέον κάποια άλλα

2) Τι προτιµάτε ως προς την εξυπηρέτηση σας για τις καθηµερινές σας
συναλλαγές; Εξυπηρέτηση σε φυσικά καταστήµατα ή Εξυπηρέτηση µέσω
εναλλακτικών καναλιών; Εάν προτιµάτε τα εναλλακτικά κανάλια τότε ποια
από τα παρακάτω χρησιµοποιείτε;
Φυσικά Τραπεζικά Καταστήµατα
Εναλλακτικά Τραπεζικά Κανάλια

Στην περίπτωση των εναλλακτικών χρησιµοποιώ (επιλέξτε όσα από τα
παρακάτω χρησιµοποιείτε) :
ΑΤΜ
Internet Banking
Mobile Banking
Phone Banking
POS
APS - Κέντρα Αυτόµατων Συναλλαγών
Όλα τα παραπάνω και κάποια επιπλέον

3) Γνωρίζετε τις υπόλοιπες δυνατότητες των ΑΤΜ, το εύρος των δυνατοτήτων
τους ως προς τις συναλλαγές; Εφόσον τις γνωρίζετε ποιες από αυτές
ξέρετε;
Ναι τις γνωρίζω
Όχι δεν τις γνωρίζω
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Γνωρίζω τις παρακάτω δυνατότητες των ΑΤΜ :
Πληρωµή Φ.Π.Α.
Πληρωµή Ασφαλιστικών Ταµείων
Πληρωµή Πιστωτικών Καρτών
Πληρωµή Βεβαιωµένων Οφειλών
Πληρωµή ∆ιδάκτρων
Πληρωµή Λογαριασµών ∆ΕΚΟ
Φόρτιση προπληρωµένων Καρτών
Όλα τα παραπάνω και κάποιες επιπλέον δυνατότητες
4) Για συναλλαγές που µπορούν να εκτελεστούν και από κάποιον τραπεζικό
υπάλληλο στα καταστήµατα, και από τα ΑΤΜ, και από τα APS. Ποιό από
τα τρία θα επιλέγατε για την διενέργεια της συναλλαγής σας;
Τραπεζικό Υπάλληλο σε κάποιο κατάστηµα
ATM
APS
Όλα τα παραπάνω

5) Πόσο συχνά µηνιαίως χρησιµοποιείτε το Internet και Mobile Banking;
Καµία φορά
1 -2 φορές
2 - 4 φορές
5 φορές και πάνω

6) Γνωρίζετε την υπηρεσία SMS i - code; Και αν ναι έχετε εγγραφεί σε αυτή;
Ναι την γνωρίζω
Όχι δεν την γνωρίζω

Γνωρίζω την υπηρεσία και :
Έχω εγγραφεί σε αυτή
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∆εν έχω εγγραφεί σε αυτή
7) Εµπιστεύεστε περισσότερο τα εναλλακτικά δίκτυα ή τους τραπεζικούς
υπαλλήλους;
Τα εναλλακτικά δίκτυα
Τους τραπεζικούς υπαλλήλους
8) Η επιχείρηση σας ή η επιχείρηση που εργάζεστε διαθέτουν µηχανήµατα µε
τη νέα τεχνολογία POS; Και αν ναι, ποιας εταιρίας ή τράπεζας διαθέτετε;
∆ιαθέτω / ει
∆εν διαθέτω / ει
∆ιαθέτω / ει µηχάνηµα µε την νέα τεχνολογία POS της (αναφέρετε την εταιρία ή
την τράπεζα της οποίας το µηχάνηµα διαθέτετε) :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
9) Προτιµάτε να ψωνίζετε µε πλαστικό χρήµα και µέσω POS ή µε µετρητά;
Πλαστικό Χρήµα και µέσω POS
Μετρητά
10) Σας διευκολύνει η µη πληκτρολόγηση του προσωπικού σας pin µε την
χρώση των POS για αγορές έως 25 ευρώ ή σας φοβίζει όλο αυτό;
Με διευκολύνει, µε βολεύει και το εµπιστεύοµαι
∆εν µε διευκολύνει και δεν το εµπιστεύοµαι
11) Τι σας προβληµατίζει περισσότερο σε σχέση µε την µη πληκτρολόγηση του
προσωπικού σας pin σε αγορές µέσω µηχανηµάτων POS για συναλλαγές
έως 25 ευρώ; (Αναφέρετε τους προβληµατισµούς σας εάν υπάρχουν. Για
παράδειγµα φόβος σε περίπτωση κλοπής ότι αν δεν το καταλάβω µπορεί ο
κλέφτης να κάνει αγορές)

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
12) Πως αντιµετωπίζετε αυτή την νέα τεχνολογία, είστε θετικοί ως προς την
χρήση και την διεύρυνση της και αν όχι αναφέρετε τους λόγους που δεν
είστε;
Θετική Αντιµετώπιση
Αρνητική Αντιµετώπιση
∆εν είµαι θετικός / ή διότι (γράψτε παρακάτω γιατί δεν είστε) :
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
13) Γνωρίζετε τα i - bank stores;

Ναι τα γνωρίζω
Όχι δεν τα γνωρίζω
Γνωρίζω λίγα πράγµατα σε σχέση µε αυτά τα καταστήµατα
14) Έχετε επισκεφθεί ποτέ ένα i - bank store; Εάν έχετε επισκεφθεί ένα τέτοιο
κατάστηµα ποια από τα παρακάτω µηχανήµατα έχετε χρησιµοποιήσει,
ποιούς χώρους έχετε επισκεφθεί σε αυτά και έχετε περάσει χρόνο και ποιες
συναλλαγές έχετε πραγµατοποιήσει;

Ναι έχω επισκεφθεί ένα i - bank store
Όχι δεν έχω επισκεφθεί ένα i - bank store

Έχω χρησιµοποιήσει τα παρακάτω µηχανήµατα :
Περιοχή για Internet Banking
Περιοχή για Mobile Banking
Περιοχή για Phone Banking
Περιοχή µε µηχανήµατα ΑΤΜ
Περιοχή µε µηχανήµατα APS
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Έχω περάσει χρόνο στους παρακάτω χώρους του καταστήµατος :
Αµφιθέατρο εκδηλώσεων
Καθιστικό µε εικονικό ουρανό και κατακόρυφο κήπο
Χώρος µε διαδραστικές οθόνες επαυξηµένης πραγµατικότητας
Σε κανέναν από τους παραπάνω
Σε όλους του παραπάνω
Έχω κάνει τις παρακάτω συναλλαγές και δραστηριότητες :
Ενηµέρωση για τις υπηρεσίες i - bank
Άνοιγµα λογαριασµού
Πληρωµές λογαριασµών
Ανάληψη και κατάθεση µετρητών
∆ιενέργεια συναλλαγών
Εγγραφή ως µέλος στην υπηρεσία i - bank store club
Συµµετοχή στα εργαστήρια γνώσης στο αµφιθέατρο εκδηλώσεων i - bank
Πληρωµές στα µηχανήµατα ATM και APS
Χαλάρωση στο καθιστικό µε τον εικονικό ουρανό, τον κατακόρυφο κήπο
και την οθόνη ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας
∆ιασκέδαση στη διαδραστική επιφάνεια επαυξηµένης πραγµατικότητας
Πλοήγηση στο διαδίκτυο από το φορητό υπολογιστή µου ή το κινητό µε
το δωρεάν wifi που παρέχεται σε αυτά
Πρόσβαση στις υπηρεσίες Internet και Mobile Banking µέσω των
εξαρτηµάτων που παρέχονται στα καταστήµατα
Όλα τα παραπάνω
Κανένα από τα παραπάνω
15) Γνωρίζετε τι είναι τα e - branch ;
Ναι τα γνωρίζω
Όχι δεν τα γνωρίζω
16) Έχετε επισκεφθεί ποτέ ένα κατάστηµα e - branch; Αν έχετε επισκεφθεί ποιά
από τα παρακάτω µηχανήµατα έχετε χρησιµοποιήσει, ποιούς χώρους έχετε
επισκεφθεί και τι συναλλαγές έχετε κάνει;
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Ναι έχω επισκεφθεί
Όχι δεν έχω επισκεφθεί

Έχω χρησιµοποιήσει τα παρακάτω µηχανήµατα :
Μηχανήµατα αυτόµατων συναλλαγών (ΑΤΜ, APS κλπ.)
Γωνιά Digital Corner (διαθέτει tablet και άλλα για την είσοδο των
πελατών στις εφαρµογές της τράπεζας για tablet και internet)
Ταµίας από απόσταση

Έχω επισκεφθεί τους παρακάτω χώρους του καταστήµατος :
Χώρος µε το µηχάνηµα που δίνει πρόσβαση στον Ταµία από απόσταση
Χώρος µε µηχανήµατα αυτόµατων συναλλαγών
Digital Corner
Χώρος συνεργατών
Χώρος για τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Χώρος Meeting Room

Οι συναλλαγές που έχω πραγµατοποιήσει είναι :
Κατάθεση και Ανάληψη µετρητών
Πληρωµές λογαριασµών
Φόρτιση Prepaid καρτών
Ενηµέρωση βιβλιαρίου
Χρησιµοποίηση εφαρµογών internet και mobile banking για την
διενέργεια συναλλαγών

17) Θεωρείτε σηµαντικό το κατόρθωµα της Πειραιώς όπου µε την νέα
υπηρεσία Ταµίας από απόσταση έχει εισάγει συστήµατα για να
εξυπηρετούνται και άτοµα µε ειδικές ανάγκες χωρίς τη συνοδεία
µαρτύρων; Αναφέρετε για ποιους λόγους το θεωρείτε εσείς σηµαντικό.

Το θεωρώ σηµαντικό
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∆εν το θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό

Το θεωρώ πολύ σηµαντικό διότι (γράψτε παρακάτω τους λόγους) :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
18) Εφόσον επισκέπτεστε τα καταστήµατα i- bank και e - branch πόσο συχνά
τα επισκέπτεστε µηνιαίως;

Καθόλου
1 - 2 φορές
2 - 4 φορές
5 φορές και πάνω
19) Θεωρείτε ότι ένα i - bank ή ένα e - branch κατάστηµα σας παρέχει
περισσότερα οφέλη και δυνατότητες σε σχέση µε ένα παραδοσιακό;

Θεωρώ ότι µου παρέχει περισσότερα
∆εν θεωρώ ότι µου παρέχει περισσότερα
Θεωρώ ότι µου παρέχει ισάξιες δυνατότητες
20) Είστε θετικοί ως προς το άνοιγµα περισσότερων τέτοιων καταστηµάτων;
Είµαι θετικός / ή
∆εν είµαι θετικός / ή
21) I - bank ή e - branch και γιατί;

I - bank
e - branch
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Γιατί (γράψτε παρακάτω τους λόγους της προτίµησης σας):
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

22) Νέα τεχνολογικά καινοτόµα καταστήµατα ή παραδοσιακά καταστήµατα
και γιατί;
Νέα τεχνολογικά καταστήµατα
Παραδοσιακά καταστήµατα
Γιατί (γράψτε παρακάτω την άποψη σας επί του θέµατος) :
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
23) Ποιες είναι οι επιφυλάξεις σας ως προς τα νέα αυτά καταστήµατα και τα
νέα κανάλια εξυπηρέτησης χωρίς την ανθρώπινη παρουσία; (Αναφέρετε
παρακάτω τι πιστεύετε);
..................................................................................................................................
............................................................................................................................
... ............................................................................................................................
.........................................................................................................................
24) Πιστεύετε ότι η ύπαρξη περισσότερων τέτοιων καταστηµάτων και η
µείωση της ανθρώπινης παρουσίας από τα καταστήµατα αυτά µπορεί να
οδηγήσει σε ανεργία και αποξένωση; (Αναφέρετε παρακάτω τι πιστεύετε).

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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............................................................................................................................

Κεφάλαιο 9 : Ερωτηµατολόγιο - Έρευνα για το 3ο µέρος της
εργασίας.
Με το ερωτηµατολόγιο για το τρίτο µέρος της εργασίας αυτής, θα δούµε τελικά
κατά πόσο ο κόσµος γνωρίζει τις νέες έννοιες και τα νέα περιβάλλοντα που
αναπτύσσονται στον τραπεζικό χώρο και όχι µόνο και κατά πόσο αποδέχεται όλες
αυτές τις αλλαγές, αλλά και τι πιστεύει για όλα αυτά.

9.1 Ερωτηµατολόγιο 3ου µέρους εργασίας
Ερωτηµατολόγιο - Έρευνα Τρίτου Μέρους
(Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα µε βοηθήσουν στο να βγάλω κάποια
συµπεράσµατα στα θέµατα µε τα οποία ασχολείται η πτυχιακή µου εργασία. Κάποιες
από τις ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών που πρέπει να επιλέξετε κάποιες από τις
επιλογές και κάποιες είναι ερωτήσεις ανοικτού τύπου που πρέπει να καταγράψετε την
γνώµη σας)

Φύλο :
Άνδρας
Γυναίκα

Ηλικία :
13 - 15
16 - 18
19 -24
25 - 40
41 - 50
50 και άνω

Επάγγελµα :
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1) Ποιές από τις παρακάτω έξυπνες συσκευές διαθέτετε και πόσες από κάθε
κατηγορία (συµπληρώστε δίπλα από τις επιλογές σας τον αριθµό);

Smartphone (..........)
Σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή (..........)
Laptop

(..........)

Tablet

(..........)

Smart watch

(..........)

Τηλεόραση προηγµένης τεχνολογίας / Smart TV

(..........)

2) Σε τι ηλικία ήρθατε χρησιµοποιήσατε για πρώτη φορά µια από τις συσκευές
του ερωτήµατος 1 και συγκεκριµένα ποιά ήταν η πρώτη που ήρθε στα χέρια
σας και ξεκινήσατε να τη χρησιµοποιείτε;
(Σύντοµη απάντηση)......................................................................................................
.......................................................................................................................................
3) Έχετε ακούσει την έννοια "Fintech"; Εάν ναι, γνωρίζετε τι σηµαίνει;
(Περιγράψτε τι µε 2 λόγια και δώστε ένα παράδειγµα fintech εφαρµογής /
υπηρεσίας εφόσον γνωρίζετε).

Ναι
Όχι

"Fintech" : ............................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Παράδειγµα : .....................................................................................................
.........................................................................................................................

4) Γνωρίζεται την εταιρία Viva; Γνωρίζατε ότι είναι η πρώτη "fintech"
εταιρία στην Ελλάδα;
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Ναι
Όχι
.......................................................................................................................................
Το γνώριζα
∆εν το γνώριζα

5) Χρησιµοποιείται τις υπηρεσίες της Viva (σε σχέση µε τις συναλλαγές και όχι
τα εισιτήρια) όπως το Viva Wallet, Viva κάρτες συναλλαγών κ.α. και αν ναι
πόσο συχνά το µήνα;
Ναι χρησιµοποιώ τις υπηρεσίες και συγκεκριµένα, χρησιµοποιώ :
(αναφέρετε ποια χρησιµοποιείται)
.................................................................................................................
Όχι δεν τις χρησιµοποιώ
---------------------------------------------------------------------------------------------Χρησιµοποιώ τις υπηρεσίες της Viva ........................................... φορές το
µήνα.

6) Εάν είστε επαγγελµατίας ή υπάλληλος σε κάποια επιχείρηση, διαθέτετε
εκτός των τραπεζικών µηχανηµάτων POS και µηχάνηµα Viva POS ;
Ναι
Όχι
7) Έχετε ακούσει για τους διαγωνισµούς που διοργανώνονται σχετικά µε το
Fintech όπως το Viva Nest an idea in Fintech από τη Viva, το Be
finnovative Fintech Hackathon από την Εθνική Τράπεζα και Beyond
Hackathon από τη Eurobank; Θεωρείτε ότι υπάρχει σχετική και επαρκής
ενηµέρωση σε σχέση µε τους διαγωνισµούς και ότι µπορούν να συµβάλουν
στην ανάπτυξη της χώρας µας ή όχι (αναφέρετε σε µια µικρή παράγραφο);

Ναι έχω ακούσει για τους διαγωνισµούς συγκεκριµένα για
......................................................................................................................
Όχι δεν έχω ακούσει για τους διαγωνισµούς
------------------------------------------------------------------------------------------------------Η άποψη µου για το θέµα είναι : .............................................................................
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................................................................................................................................
................................................................................................................................
..............................................................................................................................
8) Έχετε χρησιµοποιήσει Fintech εφαρµογές και προϊόντα των τραπεζών
όπως είναι το i - bank payband, το i-bank pay και το i - bank pay 4B της
Εθνικής Τράπεζας; (Αναφέρετε ποια άλλα παρόµοια προϊόντα τραπεζών
στην Ελλάδα έχετε χρησιµοποιήσει). Θεωρείτε ότι είναι εύκολα στη χρήση
τους και ασφαλή επιλέξτε τη θετική ή αρνητική σας θέση και αιτιολογήστε
την;

Ναι έχω χρησιµοποιήσει τα παραπάνω προϊόντα και συγκεκριµένα τα :
 i - bank payband
 i-bank pay
 το i - bank pay 4B
 Κανένα από αυτά αλλά έχω χρησιµοποιήσει παρόµοια τους
(κυκλώστε ποιά από αυτά έχετε χρησιµοποιήσει)
Επιπλέον έχω χρησιµοποιήσει τις εξής παρόµοιες εφαρµογές :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
..................................................................................................................
Όχι δεν έχω χρησιµοποιήσει κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα ή κάποιο
άλλο παρόµοιο.
.......................................................................................................................................
Είναι εύκολα στη χρήση και τα εµπιστεύοµαι γιατί / ∆εν είναι εύκολα στη χρήση και
δεν τα εµπιστεύοµαι γιατί : ............................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(κυκλώστε την γνώµη σας και αιτιολογήστε)
9) Γνωρίζεται τι είναι η Ν26;

Ναι γνωρίζω την N26 και είµαι χρήστης
Ναι γνωρίζω την N26 αλλά δεν την χρησιµοποιώ
Όχι δεν γνωρίζω την N26
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10) Θα εµπιστευόσασταν µια τράπεζα η οποία δεν θα διέθετε καθόλου
καταστήµατα και θα λειτουργούσε online µέσω ιντερνέτ και εφαρµογών για
τα Smartphones / Tablets / Smart Watches ή ιστοσελίδες για τους
υπολογιστές (Αναφέρεται εάν Ναι ή Όχι και αιτιολογήστε) ;
(∆ώστε µια σύντοµη απάντηση) ...................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

11) Πιστεύετε ότι η δηµιουργία τέτοιου είδους τραπεζών θα ωφελούσε τη χώρα
µας και τα επίπεδα ανεργίας ή θα έφθανε σε σηµείο να αυξήσει την ανεργία
και να καταφέρει να διώξει ακόµη περισσότερους νέους στο εξωτερικό;

(∆ώστε µια σύντοµη απάντηση, αιτιολογώντας) ........................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
12) Εµπιστεύεστε τυφλά την ηλεκτρονική τραπεζική; Θα µπορούσατε να
δεχθείτε ένα νέο κόσµο όπου όλα πλέον σε σχέση µε τις συναλλαγές θα
γίνονταν ηλεκτρονικά; Θεωρείτε ότι όλο αυτό αποτελεί ένα τρόπο ελέγχου
των κυβερνήσεων στις καθηµερινές κινήσεις και συναλλαγές των απλών
ανθρώπων και ότι µπορεί να επιφέρει και άλλα αρνητικά σε σχέση µε την
φορολογία και τους µισθούς; Πιστεύετε ότι µπορεί να οδηγήσει σε
αποξένωση των ανθρώπων οι οποίοι πλέον θα επικοινωνούν µόνο µε τις
"µηχανές" Αναφέρετε την γνώµη σας σχετικά µε το όλο θέµα αλλά και
τυχόν προβληµατισµούς σας που µπορεί να προκύπτουν.
(∆ώστε µια απάντηση)..................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
13) Πως πιστεύετε ότι µια τέτοια online πραγµατικότητα θα µπορούσε να
επηρεάσει τις µεγαλύτερες ηλικίες που οι γνώσεις τους διαφέρουν σε σχέση
µε την γενιά του 21ου αιώνα σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες, αλλά και
ανθρώπων οι οποίοι δεν µπορούν να έχουν στην κατοχή τους τα µέσα για
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τις συναλλαγές αυτές όπως ένα Smartphone, σύνδεση ιντερνέτ κ.α.
Θεωρείτε ότι θα αποκλείονταν από τον νέο αυτό κόσµο;
(Εκφράστε την ειλικρινή σας άποψη) ...............................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
14) Στην υποθετική περίπτωση ότι η δηµιουργία µιας online τραπεζικής
πραγµατικότητας χωρίς καταστήµατα ήταν αναπόφευκτη τι θα θέλατε να
σας προσφέρουν αυτές οι εφαρµογές ώστε να νοιώθετε πιο ασφαλής αλλά
και προκειµένου να καλύπτονται στο έπακρο οι ανάγκες σας;
(Εκφράστε την άποψη σας) .............................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
15) Το πιο σηµαντικό όλων όµως είναι το εξής ερώτηµα: στην περίπτωση
ύπαρξης ενός νέου τέτοιας µορφής τραπεζικού κόσµου, τι θεωρείτε ότι θα
έπρεπε να αλλάξει από τη µια στη δοµή της ενηµέρωσης των τραπεζών
προς τους πιθανούς πελάτες και από την άλλη στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση ειδικότερα στις σχολές που ασχολούνται µε τους κλάδους
αυτούς ; Τι νέα εφόδια θα πρέπει να έχουν οι νέοι πτυχιούχοι ώστε να
επιβιώσουν εφόσον το επιθυµούν στον νέο αυτό εργασιακό χώρο;
(Εκφράστε την άποψη σας) .............................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Κεφάλαιο
10:
Αποτελέσµατα
ερωτηµατολογίων,
σχεδιαγράµµατα, εικονικές παραστάσεις και συµπεράσµατα.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσµατα που
προέκυψαν από την έρευνα, µέσω των δύο ερωτηµατολογίων για την γνώµη, αλλά
και το ποσοστό ενηµέρωση και ενασχόλησης των ανθρώπων µε όλα αυτά τα στοιχεία
που σχετίζονται µε τη νέα αυτή καινοτόµα τραπεζική, και όχι µόνο πραγµατικότητα.
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10.1 Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 2ου µέρους εργασίας
ανά ερώτηση.
Ξεκινώντας, πριν αναφέρω τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων, θα παρουσιάσω
το ποσοστό των αντρών και γυναικών που απάντησαν τα ερωτηµατολόγια, καθώς και
την ηλικιακή κλίµακα στην οποία υπάγονται.

Ερωτηµατολόγιο - Έρευνα ∆εύτερου Μέρους
(Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα µε βοηθήσουν στο να βγάλω κάποια
συµπεράσµατα στα θέµατα µε τα οποία ασχολείται η πτυχιακή µου εργασία. Κάποιες
από τις ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών που πρέπει να επιλέξετε κάποιες από τις
επιλογές και κάποιες είναι ερωτήσεις ανοικτού τύπου που πρέπει να καταγράψετε την
γνώµη σας)

Φύλο :

Φύλο
57%

60%
50%

43%

40%
30%
20%
10%
0%
Άνδρας
Γυναίκα

Ποσοστό %
43%
57%

∆ιάγραµµα 1: Ποσοστό γύλου ερωτηθέντων
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Ηλικία :

Ηλικία
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%
33%

10%

5%

9%

Ποσοστό %
0%
5%
33%
43%
10%
9%

13-15
16-18
19-24
25-40
41 -50
50 και άνω

∆ιάγραµµα 2: Ποσοστά ηλικιακής κλίµακας ερωτηθέντων

Ερώτηση 1η

Ποια εναλλακτικά δίκτυα γνωρίζετε;
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Internet Banking
Phone Banking
Mobile Banking
ATM
POS
APS - Κέντρα Αυτόµατων
Συναλλαγών
Κανένα
Όλα και επιπλέον κάποια

90% 86%
67%

62%
52%
19%
9%
Ποσοστό %
67%
52%
62%
90%
86%
19%
0%
9%

∆ιάγραµµα 3: Εναλλακτικά δίκτυα που γνωρίζουν οι ερωτηθέντες
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Ερώτηση 2η

Τι προτιµάτε για την καθηµερινή εξυπηρέτηση
των συναλλαγών σας;
53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%

52%

48%

Ποσοστό %

Φυσικά Τραπεζικά
Καταστήµατα
Εναλλακτικά
Τραπεζικά Κανάλια

48%
52%

∆ιάγραµµα 4: Φυσικά Καταστήµατα ή Εναλλακτικά Τραπεζικά Κανάλια

Στην περίπτωση των εναλλακτικών χρησιµοποιώ (επιλέξτε όσα από τα
παρακάτω χρησιµοποιείτε) :

Στην περίπτωση των εναλλακτικών δικτύων ποια
προτιµάτε; (Ποσοστά βάση του 52% που τα
χρησιµοποιούν)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ATM
Internet Banking
Mobile Banking
Phone Banking
POS
APS - Κέντρα Αυτόµατων
Συναλλαγών
Όλα τα παραπάνω και
κάποια επιπλέον

73%
54%
46%
36%
27%
17%

Ποσοστό %
73%
46%
36%
0%
54%
17%
27%

∆ιάγραµµα 5: Στην περίπτωση των εναλλακτικών δικτύων τι προτιµούν οι ερωτηθέντες.
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Ερώτηση 3η

Γνωρίζετε τις επιπλέον δυνατότητες των ΑΤΜ ως
προς τις συναλλαγές;
100%

86%

80%
60%
40%
14%

20%
0%

Ποσοστό %
86%
14%

Ναι
Όχι

∆ιάγραµµα 6: Είναι γνώστες των επιπλέον δυνατοτήτων των ΑΤΜ οι ερωτηθέντες

Γνωρίζω τις παρακάτω δυνατότητες των ΑΤΜ :

Εφόσον γνωρίζετε τις επιπλέον δυνατότητες των ΑΤΜ,
ποιες γνωρίζετε; (Ποσοστά βάση του 86% που τις
γνωρίζουν)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Πληρωµή ΦΠΑ
Πληρωµή Ασφαλιστικών
Ταµείων
Πληρώµη Πιστωτικών
Καρτών
Πληρωµή Βεβαιωµένων
Οφειλών
Πληρωµή ∆ιδάκτρων
Πληρωµή ∆ΕΚΟ
Φόρτιση Προπληρωµένων
Καρτών
Όλα και επιπλέον κάποια

50%
28%
16%

44%
34%

28%
16%

16%

Ποσοστό %
16%
28%
50%
28%
16%
44%
16%
34%

∆ιάγραµµα 7: Από τους ερωτηθέντες που γνωρίζουν τις επιπλέον δυνατότητες των ΑΤΜ,
ποιές από αυτές γνωρίζουν
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Ερώτηση 4η

Για συναλλαγές που µπορούν να εκτελεστούν από
τραπεζικό υπάλληλο, ΑΤΜ, APS και από τα τρία
τι προτιµάτε;
38%

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

33%
19%
10%

Ποσοστό %
38%
33%
10%
19%

Τραπεζικό Υπάλληλο
ATM
APS
Όλα τα παραπάνω

∆ιάγραµµα 8: Για συναλλαγές που µπορούν να γίνουν από τρία µέσα ποιό προτιµούν οι
ερωτηθέντες

Ερώτηση 5η

Πόσο συχνά µηνιαίως χρησιµοποιείτε το Internet
και Mobile Banking;
60%
50%

48%

40%
30%
20%
10%
0%
Καµία Φορά
1-2 Φορές
3-4 Φορές
5 φορές και άνω

23%

19%
10%
Ποσοστό %
48%
19%
10%
23%

∆ιάγραµµα 9: Πόσο συχνά µηνιαίως χρησιµοποιούν Internet και Mobile Banking οι
ερωτηθέντες
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Ερώτηση 6η

Γνωρίζετε την υπηρεσία SMS i - code;
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

33%

Ποσοστό %
33%
67%

Ναι
Όχι

∆ιάγραµµα 10: Γνωρίζουν την υπηρεσία SMS i - code οι ερωτηθέντες

Γνωρίζω την υπηρεσία και :

Εφόσον γνωρίζετε την υπηρεσία έχετε εγγραφεί σε
αυτή; (Ποσοστά βάση του 33% που την γνωρίζουν)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ναι
Όχι

85%

15%

Ποσοστό %
85%
15%

∆ιάγραµµα 11: Από τους ερωτηθέντες που γνωρίζουν την υπηρεσία SMS i - code πόσοι
έχουν εγγραφεί σε αυτή
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Ερώτηση 7η

Εµπιστεύεστε περισσότερο τα εναλλακτικά
δίκτυα ή τους τραπεζικούς υπαλλήλους;
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

33%

Ποσοστό %
33%

Εναλλακτικά ∆ίκτυα
Τραπεζικούς
Υπαλλήλους

67%

∆ιάγραµµα 12: Οι ερωτηθέντες εµπιστεύονται περισσότερο τα εναλλακτικά δίκτυα ή
τους τραπεζικούς υπαλλήλους;

Ερώτηση 8η

Η επιχείρηση σας ή η επιχείρηση που εργάζεστε
διαθέτει POS;
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
∆ιαθέτω /ει
∆εν διαθέτω /ει

62%

24%

Ποσοστό %
62%
24%

∆ιάγραµµα 13: Πόσοι από τους ερωτηθέντες διαθέτουν POS
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Εφόσον διαθέτετε POS ποιας εταιρίας είναι; (Ποσοστό βάση
του 62% που διαθέτουν)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92%

31%
8%

8%

8%

Ποσοστό %
92%
8%
31%
8%
8%

Εθνική Τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώς
AlphaBank
Cartling
Viva

∆ιάγραµµα 14: Ποιών εταιριών και τραπεζών τα POS διαθέτουν

Ερώτηση 9η

Προτιµάτε να ψωνίζετε µε πλαστικό χρήµα και µέσω
POS ή µε µετρητά;
57%

60%
50%

43%

40%
30%
20%
10%
0%
Πλαστικό Χρήµα και µέσω
POS
Μετρητά

Ποσοστό %
43%
57%

∆ιάγραµµα 15: Ψώνια µε µετρητά ή µε πλαστικό χρήµα και µέσω POS
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Ερώτηση 10η

Σας διευκολύνει και εµπιστεύεστε τη µη
πληκτρολόγηση του προσωπικού σας pin µε την
χρήση POS, για αγορές έως 25 ευρώ ή σας φοβίζει;
70%

62%

60%
50%
38%

40%
30%
20%
10%
0%
Με διευκολύνει, µε
βολεύει και το
εµπιστεύοµαι
∆εν µε διευκολύνει και
δεν το εµπιστεύοµαι

Ποσοστό %
62%
38%

∆ιάγραµµα 16 : Αγορές έως 25 ευρώ µέσω POS και χρήση προσωπικού κωδικού
ασφαλείας

Ερώτηση 12η

Είστε θετικοί ως προς την χρήση και διεύρυνση
αυτής της νέας τεχνολογίας;
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Θετική Αντιµετώπιση
Αρνητική Αντιµετώπιση

86%

14%

Ποσοστό %
86%
14%

∆ιάγραµµα 17: Νέα Τεχνολογία και αντιµετώπιση
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Ερώτηση 13η

Γνωρίζετε τα i - bank stores;
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ναι τα γνωρίζω
Όχι δεν τα γνωρίζω
Γνωρίζω λίγα πράγµατα

43%
33%
24%

Ποσοστό %
33%
43%
24%

∆ιάγραµµα 18: Πόσοι από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν τα ibank store

Ερώτηση 14η

Έχετε επισκεφθεί ποτέ ένα ibank store;
(Ποσοστό βάση του 57% που τα γνωρίζουν και
που γνωρίζουν κάποια πράγµατα)
52%
51%
51%
50%
50%
49%
49%
48%
Ναι έχω επισκεφθεί
Όχι δεν έχω επισκεφθεί

51%

49%

Ποσοστό %
51%
49%

∆ιάγραµµα 19: Από τους ερωτηθέντες που γνωρίζουν τα ibank store πόσοι τα έχουν
επισκεφθεί
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Έχω χρησιµοποιήσει τα παρακάτω µηχανήµατα :

Εφόσον έχετε επισκεφθεί ένα ibank store, ποια
µηχανήµατα έχετε χρησιµοποιήσει; (Ποσοστά
βάση του 51% που τα έχουν επισκεφθεί)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Περιοχή για Internet
Banking
Περιοχή για Mobile
Banking
Περιοχή για Phone
Banking
Περιοχή µε
µηχανήµατα ΑΤΜ
Περιοχή µε
µηχανήµατα APS

83%

17%

17%

Ποσοστό %
17%
0%
0%
83%
17%

∆ιάγραµµα 20: Από τους ερωτηθέντες που έχουν επισκεφθεί τα ibank store ποια
µηχανήµατα έχουν χρησιµοποιήσει
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Έχω περάσει χρόνο στους παρακάτω χώρους του καταστήµατος :

Εφόσον έχετε επισκεφθεί ένα ibank store, σε
ποιούς χώρους έχετε περάσει χρόνο; (Ποσοστά
βάση του 51% που έχουν επισκεφθεί)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Αµφιθέατρο
Εκδηλώσεων
Καθιστικό µε εικονικό
ουρανό και
κατακόρυφο κήπο
Χώρος µε διαδραστικές
οθόνες επαυξηµένης
πραγµατικότητας
Σε κανέναν από τους
παραπάνω
Σε όλους τους
παραπάνω

48%
34%
17%
Ποσοστό %
34%
0%

17%
48%
0%

∆ιάγραµµα 21: Από τους ερωτηθέντες που έχουν επισκεφθεί τα ibank store σε ποιούς
χώρους έχουν περάσει χρόνο
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Έχω κάνει τις παρακάτω συναλλαγές και δραστηριότητες :

Εφόσον έχετε επισκεφθεί ένα ibank store, ποιές
συναλλαγές έχετε πραγµατοποιήσει; (Ποσοστά βάση
του90%
51% που τα έχουν
83% επισκεφθεί)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

65%
48%
34%
17%

17%
0%
Ποσοστό %

Ενημέρωση για υπηρεσίες
ibank

0%

Άνοιγμα λογ/σμού

34%

Πληρωμές λογ/σμών

65%

Ανάληψη & κατάθεση
μετρητών

83%

Διενέργεια συναλλαγών

17%

Εγγραφή στο ibank store club

0%

Συμμετοχή στα εργαστήρια
γνώσης

0%

Πληρωμές στα ΑΤΜ & APS

48%

Χαλάρωση με οικονικό
ουρανό κλπ.

0%

Επαυξημένη πραγματικότητα

17%

Πλοήγηση με free wifi

17%

Πρόσβαση στις υπηρεσίες
Internet και Mobile Banking

0%

Όλα τα παραπάνω

0%

Κανένα από τα παραπάνω

0%

∆ιάγραµµα 22: Από τους ερωτηθέντες που έχουν επισκεφθεί τα ibank store ποιές
συναλλαγές και δραστηριότητες έχουν κάνει
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Ερώτηση 15η

Γνωρίζετε τι είναι τα e-branch;
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ναι τα γνωρίζω
Όχι δεν τα γνωρίζω

71%

29%

Ποσοστό %
29%
71%

∆ιάγραµµα 23: Πόσοι από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν τα e - branch

Ερώτηση 16η

Εφόσον γνωρίζετε τα e-branch τα έχετε
επισκεφθεί; (Ποσοστό βάση του 29% που τα
γνωρίζουν)
53%
52%

52%

51%
50%
49%
48%

48%

47%
46%
Ναι έχω επισκεφθεί
Όχι δεν έχω επισκεφθεί

Ποσοστό %
52%
48%

∆ιάγραµµα 24: Πόσοι από τους ερωτηθέντες που γνωρίζουν τα e - branch τα έχουν
επισκεφθεί
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Έχω χρησιµοποιήσει τα παρακάτω µηχανήµατα :

Εφόσον έχετε επισκεφθεί ένα e-branch, ποια
µηχανήµατα έχετε χρησιµοποιήσει; (Ποσοστά βάση
του 52% που τα έχουν επισκεφθεί)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%

33%

Ποσοστό %

Μηχανήµατα αυτόµατων
συναλλαγών
Γωνιά Digital Corner
Ταµίας από Απόσταση

33%
0%
67%

∆ιάγραµµα 25: Ποια µηχανήµατα έχουν χρησιµοποιήσει όσοι ερωτηθέντες έχουν επισκεφθεί τα
ebranch

Έχω επισκεφθεί τους παρακάτω χώρους του καταστήµατος :

Εφόσον έχετε επισκεφθεί ένα e-branch, ποιούς
χώρους έχετε επισκεφθεί; (Ποσοστό βάση του 51%
που έχουν επισκεφθεί)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Χώρος Ταµία από
Απόσταση
Αυτόµατες Συναλλαγές
Digital Corner
Χώρος Συνεργατών
Τηλεφωνική
Εξυπηρέτηση
Meeting Room

67%

33%

Ποσοστό %
67%
33%
0%
0%
0%
0%

∆ιάγραµµα 26: Ποιούς χώρους έχουν επισκεφθεί όσοι από τους ερωτηθέντες έχουν πάει
σε ένα ebranch
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Οι συναλλαγές που έχω πραγµατοποιήσει είναι :

Εφόσον έχετε επισκεφθεί ένα e-branch, ποιές συναλλαγές
έχετε πραγµατοποιήσει; (Ποσοστά βάση του 51% που
έχουν επισκεφθεί)
120%
100%

100%

80%
60%
40%
20%
0%

Ποσοστό %

Κατάθεση & Ανάληψη
Μετρητών
Πληρωµές Λογ/σµών
Φόρτιση Prepaid Καρτών
Ενηµέρωση Βιβλιαρίου
Εφαρµογές Internet &
Mobile Banking

100%
0%
0%
0%
0%

∆ιάγραµµα 27: Ποιές συναλλαγές έχουν πραγµατοποιήσει όσοι από τους ερωτηθέντες έχουν
επισκεφθεί ένα ebranch

Ερώτηση 17η

Θεωρείτε σηµαντικό το κατόρθωµα
εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, χωρίς την παρουσία
µαρτύρων της Πειραιώς;
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Το θεωρώ σηµαντικό
∆εν το θεωρώ
σηµαντικό

100%

Ποσοστό %
100%
0%

∆ιάγραµµα 28: Σηµαντικό το κατόρθωµα της Πειραιώς;
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Ερώτηση 18η

Εφόσον επισκέπτεστε τα καταστήµατα ibank & ebranch,
πόσο συχνά τα επισκέπτεστε µηνιαίως; (Ποσοστά βάση
του 42% που τα επισκέπτονται)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

71%

14%

14%

Ποσοστό %
14%
71%
14%
0%

Καθόλου
1 - 2 Φορές
2 - 4 Φορές
5 Φορές και άνω

∆ιάγραµµα 29: Πόσο συχνά επισκέπτονται τα ibank & ebranch όσοι ερωτηθέντες τα γνωρίζουν
και τα επισκέπτονται;

Ερώτηση 19η

Θεωρείτε ότι ένα ibank ή ένα ebranch σας παρέχει
περισσότερα οφέλη και δυνατότητες σε σχέση µε
ένα παραδοσιακό;
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Θεωρώ ότι µου παρέχει
περισσότερα
∆εν θεωρώ ότι µου
παρέχει περισσότερα
Θεωρώ ότι µου παρέχει
ισάξιες δυνατότητες

52%
33%
15%

Ποσοστό %
15%
52%
33%

∆ιάγραµµα 30: Τα νέα αυτά καταστήµατα παρέχουν περισσότερα οφέλη;
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Ερώτηση 20η

Είστε θετικοί στο άνοιγµα περισσότερων τέτοιου
είδους καταστηµάτων;
53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%

52%

48%

Ποσοστό %
52%
48%

Είµαι Θετικός /ή
∆εν είµαι θετικός /ή

∆ιάγραµµα 31: Θετική ή Αρνητική στάση στο άνοιγµα περισσότερων καινοτόµων
καταστηµάτων;

Ερώτηση 21η

I - bank ή E- branch;
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
I - bank
E - branch
∆εν απάντησαν

43%
38%

19%

Ποσοστό %
38%
19%
43%
∆ιάγραµµα 32: ibank ή ebranch;
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Ερώτηση 22η

Νέα τεχνολογικά καταστήµατα ή παραδοσιακά
καταστήµατα;
53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%
Νέα Τεχνολογικά
Καταστήµατα
Παραδοσιακά
Καταστήµατα

Ποσοστό %
52%
48%

∆ιάγραµµα 33: Νέα τεχνολογικά καταστήµατα ή Παραδοσιακά καταστήµατα;

10.2 Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 3ου µέρους εργασίας
αναλυτικά ανά ερώτηση
Στα ερωτηµατολόγια που συνέταξα για την έρευνα που αφορούσε το τρίτο µέρος
της πτυχιακής µου εργασίας απάντησε το ίδιο ακριβώς ποσοστό τόσο ως προς το
φύλο όσο και ως προς την ηλικιακή κλίµακα µε αυτό του δεύτερου µέρους της
εργασίας.
Σε αυτό το ερωτηµατολόγιο ήταν λιγότερες οι ερωτήσεις στις οποίες οι
ερωτηθέντες είχαν να επιλέξουν την απάντηση τους σε σχέση µε την ερώτηση και
βάση των επιλογών που τους έδινα και περισσότερες οι ερωτήσεις ανάπτυξη όπου και
ήθελα να εκφέρουν την άποψη τους σε µείζον ερωτήµατα κατά τη γνώµη µου σε
σχέση µε όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες. Για αυτόν ακριβώς το λόγο θα παρουσιάσω
τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων κλειστού τύπου ενώ τα αποτελέσµατα των
ερωτήσεων ανοικτού τύπου θα παρουσιαστούν ως γενικά συµπεράσµατα της έρευνας
όπου θα αναπτύξω τα συµπεράσµατα µου έπειτα από την προσεκτική ανάγνωση των
απαντήσεων που µου δόθηκαν και θα συµπεριλάβω µέσα σε αυτή τις πιο
αξιοσηµείωτες απαντήσεις.
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Ερώτηση 1η

Ποιες έξυπνες συσκευές διαθέτετε;

Smart Watch
14%

Smart TV
52%
Smartphone
100%

Tablet
57%

Laptop
76%

Σταθερό
Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή
71%

∆ιάγραµµα 34: Ποιές έξυπνες συσκευές διαθέτουν οι ερωτηθέντες;
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Ερώτηση 2η

Σε τι ηλικία χρησιµοποιήσατε για πρώτη φορά
µια από τις συσκευές του ερωτήµατος 1;
41 - 50 ετών
5%

50 και άνω
0%

31 - 40
ετών
9%
2 - 12 ετών
38%

21 - 30 ετών
19%

13 - 20 ετών
29%

∆ιάγραµµα 35: Σε τι ηλικία χρησιµοποίησε ή ήρθε σε επαφή ο κάθε ερωτηθέν κάποια
από τις συσκευές του ερωτήµατος 1;

Ερώτηση 3η

Έχετε ακούσει την έννοια "Fintech";

Ναι
10%

Όχι
90%

∆ιάγραµµα 36: Πόσοι από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν την έννοια "Fintech";
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Ερώτηση 4η

Γνωρίζετε την εταιρία Viva;

Όχι
38%

Ναι
62%

∆ιάγραµµα 37: Πόσοι γνωρίζουν την εταιρία Viva;

Γνωρίζατε ότι η Viva είναι η πρώτη "fintech"
εταιρία στην Ελλάδα;
Το γνώριζα
0%

∆εν το
γνώριζα
100%

∆ιάγραµµα 38: Πόσοι από τους ερωτηθέντες που γνωρίζουν την Viva, γνώριζαν ότι είναι
η πρώτη εταιρία "Fintech" στην Ελλάδα;
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Ερώτηση 5η

Χρησιµοποιείται τις υπηρεσίες της Viva σε
σχέση µε τις συναλλαγές όπως το Viva Wallet
κλπ; Ναι τις
χρησιμοποιώ
9%

Όχι δεν τις
χρησιμοποιώ
91%

∆ιάγραµµα 39: Πόσοι χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της Viva σε σχέση µε τις συναλλαγές;

Ερώτηση 6η

Εφόσον είστε υπάλληλος ή επιχειρηµατίας
διαθέτετε εκτός των τραπεζικών POS και
µηχανήµατα Viva POS;
∆εν
Απάντησαν
14%
Ναι
9%

Όχι
77%

∆ιάγραµµα 40: Πόσοι διαθετούν και µηχάνηµα Viva POS εκτός από τα κλασσικά τραπεζικά
POS;
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Ερώτηση 7η

Έχετε ακούσει για τους διαγωνισµούς που
διοργανώνονται σε σχέση µε το "Fintech";
Ναι
0%

Όχι
100%

∆ιάγραµµα 41: Ποιό ποσοστό γνωρίζει ή έχει ακούσει τους διαγωνισµούς σχετικά µε το
"Fintech";

Ερώτηση 8η

Έχετε χρησιµοποιήσει "Fintech" εφαρµογές
και τραπεζικά προϊόντα και εφαρµογές όπως το
ibank pay 4B;

Ναι
10%

Όχι
90%

∆ιάγραµµα 42: Πόσοι από τους ερωτηθέντες έχουν χρησιµοποιήσει "Fintech"
εφαρµογές;
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Εφόσον έχετε χρησιµοποιήσει Εφόσον έχετε
χρησιµοποιήσει"fintech" εφαρµογές και
τραπεζικά προϊόντα και εφαρµογές όπως το
ibank pay 4B, ποια έχετε χρησιµοποιήσει;
(Ποσοστά βάση του 10% που έχουν
χρησιµοποιήσει)
ibank payband
0%

Κανένα από
τα παραπάνω,
αλλά
παρόµοια τους
50%

ibank pay
50%

ibank pay 4B
0%
∆ιάγραµµα 43: Από το ποσοστό των ερωτηθέντων που έχουν χρησιµοποιήσει "Fintech"
εφαρµογές, ποιες από τις εφαρµογές που τους δίνω ως επιλογή έχουν χρησιµοποιήσει;
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Ερώτηση 9η
Ναι και την
χρησιµοποιώ
0%

Γνωρίζετε τι είναι η N26

Ναι αλλά δεν
την
χρησιµοποιώ
5%

Όχι δεν την
γνωρίζω
95%

∆ιάγραµµα 44: Ποιό ποσοστό από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν την N26;

10.3 Αναλυτικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την
αξιολόγηση των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων, για το
2ο µέρος και το 3ο µέρος της εργασίας ανά ερώτηση.
Αρχικά, σε σχέση µε το φύλο των ερωτηθέντων, παρατηρούµε µια σχετικά µικρή
διαφορά ως προς το ποσοστό, των γυναικών έναντι των ανδρών, το οποίο υπερτερεί
κατά 14%, καθώς οι ερωτηθέντες των ερωτηµατολογίων που συνέταξα ήταν κατά
43% άνδρες και κατά 57% γυναίκες.
Σε σχέση τώρα µε την ηλικιακή κλίµακα των ατόµων που απάντησαν τα
ερωτηµατολόγια, τα ποσοστά διαµορφώθηκαν ως εξής: κανένα από τα άτοµα δεν
ανήκε σε ηλικίες µεταξύ 13 έως 15 ετών, το 5% ανήκε σε ηλικίες µεταξύ 16 έως 18
ετών, το 33% ανήκε σε ηλικίες µεταξύ 19 έως 24 ετών, το 43% ανήκε σε ηλικίες
µεταξύ 25 έως 40 ετών, το 10% σε ηλικίες από 41 έως 50 ετών ενώ το 9% σε ηλικίες
από 50 ετών και άνω. Παρατηρούµε ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά ανήκουν στις ηλικίες
19 έως 24 ετών (33%) και 25 έως 40 ετών (43%), εποµένως καταλαβαίνουµε ότι οι
περισσότεροι ερωτηθέντες καλύπτουν τις ηλικίες από 19 έως 40 ετών, είναι δηλαδή
άτοµα που έχουν γεννηθεί εντός του 20ου αιώνα, αλλά και του 21ου αιώνα, άρα
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µπορούµε να καταλάβουµε ως ένα µέρος – ποσοστό τι συµβαίνει µε τις µεγαλύτερες
γενιές σε σχέση µε την εξοικείωση τους µε νέα τεχνολογικά µέσα στις συναλλαγές
αλλά και γενικότερα, αλλά και τι συµβαίνει µε παιδιά της ηλικίας µου (γεννηµένα το
1995), αλλά και κατά ένα ποσοστό τι πρόκειται να συµβεί µε παιδιά µικρότερα από
εµένα και σε µεγαλύτερο ποσοστό γεννηµένα τον 21ο αιώνα, κατά τον οποίο η
τεχνολογία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και τα παιδιά πλέον έρχονται σε επαφή µε
νέα καινοτόµα µοντέλα και υπηρεσίες σε πολύ µικρότερες ηλικίες από ότι άτοµα
στην δική µου ηλικία.
Πριν, λοιπόν, ξεκινήσω να παρουσιάζω αναλυτικά τα αποτελέσµατα της έρευνας
µου, θα ήθελα να αναφέρω πως ξεκινώντας όλη την εργασία και γνωρίζοντας το πόσα
πολλά µας έχει προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας, τόσο στις καθηµερινές µας
ανάγκες, όσο και στον τοµέα των συναλλαγών, θέλησα να εξερευνήσω αρχικά όλες
αυτές τις νέες τεχνολογίες που εµφανίζονται µέρα µε τη µέρα στη ζωή µας και
θέλησα να εξετάσω το ποσοστό αποδοχής των νέων αυτών τεχνολογιών, το ποσοστό
ενηµέρωσης σε σχέση µε αυτές, αλλά και τις διάφορες επιφυλάξεις που υπάρχουν.
Ακόµη, είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι πλέον οι νέοι έρχονται σε επαφή µε τα
διάφορα “gadget”, όπως κοινώς λέγονται τα νέα µοντέλα καινοτόµων συσκευών, σε
πολύ µικρότερες ηλικίες σε σχέση µε το παρελθόν, εποµένως είναι σηµαντικό να
γνωρίζουµε όλα τα υπέρ και τα κατά του νέου αυτού κόσµου συναλλαγών και όχι
µόνο που έχει αρχίσει να δηµιουργείται.

10.3.1 Αναλυτικά συµπεράσµατα ανά ερώτηση που
προκύπτουν από την αξιολόγηση των απαντήσεων του
ερωτηµατολογίου για το 2ο µέρος της εργασίας.
Ερώτηση 1η : Οι άνθρωποι στο παρελθόν ως προς την εξυπηρέτηση των
καθηµερινών τους συναλλαγών είχαν ως µόνο µέσο τον τραπεζικό υπάλληλο,
αργότερα όλο αυτό άλλαξε, καθώς άρχισαν να εµφανίζονται και άλλοι τρόποι
εξυπηρέτησης των εγχρήµατων συναλλαγών, τα λεγόµενα εναλλακτικά δίκτυα, όπως
για παράδειγµα το ATM. Σήµερα (έτος 2019), τα εναλλακτικά δίκτυα αυξάνονται,
ενώ τα ήδη υπάρχοντα εµπλουτίζονται ακόµη περισσότερο, παρέχοντας ακόµη πιο
πολλούς τρόπους εξυπηρέτησης στους ενδιαφερόµενους.
Ποια είναι όµως τα εναλλακτικά δίκτυα που γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι.
Την απάντηση σε αυτό το ερώτηµα καλύπτει η «ερώτηση 1», του 1ου
ερωτηµατολογίου. Μέσω λοιπόν της πρώτης ερώτησης παρατηρούµε ότι, το 67% του
ποσοστού γνωρίζει το «Internet Banking», ποσοστό ικανοποιητικό, όχι όµως πάρα
πολύ αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει αρκετά χρόνια και ότι πλέον είναι πολύ εύκολη η
πρόσβαση σε αυτό, ακόµη πιο εύκολη σε σχέση µε το παρελθόν και παρέχει ακόµη
περισσότερες δυνατότητες στους χρήστες, το 52% γνωρίζει το «Phone Banking»,
ποσοστό όχι πολύ ικανοποιητικό αν σκεφτεί κανείς ότι, υπήρχε η συγκεκριµένη
υπηρεσία πολύ πριν τα υπόλοιπα εναλλακτικά δίκτυα και ότι σε αυτό το άτοµο
εξυπηρετείται µέσω µιας απλής τηλεφωνικής κλήσης, από κάποιον υπάλληλο της
τράπεζας, το 62% γνωρίζει το «Mobile Banking», ποσοστό ικανοποιητικό, αλλά από
την άλλη θα περίµενε κανείς ότι πλέον που όλοι διαθέτουν κάποιο Smartphone, και
όλοι ασχολούνται µε την τεχνολογία και την ηλεκτρονική τραπεζική, µε εξαίρεση
ίσως κάποιες φορές τις λίγο µεγαλύτερες ηλικίες, το ποσοστό θα ήταν µεγαλύτερο
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ανεξαρτήτως αν τα άτοµα το χρησιµοποιούν ή όχι, καθώς και το µάρκετινγκ που έχει
ακολουθηθεί για τις εφαρµογές ηλεκτρονικής τραπεζικής του «Mobile Banking»,
είναι αρκετά διαδεδοµένο, σε πολλά µέσα από τηλεοπτικές διαφηµίσεις, µέχρι
τραπεζικά φυλλάδια, καθώς και πολλά άλλα. Το 90% γνωρίζει τα «ΑΤΜ», βέβαια
κανείς θα περίµενε το ποσοστό σε αυτή την κατηγορία να αγγίζει το 100%, διότι είναι
και αυτό ένα από τα πρώτα εναλλακτικά δίκτυα που δηµιουργήθηκαν και υπάρχουν
πολλά χρόνια, είναι ένα δίκτυο που ο κόσµος το γνωρίζει και το χρησιµοποιεί
καθηµερινά για τις συναλλαγές του, το 86% γνωρίζει την τεχνολογία «POS» και τα
αντίστοιχα µηχανήµατα που την διαθέτουν, ποσοστό αρκετά υψηλό, τόσο σε σχέση
µε τον χρόνο εµφάνισης τους, καθώς η συγκεκριµένη τεχνολογία εµφανίστηκε και
εξελίχθηκε περίπου τα τελευταία 2 χρόνια, όσο όµως και σε σχέση µε το ποσοστό
των ΑΤΜ, που υπάρχουν πολύ περισσότερα χρόνια και η διαφορά της γνώσης µεταξύ
των δύο είναι πολύ µικρή. Βέβαια θεωρώ ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό
και λόγω κάποιων ευκολιών που παρέχουν, οι οποίες όµως κάποιες φορές κρύβουν
κινδύνους, το 19% γνωρίζει τα «APS – Κέντρα Αυτόµατων Πληρωµών», ένα
ποσοστό πολύ µικρό αν σκεφτεί κανείς ότι τα συγκεκριµένα µηχανήµατα εισήχθησαν
εντός των τραπεζικών καταστηµάτων, µε σκοπό την αποσυµφόρηση τους για να
εξυπηρετούν συναλλαγές που γίνονται και στα ταµεία, όπως για παράδειγµα
πληρωµές λογαριασµών κλπ. Επιπλέον, δεν είναι τόσο ικανοποιητικό το ποσοστό
γνώσης και για έναν ακόµη λόγο, το γεγονός ότι κάποιες φορές οι υπάλληλοι
παροτρύνουν τους πελάτες ως προς την χρησιµοποίησή τους, αλλά ωστόσο
δικαιολογείται διότι δεν υπάρχει εντός των καταστηµάτων κάποιος υπάλληλος για
αυτό το πόστο που θα τους δείχνει την λειτουργία του µηχανήµατος και οι υπόλοιποι
υπάλληλοι είναι απασχοληµένοι για να το κάνουν. Το 0% «δεν γνωρίζει κανένα» από
τα συγκεκριµένα εναλλακτικά δίκτυα γεγονός πολύ σηµαντικό, διότι καταλαβαίνουµε
ότι κανένας δεν µένει εκτός των εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης. Τέλος, το 9%
«γνωρίζει και κάποια επιπλέον» δίκτυα, αυτό µας δείχνει ότι κάποιο µικρό ποσοστό
του κόσµου είναι ανοικτό στο να γνωρίσει και άλλους τρόπους εναλλακτικής
τραπεζικής εξυπηρέτησης.
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του κόσµου γενικότερα,
γνωρίζει τα διάφορα εναλλακτικά δίκτυα που υπάρχουν, άρα καταλαβαίνουµε ότι οι
τράπεζες, είτε µέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφηµίσεων, είτε µέσω
φυλλαδίων εντός των τραπεζικών καταστηµάτων και µέσω της ενηµέρωσης από τους
ίδιους τους τραπεζικούς υπαλλήλους, αλλά γενικότερα µέσω του µάρκετινγκ που
ακολουθούν καταφέρνουν να µάθει ο κόσµος τα διάφορα εναλλακτικά δίκτυα που
διαθέτουν.
Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό το φαινόµενο της µικρής απόκλισης ποσοστού της
τάξης του 4% µεταξύ της γνώσης των ΑΤΜ (90%), ενός µέσου που υπάρχει χρόνια
και των POS (86%) που εµφανίστηκαν τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια, και όµως
αµέσως έγιναν γνωστά. Κάτι το οποίο κατά τη γνώµη µου συνέβη για πάρα πολλούς
λόγους, µεταξύ των οποίων είναι η υποχρεωτική διάθεση αυτών των µηχανηµάτων
εντός των καταστηµάτων βάση νόµου, η αυξηµένη διαφήµιση της συγκεκριµένης
τεχνολογίας, η αλλαγή των τραπεζικών καρτών που έληξε η περίοδος ισχύος τους, µε
νέες συµβατές µε την νέα αυτή τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, καθώς και η
µεγαλύτερη εξοικείωση των ανθρώπων µε την συνήθεια του ότι κάθε µέρα προκύπτει
κάτι νέο µέσω της εξέλιξης, το οποίο πρέπει να γνωρίσουν ώστε να µην µένουν εκτός
των νέων δυνατοτήτων. Φυσικά, όµως, αυτό δεν είναι πάντοτε καλό.
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Ερώτηση 2η : Όλα όµως αυτά τα εναλλακτικά δίκτυα, αυτοί οι νέοι τρόποι
εξυπηρέτησης, συνθέτουν έναν νέο κόσµο και ένα νέο τοπίο στον τοµέα της
τραπεζικής εξυπηρέτησης. Το θέµα λοιπόν που προκύπτει εδώ είναι το κατά πόσο, ο
κόσµος προτιµά την εξυπηρέτηση µέσω των κλασσικών παραδοσιακών
καταστηµάτων και κατά πόσο των εναλλακτικών καναλιών. Παρατηρούµε, λοιπόν
εδώ, ότι ακόµη η διαφορά προτίµησης είναι πολύ µικρή της τάξης του 4% µε το
βάρος να τείνει στα «εναλλακτικά δίκτυα» µε ποσοστό 52%, έναντι των
«παραδοσιακών καταστηµάτων» µε ποσοστό 48%. Ίσως, ο λόγος που η διαφορά
προτίµησης είναι τόσο µικρή και που ελάχιστος κόσµος προτιµά περισσότερο τα
εναλλακτικά κανάλια, είναι ο φόβος του καινούριου, φόβος µην γίνει κάποιο λάθος
και πως θα διορθωθεί, αλλά και η έλλειψη γνώσης σε σχέση µε τα νέα συστήµατα.
Βέβαια και στην περίπτωση των ατόµων που προτιµούν τα εναλλακτικά κανάλια
είναι σκόπιµο να δούµε κατά πόσο προτιµούν εναλλακτικά που υπάρχουν εδώ και
χρόνια τα οποία εξελίσσονται και κατά πόσο προτιµούν αυτά που εµφανίστηκαν τα
τελευταία χρόνια. Έτσι µέσω της έρευνας βλέπουµε ότι το 73% χρησιµοποιεί τα
«ΑΤΜ», το 46% το «Internet Banking», το 36% το «Mobile Banking», το 0%
«Phone Banking», το 54%, τα «POS», το 17% τα «APS» και τέλος το 27% «όλα τα
παραπάνω και κάποια επιπλέον».
Συνοψίζοντας, λοιπόν, παρατηρούµε ότι η απόκλιση του ποσοστού που προτιµά
την εξυπηρέτηση µέσω των εναλλακτικών καναλιών, σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά
καταστήµατα, είναι ιδιαίτερα µικρή και όλο αυτό, διότι οι νέες τεχνολογίες και τα νέα
µέσα κάνουν την ζωή µας πιο εύκολη, ωστόσο παρασκηνιακά, υπάρχουν ακόµη
ενδοιασµοί σε σχέση µε τα αρνητικά που φέρουν µαζί µε τα θετικά. Επίσης,
παρατηρούµε ότι, το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων προτιµά ως προς την
εξυπηρέτησή τους εναλλακτικά δίκτυα που υπάρχουν χρόνια, τα οποία τα γνωρίζουν,
τα έχουν µάθει, νοιώθουν σίγουροι και ασφαλής και ξέρουν καλά και τα θετικά και τα
αρνητικά τους, δεν τους είναι άγνωστα και εποµένως µπορούν να τα αντιµετωπίσουν,
γεγονός που επιβεβαιώνει και τον παραπάνω ισχυρισµό µου περί φόβου και
ανασφάλειας. Φυσικά, όµως δεν παραβλέπω και το µεγάλο ποσοστό που ακολουθεί
την χρησιµοποίηση των «POS», που όµως κατά κάποιον τρόπο έχει επέλθει
αναγκαστικά, λόγω όσων έχουµε ήδη αναφέρει. Βέβαια αυτό δεν αναιρεί την
διάδοση, εξάπλωση, γνώση και χρησιµοποίησή του.
Ερώτηση 3η : Τα ΑΤΜ όπως προείπα είναι ένα εναλλακτικό δίκτυο που όπως είδαµε
γνωρίζουν και προτιµούν πολλοί, τα συγκεκριµένα µηχανήµατα µε την πάροδο των
χρόνων εξελίσσονται, εµπλουτίζονται και πλέον παρέχουν πάρα πολλές δυνατότητες
συναλλαγών στους χρήστες. Παρατηρούµε λοιπόν τις νέες αυτές δυνατότητες «τις
γνωρίζει» το µεγαλύτερο ποσοστό του πλήθους και πιο συγκεκριµένα το 86% ενώ
µόνο το 14% «δεν τις ξέρει» ποσοστό που ίσως να ανταποκρίνεται στις λίγο
µεγαλύτερες ηλικίες ή από την άλλη στις λίγο µικρότερες που ακόµη δεν έχουν
αναλάβει εξ’ ολοκλήρου, κάποιες υποχρεώσεις, όπως έξοδα δηµόσιων επιχειρήσεων,
έξοδα που επιβάλλει το κράτος κλπ.
Έτσι από για τις νέες αυτές δυνατότητες, τα ποσοστά γνώσης που
συγκεντρώνονται είναι το 16% γνωρίζει την «πληρωµή ΦΠΑ», το 28% την
«πληρωµή ασφαλιστικών ταµείων», το 50% την «πληρωµή πιστωτικών καρτών»,
το 28% την «πληρωµή βεβαιωµένων οφειλών», το 16% την «πληρωµή διδάκτρων»,
το 44% την «πληρωµή ∆ΕΚΟ», το 16% τη «φόρτιση προπληρωµένων καρτών»,
τέλος το 34% «όλα τα παραπάνω και επιπλέον κάποια». Παρατηρούµε λοιπόν ότι το
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µεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 50% εµφανίζεται στις πιστωτικές κάρτες, το
οποίο αποτελεί ένα υποπροϊόν των τραπεζών και τις οποίες διαθέτει αρκετός κόσµος,
ενώ µικρότερα ποσοστά συγκεντρώνονται στις επιπλέον δυνατότητες που παρέχονται
από τα ΑΤΜ, που λογικά αφού δεν τις γνωρίζει ο κόσµος δεν τις αξιοποιεί και στο
βαθµό που θα περιµέναµε.
Ερώτηση 4η : Όπως είπα και αρχικά πολλές από τις καθηµερινές µας συναλλαγές
µπορούν να γίνουν, είτε από κάποιον τραπεζικό υπάλληλο είτε από κάποιο ΑΤΜ, είτε
από κάποιο APS, είτε και από τα τρία. Βάση όµως της έρευνας προέκυψε ότι το
µεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 38% προτιµά τους «τραπεζικούς υπαλλήλους»,
ενώ ακολουθούν τα «ΑΤΜ» µε 33%, τα «APS» µε 10% και το 19% προτιµά «και
τους τρείς τρόπους εξυπηρέτησης». Όλο αυτό λογικά συµβαίνει λόγω όσων έχουµε
αναφέρει σχετικά µε το φόβο του καινούριου, του λάθους που δεν θα µπορεί να
διορθωθεί εύκολα, αλλά και της γνώσης. Ειδικότερα, σε σχέση µε τη γνώση θα ήθελα
να επισηµάνω την πολύ µεγάλη διαφορά του ποσοστού που προτιµά τα ΑΤΜ, σε
σχέση µε τα APS, όπου τα APS γενικότερα παρουσιάζουν και κάποια επιπλέον οφέλη
σε σχέση µε τα ΑΤΜ, όπως η επιστροφή ρέστων σε µια συναλλαγή σε κέρµατα. Από
την άλλη όµως παρουσιάζουν το µειονέκτηµα, ότι επειδή βρίσκονται εντός του χώρου
των τραπεζικών καταστηµάτων, δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν 24 ώρες το 24ώρο
και 7 ηµέρες την εβδοµάδα, όπως τα ΑΤΜ και ίσως και αυτός να είναι ένας από τους
λόγους της τόσο µεγάλης διαφοράς προτίµησης.
Ερώτηση 5η : Πλέον ένας από τους πιο σύγχρονους αλλά και γρήγορους τρόπους
τραπεζικής εξυπηρέτησης, καθώς και από τους πιο προσβάσιµους, αποτελούν το
«Internet & Mobile Banking». Σηµαντικό όµως σε αυτό το σηµείο είναι να
αναφέρουµε την συχνότητα χρήσης τους. Έτσι τα δύο αυτά µέσα εξυπηρέτησης τα
χρησιµοποιούν οι ερωτηθέντες µηνιαίως ως εξής, το 48% «Καµία Φορά», το 19% «1
µε 2 φορές µηνιαίως», το 10% «3 µε 4 φορές µηνιαίως», ενώ το 23% «5 φορές και
άνω µέσα στο µήνα».
Συνοψίζοντας, λοιπόν παρατηρούµε ότι, αρκετά µεγάλο ποσοστό της τάξης του
48% δεν χρησιµοποιεί καθόλου το «Internet & Mobile Banking”, γεγονός πολύ
περίεργο αν σκεφτεί κανείς ότι πλέον ο περισσότερος κόσµος έχει στην κατοχή του
κάποιο σύγχρονο µέσο, όπως Smartphone, Tablet κλπ, καθώς και ότι µπορεί να βρει
εύκολα πρόσβαση στο ίντερνετ. Όµως και σε αυτή την περίπτωση πιστεύω πως παίζει
πολύ µεγάλο ρόλο για την διαµόρφωση του ποσοστού η ανασφάλεια και ο φόβος. Ο
κόσµος, πλέον ναι µεν βρίσκεται εντός των εξελίξεων και θέλει να µπορεί να
αξιοποιεί και να χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες, αλλά και πάλι υπάρχει η
αβεβαιότητα και ο φόβος, διότι τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει αρκετή και
απαραίτητη υποδοµή ή κάποιος αρµόδιος που θα δείξει στο καταναλωτικό κοινό πως
λειτουργούν αυτά τα νέα µέσα. Από την άλλη πλευρά, θα περιµέναµε ότι επειδή τα
δύο αυτά εναλλακτικά µέσα υπάρχουν αρκετά χρόνια ο κόσµος θα τα
χρησιµοποιούσε περισσότερο, βέβαια συνεχώς εξελίσσονται και εµπλουτίζονται και
ίσως είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες της µη χρήσης αυτών.
Ερώτηση 6η : Για την επιπλέον ασφάλεια των συναλλαγών µέσω του Internet
Banking, υπήρχαν παλαιότερα κάποια µικρά σε µέγεθος «κοντρόλ», τα οποία
παρέχονταν από τα τραπεζικά καταστήµατα στους χρήστες, οι οποίοι τα
χρησιµοποιούσαν κατά την διενέργεια των συναλλαγών τους online. Ουσιαστικά τα
συγκεκριµένα παρείχαν έναν µοναδικό κωδικό κάθε φορά που ο χρήστης έκανε µια
συναλλαγή, ο οποίος εµφανιζόταν σε αυτά και ήταν απαραίτητος για την
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ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πλέον τα «κοντρόλ» αυτά έχουν δώσει την θέση τους
σε µια νέα υπηρεσία που ονοµάζεται «SMS icode». Παρατηρούµε όµως ότι την
εφαρµογή αυτή την γνωρίζει ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων µόλις το 33% έναντι του
67% που δεν την γνωρίζει. Όλο αυτό πιστεύω ότι συµβαίνει λογικά, από τη µία λόγω
της ελλιπούς ενηµέρωσης σχετικά µε αυτή την νέα εφαρµογή από τους αρµόδιους
φορείς. Από την άλλη ένας ακόµη λόγος µπορεί να είναι η επαρκής ύπαρξη ακόµη
των παλαιότερων «κοντρόλ» που έχουν ακόµη στην κατοχή τους οι χρήστες, τα οποία
πιθανόν δεν έχουν εξαντλήσει ακόµη τον αριθµό των κωδικών που διέθεταν εξαρχής.
Σε αντίθεση µε το ποσοστό που γνωρίζει την υπηρεσία αυτή βρίσκετε το ποσοστό
των ατόµων που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία που ανέρχεται στο 85%, έναντι του
15% που δεν έχει εγγραφεί, (ποσοστά που προέκυψαν βάση του 33% που την
γνωρίζει).
Έπειτα, από αυτό καταλαβαίνουµε ότι ο κόσµος που γνωρίζει αυτή την νέα
υπηρεσία και ενηµερώνεται για αυτή, την εµπιστεύεται απόλυτα και την
χρησιµοποιεί. Αυτό συµβαίνει κατά την γνώµη µου γιατί κατανοεί την ασφάλεια που
µπορεί να του προσφέρει σε περίπτωση υποκλοπής των στοιχείων του λογαριασµού
από κάποιον, καθώς αν προσπαθήσει να πραγµατοποιήσει µια συναλλαγή χωρίς τον
µοναδικό αριθµό, κατά πρώτον η συναλλαγή δεν θα ολοκληρωθεί και δεύτερον µέσω
του µηνύµατος από την υπηρεσία, ο κάτοχος του λογαριασµού θα καταλάβει ότι κάτι
συµβαίνει µε το λογαριασµό του και έτσι θα προλάβει τυχόν αρνητικές συνέπειες,
πάντοτε όµως όλα αυτά τα συµπεράσµατα µε την επιφύλαξη ενός «χάκερ». Εν
κατακλείδι, αυτό που θα τόνιζα είναι ότι γενικότερα η υπηρεσία αυτή είναι πολύ
χρήσιµη, καθώς έχοντας αυτόν τον µοναδικό κωδικό ότι λάθος και να συµβεί
αναφέροντάς τον στους αρµόδιους φορείς, ακόµα και τηλεφωνικά, το λάθος θα
µπορέσει να διορθωθεί.
Ερώτηση 7η : Το γενικότερο κλίµα του φόβου των λαθών, της ανασφάλειας στο
καινούργιο, της µη άριστης γνώσης και ενηµέρωσης, έρχεται να επιβεβαιώσει το
µεγάλο ποσοστό προτίµησης και εµπιστοσύνης στους τραπεζικούς υπαλλήλους που
αγγίζει το 67%, σε αντίθεση µε το 33% που προτιµά τα εναλλακτικά δίκτυα. Λάθη
µπορούν να συµβούν και από τους δύο τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών, ωστόσο
όµως όπως φαίνεται οι άνθρωποι, θεωρούν ότι σε περίπτωση κάποιου λάθους,
κάποιας απορίας που θα προκύψει ή οποιουδήποτε άλλου προσωπικού λόγου
εµπιστεύονται περισσότερο τους τραπεζικούς υπαλλήλους. Θέλουν να έχουν απέναντι
τους κάποιον άνθρωπο και όχι µια µηχανή. Κατά µια άποψη αυτό είναι σωστό,
ωστόσο και αυτός ο τρόπος εξυπηρέτησης πολλές φορές παρουσιάζει ορισµένα
προβλήµατα και όλο αυτό εξαιτίας των ανθρώπινων σχέσεων και της ανθρώπινης
επικοινωνίας που φθείρεται όλο και περισσότερο µε το πέρασµα των χρόνων.
Ερώτηση 8η : POS, αποτελεί µια νέα τεχνολογία µε την οποία οι συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται µε πλαστικό χρήµα µπορούν πλέον να γίνονται ανέπαφα (είτε µε
την χρήση κωδικού για τη συναλλαγή, είτε χωρίς). Αυτή η τεχνολογία µειώνει το
χρόνο απόκρισης των υπαλλήλων ως προς τον πελάτη, καθώς ενώ παλαιότερα για να
γίνει η πληρωµή µέσω κάρτας έπρεπε να εισαχθεί η κάρτα στο µηχάνηµα και να
πληκτρολογηθεί ο κωδικός της κάρτας, µια διαδικασία που έπαιρνε κάποιο χρόνο,
πλέον η συναλλαγή επιτυγχάνεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, καθώς, αρκεί
µόνο να πλησιάσει ο υπάλληλος – επιχειρηµατίας, σε µια κοντινή απόσταση από το
µηχάνηµα του, την κάρτα του πελάτη και η συναλλαγή ολοκληρώνεται. Η ύπαρξη
αυτών των µηχανηµάτων εντός των καταστηµάτων έγινε υποχρεωτική βάση νόµου,
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ωστόσο παρατηρούµε ότι µόλις το 62% διαθέτει µηχανήµατα POS, ενώ το υπόλοιπο
14% δεν διαθέτει. Ακόµη υπάρχει ένα ποσοστό 3% το οποίο δεν απάντησε στην
ερώτηση αυτή και αποτελείται από άτοµα τα οποία δεν εργάζονται κάπου και δεν
διαθέτουν δική τους επιχείρηση. Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να σχολιαστεί το
ποσοστό (14%) που δεν διαθέτει µηχανήµατα POS, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να
είναι µηδενικό, µιας και η κατοχή του συγκεκριµένου µέσου είναι υποχρεωτική βάση
νόµου. Παλαιότερα θα λέγαµε ότι το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στα τραπεζικά
καταστήµατα και στις δηµόσιες υπηρεσίες, ωστόσο πλέον ο ισχυρισµός αυτός δεν
ευσταθεί, καθώς αυτά τα µηχανήµατα έχουν τοποθετηθεί ακόµη και σε αυτούς τους
οργανισµούς. Έτσι, λοιπόν, εδώ διαφαίνεται η δυσκολία επικοινωνίας και γρήγορης
και άριστης εξυπηρέτησης του πελάτη από τον παροχέα των µηχανηµάτων αυτών, ο
οποίος βάσει του ποσοστού δεν έχει παραδώσει ή εξυπηρετήσει εγκαίρως τον
αιτούντα.
Ακούγοντας κανείς τη φράση µηχανήµατα POS, περιµένει ότι παρέχονται µόνο
από τις ελληνικές τράπεζες, ωστόσο υπάρχουν και άλλες εταιρίες που δεν ανήκουν
στον τοµέα των συστηµικών τραπεζών, οι οποίες ασχολούνται ενεργά µε τον τοµέα
των συναλλαγών και τους ανήκει µέρος της πίτας των τραπεζικών συναλλαγών, οι
οποίες παρέχουν και αυτές τέτοια µηχανήµατα, µια τέτοια εταιρία είναι για
παράδειγµα η Viva. Έτσι µέσω της έρευνας παρατηρούµε ότι, το 92% διαθέτει
µηχανήµατα µε τεχνολογία POS της Εθνικής Τράπεζας, το 8% της Τράπεζας
Πειραιώς, το 31% της Alpha Bank, το 8% της Cartling και τέλος το 8% της Viva.
Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το
100% διαθέτει µηχανήµατα της Εθνικής Τράπεζας, αυτό µας δείχνει την µεγαλύτερη
εµπιστοσύνη που υπάρχει προς την Εθνική Τράπεζα και λογικά τους καλύτερους
όρους και την καλύτερη εξυπηρέτηση που παρέχει έναντι των υπολοίπων, ενώ
ακολουθεί η Alpha Bank και έπειτα η Τράπεζα Πειραιώς, η Cartling και η Viva µε το
ίδιο ποσοστό.
Αξιοσηµείωτο είναι να σχολιασθεί η τεράστια διαφορά µεταξύ των ατόµων που
προτιµούν µηχανήµατα της Εθνικής, σε σχέση µε της Πειραιώς, η οποία γενικότερα
στο θέµα της συνολικής εξυπηρέτησης των πελατών και την εµφάνιση καινοτοµιών
βρίσκεται πρώτη σε σχέση µε τις υπόλοιπες, αλλά και πιο πάνω από την Εθνική
(σεµινάριο πρακτικής άσκησης). Ακόµη είναι σηµαντικό να σχολιασθεί ότι, το
ποσοστό προτίµησης της Πειραιώς, είναι ακριβώς το ίδιο µε της Viva,η οποία ναι µεν
δεν αποτελεί µια από τις συστηµικές τράπεζες της Ελλάδας, αλλά είναι η πρώτη
fintech τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία κατά ένα βαθµό συνέβαλε και στην
ενασχόληση των ελληνικών τραπεζών µε το fintech, τους έδωσε κατά κάποιο τρόπο
την ώθηση να αναπτυχθούν αλλά και να ασχοληθούν µε αυτόν τον τοµέα, (αν και
αυτό είναι µια διαπίστωση που δεν είναι αποδεδειγµένη).
Ερώτηση 9η : Όλοι οι άνθρωποι πραγµατοποιούν τις αγορές τους κυρίως µε δύο
τρόπους, είτε µε µετρητά, είτε µε πλαστικό χρήµα. Ιδιαίτερα στα καταστήµατα πλέον,
οι αγορές µε πλαστικό χρήµα επιτυγχάνονται µε την αξιοποίηση των µηχανηµάτων µε
την τεχνολογία POS. Στο παρόν, οι αγορές µε πλαστικό χρήµα και εποµένως σε ένα
φυσικό κατάστηµα µέσω POS, έχουν αυξηθεί λόγω του νόµου περί χτίσιµο του
αφορολόγητου, για αυτόν ακριβώς το λόγο θα περιµέναµε ότι η διαφορά που θα
παρουσιαζόταν στις αγορές µε µετρητά σε σχέση µε τις αγορές µε πλαστικό χρήµα θα
ήταν πολύ µεγάλες. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει και διαψεύδεται από την
έρευνα, η οποία µας δείχνει ότι το 43% µόνον προτιµά να ψωνίζει µε πλαστικό
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χρήµα έναντι του 57% που προτιµά τα µετρητά. Οι λόγοι γύρω από αυτό µπορεί να
είναι πολλοί, ωστόσο ένας ικανοποιητικός λόγος θεωρώ πως είναι το γεγονός ότι, το
άτοµο δεν επιθυµεί να φαίνονται όλες οι αγορές που διεξάγει αναλυτικά και µε όλες
τις λεπτοµέρειες και όχι µόνο για το λόγο του ελέγχου των αγορών, αλλά και για την
πλήρη αναφορά της ζωής του, των τοποθεσιών που επισκέπτεται καθώς και άλλοι
παρόµοιοι λόγοι. Θεωρώ ότι σε αυτό το κοµµάτι παίζει πολύ µεγάλο και σηµαντικό
ρόλο ο τοµέας της ψυχολογίας του ανθρώπου ειδικότερα στις εποχές που ζούµε και
στις συνθήκες ζωής που βιώνουµε, ίσως µε ένα διαφορετικό κλίµα τα πράγµατα να
εξελίσσονταν διαφορετικά και τα αποτελέσµατα που θα προέκυπταν να ήταν άλλα,
ωστόσο αυτό θα φανεί πολύ αργότερα στο πέρασµα των ετών.
Ερώτηση 10η : Η νέα τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών που έχει εξελιχθεί τα
τελευταία χρόνια φέρει µαζί της πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ένα λοιπόν από
τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει (το οποίο µπορεί να θεωρηθεί και µειονέκτηµα
θα το δούµε παρακάτω), είναι η µη αναγκαιότητα πληκτρολόγησης του προσωπικού
pin ασφαλείας για την ολοκλήρωση συναλλαγών έως του ποσού των 25 ευρώ. Ένας
λοιπόν από του λόγους που µας κάνει να θεωρούµε την συγκεκριµένη δυνατότητα ως
πλεονέκτηµα είναι, τόσο η ευκολία στην διαδικασία αγορών που προσφέρει, όσο και
η ελαχιστοποίηση του χρόνου διενέργειας και ολοκλήρωσης της συναλλαγής µας.
Έτσι βάση της έρευνας παρατηρούµε ότι το 62% του συνόλου διευκολύνεται από
αυτή την λειτουργία και την εµπιστεύεται ενώ µόνο το 38% δεν διευκολύνεται και
δεν την εµπιστεύεται. Θεωρώ κλείνοντας ότι όλη αυτή η εµπιστοσύνη πηγάζει από
το γεγονός ότι επειδή οι ρυθµοί ζωής έχουν αυξηθεί και µαζί έχουν αυξηθεί και οι
υποχρεώσεις, ενώ έχει µειωθεί τόσο ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν
όλες οι δουλειές του ατόµου µέσα στη µέρα, όσο και ο ελεύθερος χρόνος που µπορεί
να του αποµείνει, ο σύγχρονος άνθρωπος ψάχνει τρόπους να κάνει πιο εύκολη τη ζωή
του και να µειώσει τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρώσει µια δουλειά, έτσι
οτιδήποτε του παρέχει αυτή την δυνατότητα, το αξιοποιεί και το εµπιστεύεται πολλές
φορές µην προσέχοντας και τα κατά που φέρει ταυτόχρονα.
Ερώτηση 11η : Οι νέες τραπεζικές κάρτες και τα νέα µηχανήµατα των τραπεζικών
καταστηµάτων και των εταιριών, τα οποία διαθέτουν την νέα τεχνολογία που
επιτρέπει τις ανέπαφες συναλλαγές, έχουν «λύσει» τα χέρια αρκετών ανθρώπων,
καθώς µειώνουν τους χρόνους εξυπηρέτησης, και έχουν ενσωµατώσει δυνατότητες
όπως η µη αναγκαιότητα πληκτρολόγησης του προσωπικού αριθµού ασφαλείας για
την ολοκλήρωση µιας συναλλαγής έως του ποσού των 25 ευρώ, ωστόσο στον
αντίποδα βρίσκονται τα αρνητικά που επιφυλάσσει η νέα αυτή τεχνολογία και οι
δυνατότητες που παρέχει, ένα από τα οποία είναι ότι σε περίπτωση κλοπής της
ανέπαφης τραπεζικής κάρτας και µέχρι ο κάτοχος να το καταλάβει, αλλά και λόγω
της δυνατότητας που προσφέρει αυτή η κάρτα για τέσσερις συνολικά αγορές εντός
της ηµέρας, έως του ποσού των 25 ευρώ που δεν απαιτεί την πληκτρολόγηση “pin”,
το άτοµο που έκλεψε την κάρτα µπορεί άνετα να κάνει αυτές τις αγορές πριν
προλάβει να ακυρωθεί η κάρτα από τον κάτοχο. Εποµένως, το συγκεκριµένο
προτέρηµα θα το παροµοιάζαµε µε ένα νόµισµα που έχει δύο πλευρές και πρέπει να
προσέξεις µην σου γυρίσει από την αρνητική πλευρά.
Αυτός ακριβώς είναι και ο προβληµατισµός µου, για τον οποίο θέλησα να εξετάσω
του τι πιστεύει ο κόσµος. Σε γενικά πλαίσια το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων
και πιο συγκεκριµένα περίπου το 98% προβληµατίζεται και εκείνο σε σχέση µε τα
αρνητικά αποτελέσµατα που µπορούν να επέλθουν µέσω αυτής της δυνατότητας, σε
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αντίθεση µε το 2% που δεν εκφράζει κανέναν προβληµατισµό, αντίθετα
υπερασπίζεται την δυνατότητα αυτή.
Χαρακτηριστικά µεταξύ των αρνητικών σχολίων τα οποία ειπώθηκαν είναι : «Η
κλοπή της κάρτας µου ή η απώλεια της µε αποτέλεσµα να γίνουν κάποιες αγορές»,
«Σε περίπτωση απώλειας η κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άλλον για αγορές
έως 25 ευρώ αφού δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει το pin. Με κατάλληλη συσκευή
γίνεται να καταγραφούν προσωπικά δεδοµένα όπως ο αριθµός και η ηµεροµηνία
λήξης και να πραγµατοποιηθούν αγορές», «Ότι καµιά φορά να χτυπήσει 2 φορές η
κάρτα ή άµα µου την κλέψουν να µπορούν να την χρησιµοποιήσουν πριν προλάβω να
την ακυρώσω», «Σε περίπτωση κλοπής η εκµετάλλευση της ανέπαφης χρήσης και
ενίοτε η πληκτρολόγηση λανθασµένου ποσού πληρωµής από τον ιδιοκτήτη του
POS», «Μου δηµιουργεί ανασφάλεια το γεγονός ότι σε περίπτωση κλοπής η κάρτα
µου µπορεί να χρησιµοποιηθεί», «Θέλω να έχω τον έλεγχο εγώ, Φόβος υποκλοπής.».
Από την άλλη πλευρά κάποια από τα σχόλια που ήταν τα πιο χαρακτηριστικά εκείνον
οι οποίοι αψηφούν την αρνητική επίπτωση που µπορεί να φέρει αυτή η νέα
τεχνολογία είναι, «Κανένας προβληµατισµός, όλα είναι υπό την νοµοθεσία τους
κράτους και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Πάντα όµως µε την πρέπουσα προσοχή του
ιδιοκτήτη της κάρτας», «∆εν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβληµα διότι ακόµη και
στην περίπτωση κλοπής πλέον η ενηµέρωση γίνεται άµεσα και η κάρτα ακυρώνεται
χωρίς περιττές καθυστερήσεις».
Συνοψίζοντας, εγώ δέχοµαι και τις δύο πλευρές, ωστόσο τείνω στην αρνητική
στάση και αυτό πάντα λαµβάνοντας υπόψη τη χώρα στην οποία ζω. ∆ηλαδή,
ασπάζοµαι το φόβο της κλοπής και χρήσης της κάρτας για αγορές, διότι πλέον στη
χώρα µας έχουν αυξηθεί πολύ τα φαινόµενα εγκληµατικότητας και κλοπών από τη
µία, ενώ από την άλλη όλο το άγχος, τα προβλήµατα και οι δυσκολίες που κυριεύουν
τον άνθρωπο καθηµερινά, καθώς και οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής πολλές φορές κάνουν
τον άνθρωπο να µην είναι τόσο προσεκτικός, έτσι µπορεί να πέσει θύµα κλοπής χωρίς
να το καταλάβει και να µην προλάβει έγκαιρα να ακυρώσει την κάρτα του. Αυτός
ακριβώς είναι και ο µόνος λόγος για τον οποίο διατηρώ έναν ενδοιασµό ως προς το
σχόλιο που αναφέρει ότι εφόσον ο ιδιοκτήτης της κάρτας δείξει την πρέπουσα
σηµασία δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε αυτή την νέα δυνατότητα που παρέχεται.
Και τονίζω πάντα ότι όλη αυτή την άποψη µου τη στηρίζω λαµβάνοντας υπόψη τη
χώρα στην οποία ζω και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή. Γενικότερα όµως
µέσω της έρευνας παρατηρούµε ότι νέες τεχνολογίες που δηµιουργούνται
προκειµένου να διευκολύνουν την καθηµερινότητα των ατόµων, ωστόσο πολλές
φορές πετυχαίνουν να τους δηµιουργούν ανασφάλεια και ίσως αυτός να είναι και
ένας από τους λόγους που κάποιες φορές έχουµε την περισσότερη προτίµηση ως προς
τα παραδοσιακά καταστήµατα και τους υπαλλήλους.
Ερώτηση 12η : Μιλάµε συνεχώς για νέες τεχνολογίες, οι οποίες καθηµερινά
αναπτύσσονται και εδραιώνονται και ο κόσµος αργά η γρήγορα τις χρησιµοποιεί για
την εξυπηρέτηση του. Παρ’ όλα αυτά παρατηρούµε ότι δεν αναπτύσσονται,
εξελίσσονται και εδραιώνονται τυχαία όλες αυτές. Μια από αυτές τις νέες
τεχνολογίες είναι και αυτή των ανέπαφων συναλλαγών που παρατηρούµε ότι χαίρει
τεράστιας αποδοχής καθώς µέσα από τα ερωτηµατολόγια βλέπουµε ότι το 86% είναι
θετικοί ως προς την χρήση και διεύρυνση της νέας αυτής τεχνολογίας, ενώ µόνο το
14% είναι αρνητικό.
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Ωστόσο, είναι πολύ ενδιαφέρον να κατανοήσουµε τους λόγους που αυτό το 14%
είναι αρνητικό, έτσι µεταξύ των ατόµων που διατηρούν αρνητική στάση διαβάζουµε
τα εξής σχόλια : «∆εν είµαι θετική. Νοιώθω πιο ασφαλής όταν έχω άµεση επαφή και
εξυπηρέτηση από κάποιον τραπεζικό υπάλληλο.», «Η χρήση ανέπαφων καρτών
οδηγεί στην εξοικείωση µας µε το πλαστικό χρήµα ώστε να σταµατήσουν να
χρησιµοποιούνται τα µετρητά, για µεγαλύτερο έλεγχο µας, για την ευκολότερη
υποκλοπή των προσωπικών µας στοιχείων και γενικότερα για πολλά αρνητικά που
µπορεί να επιφέρει στην ζωή την προσωπικότητα και τον ελεύθερο και ανεξάρτητο
χώρο του κάθε ατόµου ξεχωριστά.», «Φοβάµαι την απώλεια της κάρτας µου µε
οποιοδήποτε τρόπο.».
Παρατηρούµε, λοιπόν ότι ενώ ο άνθρωπος θέλει να διευκολύνει την ζωή του,
ωστόσο δεν παύει να έχει επιφυλάξεις, οι οποίες κάποιες φορές δηµιουργούνται από
το περιβάλλον της χώρας στην οποία ζει, όπως για παράδειγµα στο θέµα τον κλοπών
όπου υπάρχει ελλιπής προστασία των πολιτών από τους κλέφτες, αλλά και ελλιπής
µόρφωση των ίδιων των ατόµων από µικρή ηλικία στο να σέβονται τα υπάρχοντα του
άλλου και τους κόπους δηµιουργίας αυτών, ενώ από την άλλη δηµιουργείται
ανασφάλεια καθώς νοιώθουν ότι θίγεται ο προσωπικός τους χώρος και η
ιδιοτικότητα, όταν πλέον όλα τα προσωπικά δεδοµένα τους και οι κινήσεις τους είναι
καταγεγραµµένες σε µια υπαρκτή βάση δεδοµένων. Εποµένως εδώ έχουµε
ταυτόχρονα και την ύπαρξη κοινωνικών προβληµάτων που αφορούν τις σχέσεις
µεταξύ των ανθρώπων, το φρόνηµα αλλά και το δικαίωµα ελευθερίας κινήσεων και
ιδιοτικότητας.
Ερώτηση 13η : Μαζί όµως µε όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες αναπτύσσεται και
ένας νέος κόσµος τραπεζικών καταστηµάτων, των σύγχρονων, εναλλακτικών, νέων
και καινοτόµων σύγχρονων καταστηµάτων που όχι µόνο παρέχουν την δυνατότητα
εξυπηρέτησης των πελατών µέσω των εναλλακτικών δικτύων, χωρίς την παρουσία
ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και άλλες δυνατότητες όπως χώρους
εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, χώρους εκµάθησης και πολλά ακόµη που συνθέτουν το
νέο µοντέλο τραπεζικής εξυπηρέτησης. Η µια λοιπόν από τις τράπεζες που
παρουσίασε ένα τέτοιο µοντέλο ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, µε τα λεγόµενα
«ibank store», στα οποία το ποσοστό γνώσης τους από τους ανθρώπους χωρίζονται
σε 3 κατηγορίες, δηλαδή ό κόσµος είτε τα γνωρίζει (33%), είτε γνωρίζει λίγα
πράγµατα σε σχέση µε αυτά (24%), είτε δεν τα γνωρίζει καθόλου (43%).
Γενικότερα, λοιπόν, στη συγκεκριµένη περίπτωση παρατηρούµε ότι τα ποσοστά
είναι αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς µεγαλύτερο ποσοστό γνωρίζει ή γνωρίζει κάποια
πράγµατα σε σχέση µε αυτά τα καταστήµατα, πράγµα που σηµαίνει ότι στον τοµέα
της ενηµέρωσης, του µάρκετινγκ αλλά και της επιλογής τοποθέτησης αυτών των
καταστηµάτων, η Εθνική έχει πετύχει τουλάχιστον ο κόσµος να τα γνωρίζει
ανεξάρτητα από το εάν τα έχει επισκεφθεί ή όχι. Είναι όµως σηµαντικό να δούµε και
από το ποσοστό που τα γνωρίζει ή τα γνωρίζει ελάχιστα, το πόσοι τα επισκέπτονται
ώστε να καταλάβουµε την αποδοχή του κόσµου σε αυτή τη νέα προσπάθεια
εκσυγχρόνησης των τραπεζών, αλλά είναι εξίσου σηµαντικό να δούµε και ποιες
συναλλαγές πραγµατοποιούν εντός αυτών των καταστηµάτων αλλά και ποιους
χώρους επισκέπτονται.
Ερώτηση 14η : Στην περίπτωση των ibank store, είναι αρκετά ικανοποιητικό το
ποσοστό που τα έχει επισκεφθεί, ειδικότερα αν αναλογιστούµε ότι είναι ένα πολύ νέο
εγχείρηµα άγνωστο ακόµη σε όλους, και αν συλλογιστούµε ακόµη τη µεγαλύτερη
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εξοικείωση αλλά και προτίµηση του κόσµου στους τραπεζικούς υπαλλήλους. Ωστόσο
δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό ίσως για το µέλλον το ποσοστό καθώς η απόκλιση
αυτών που έχουν επισκεφθεί αυτά τα καταστήµατα διαφέρει µόλις 2% από εκείνους
που δεν τα έχουν επισκεφθεί. Βλέπουµε δηλαδή ότι από το ποσοστό που τα γνωρίζει
ή γνωρίζει κάποια πράγµατα σε σχέση µε αυτά, το 51% τα έχει επισκεφθεί ενώ το
49% όχι, (τα συγκεκριµένα ποσοστά προκύπτουν και από την απόκλιση του 43% που
δεν γνωρίζει τα συγκεκριµένα καταστήµατα ένα ποσοστό αρκετά υψηλό).
Φυσικά, όλο αυτό έρχεται κατά κάποιο τρόπο και ως απόρροια όλων των
προηγούµενων που έχουµε αναφέρει έως τώρα σε σχέση µε τις σχέσεις των
ανθρώπων µε τα εναλλακτικά και τα παραδοσιακά κανάλια εξυπηρέτησης αλλά και
σε σχέση µε τους φόβους και τις προτιµήσεις τους.
Ακόµη, τα συγκεκριµένα καταστήµατα δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να παρέχουν
στον κόσµο όλες τις νέες δυνατότητες µε νέα µοντέλα υπηρεσιών και δυνατοτήτων
αλλά και νέων χώρων αξιοποίησης και επισκέψεως αλλά ταυτόχρονα και για να τους
µάθουν να χρησιµοποιούν και να γνωρίσουν ακόµη καλύτερα τα ήδη υπάρχοντα
καινοτόµα τραπεζικά µέσα. Πέραν, λοιπόν των επιπλέον δυνατοτήτων και χώρων που
παρέχουν σε αυτούς που τα επισκέπτονται, ωστόσο παρέχουν και πολλές δυνατότητες
που ήδη υπήρχαν εδώ και χρόνια στα κλασσικά τραπεζικά καταστήµατα και τα οποία
χρησιµοποιούνταν από τους πελάτες, τα οποία υπάρχουν µέχρι και σήµερα και
συνεχώς εµπλουτίζονται.
Εποµένως, είναι σηµαντικό να διερευνήσουµε και το κατά πόσο ο κόσµος που τα
επισκέπτεται χρησιµοποιεί και τις νέες δυνατότητες που τους παρέχουν, καθώς έτσι
αποκτά µεγαλύτερη αξία και νόηµα η δηµιουργία τους σε διαφορετική περίπτωση θα
προέκυπταν ερωτήµατα, όπως για ποιο λόγο να τα προτιµήσει ο κόσµος αν δεν τους
προσφέρουν κάτι εντελώς διαφορετικό και εύχρηστο, αλλά και ποιος ο λόγος
δηµιουργίας τους αφού παρέχουν κοινά οφέλη µε τα παραδοσιακά καταστήµατα.
Έτσι, µέσω της έρευνας παρατηρούµε ότι σε σχέση µε τα µηχανήµατα, το 17%
χρησιµοποιεί την περιοχή του «Internet Banking», ποσοστό πολύ µικρότερο σε
σχέση µε την κλασσική χρήση του, το 0% χρησιµοποιεί την περιοχή για το «Phone
Banking», ενώ στην κλασσική πρακτική χρησιµοποιείται ακόµη και αν είναι σε πολύ
µικρό ποσοστό, το 83% χρησιµοποιεί τα «ΑΤΜ», ποσοστό µικρότερο του 90% που
τα χρησιµοποιεί στα κανονικά καταστήµατα αν και κανείς θα περίµενε τα δύο αυτά
ποσοστά να κυµαίνονται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο του 90%, το 17% χρησιµοποιεί
την περιοχή µε τα µηχανήµατα «APS», ποσοστό µεγαλύτερο σε σχέση µε την χρήση
τους κανονικά.
Ως προς τους χώρους που διαθέτει, δηλαδή κάποια από τα επιπλέον
χαρακτηριστικά τα οποία προσφέρει, από την έρευνα προκύπτει ότι τα ποσοστά που
έχουν περάσει χρόνο σε αυτούς διαµορφώνονται ως εξής, το 34% έχει περάσει χρόνο
στο «Αµφιθέατρο Εκδηλώσεων», καλό σχετικά ποσοστό για έναν χώρο που δεν
παρέχετε στα κλασσικά καταστήµατα, το 3% στο «Καθιστικό µε τον εικονικό
ουρανό και τον κατακόρυφο κήπο», πολύ “άσχηµο” ποσοστό, αν σκεφτούµε ότι ενώ
παρέχετε στους πελάτες ένας εναλλακτικός χώρος χαλάρωσης και ηρεµίας, οι
γρήγοροι ρυθµοί ζωής, οι δυσκολίες και το άγχος της καθηµερινότητας, κάνουν τον
σύγχρονο άνθρωπο να µην σκέφτεται να περάσει λίγο χρόνο να ηρεµήσει σε ένα
διαφορετικό περιβάλλον από τα συνηθισµένα, το 17% στον «Χώρο Επαυξηµένης
Πραγµατικότητας», το 48% σε «Κανέναν από τους παραπάνω χώρους», ποσοστό
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αρκετά υψηλό αν σκεφτούµε ότι ένας από τους λόγους δηµιουργίας όπως είπαµε
αυτών των καταστηµάτων ήταν και η παροχή αυτών των επιπλέον δυνατοτήτων που
µπορούν να προσφέρουν. Τίθεται, εποµένως, ξανά το ερώτηµα αν η κίνηση
δηµιουργίας τους ήταν ορθή από τα τραπεζικά ιδρύµατα κάτι το οποίο θα φανεί στο
πέρασµα των χρόνων. Τέλος, το 0% δεν έχει περάσει χρόνο σε «Κανέναν από τους
παραπάνω χώρους», κάτι το οποίο ήταν αναµενόµενο βάση των όσων έχουµε ήδη
αναφέρει.
Σε σχέση τώρα µε τις συναλλαγές και άλλες δραστηριότητες εντός του χώρου
προκύπτει ότι, το 0% «Ενηµερώνεται για τις υπηρεσίες των ibank», ένα ποσοστό το
οποίο θεωρείτε πολύ δυσοίωνο για την εξέλιξη και την πορεία αυτών των
καταστηµάτων καθώς η ενηµέρωση σε σχέση µε τις διάφορες υπηρεσίες που
παρέχονται, ήταν και ένας από τους κυριότερους λόγους δηµιουργίας τους, έτσι
ξαναγυρνάµε στο ερώτηµα του αν έπρεπε τελικά να ξεκινήσει όλο αυτό το εγχείρηµα
ή όχι, το 34% κάνει «Άνοιγµα Λογαριασµού», το 65% πραγµατοποιεί «Πληρωµές
Λογαριασµών», το 83% πραγµατοποιεί «Ανάληψη και Κατάθεση Μετρητών», το
17% «∆ιενεργεί Συναλλαγές», το 0% «Εγγράφετε στην υπηρεσία ibank store club»
και «Συµµετέχει στα εργαστήρια γνώσης» ποσοστά αρνητικά σε σχέση µε την
δηµιουργία αυτών των καταστηµάτων γιατί αυτά τα δύο αποτελούν, κάτι νέο που
προσφέρετε αλλά ο κόσµος δεν το προτιµά, το 48% διεξάγει «Πληρωµές στα ΑΤΜ
& APS», το 0% έχει χαλαρώσει στο χώρο µε τον «Εικονικό Ουρανό και τον
Κατακόρυφο Κήπο», το 17% έχει διασκεδάσει στο χώρο µε την «Επιφάνεια
Επαυξηµένης Πραγµατικότητας», ένα ποσοστό το οποίο φανερώνει την εξάρτηση
µας από τα τεχνολογικά µέσα, αλλά και της σκέψης ότι αυτό το περιβάλλον έχει να
µας προσφέρει πολύ περισσότερα θετικά σε σχέση µε την χαλάρωση µας στο χώρο µε
τον ουρανό και τον κήπο, συνεχίζουµε δηλαδή να ακολουθούµε το γρήγορο µοτίβο
της καθηµερινότητας µας, το 17% έχει «Πλοηγηθεί µε το δωρεάν wifi που παρέχετε
στο χώρο», το 0% έχει πραγµατοποιήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες «Internet και
Mobile Banking µέσω των εξαρτηµάτων που παρέχονται στα καταστήµατα», ενώ
το 0% από τη µία δεν έχει πραγµατοποιήσει «Κανένα από τα παραπάνω» και από
την άλλη δεν έχει πραγµατοποιήσει όµως και «Όλα τα παραπάνω».
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι τα ποσοστά που παρουσιάζονται σε αυτό το ερώτηµα
και αναλογιζόµενοι και το 43% που δεν τα επισκέπτεται, τα αποτελέσµατα δεν είναι
και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αυτό το λέω διότι, οι χώροι αυτοί δηµιουργήθηκαν για
να παρέχουν το κάτι παραπάνω, πέρα από τις κλασσικές δυνατότητες των
παραδοσιακών τραπεζικών καταστηµάτων, κάτι το οποίο από ότι βλέπουµε όσοι τα
γνωρίζουν και τα επισκέπτονται δεν το ενστερνίζονται, διότι όπως παρατηρούµε ότι
συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τα ίδια ακριβώς µηχανήµατα που χρησιµοποιούσαν και
πριν την δηµιουργία των ibank store, συνεχίζουν να πραγµατοποιούν τις ίδιες
ακριβώς συναλλαγές µε παλαιότερα, δεν επιθυµούν να διδαχθούν για τον τρόπο
λειτουργίας των µηχανηµάτων και τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν ενώ
προτιµούν να περνάνε χρόνο σε έναν χώρο που τον θεωρούν εναλλακτικό όπως αυτόν
της επαυξηµένης πραγµατικότητας που όµως στην ουσία δεν προσφέρουν κάτι µείζον
για τον τοµέα των συναλλαγών απλά προσφέρουν στιγµές χαλάρωσης, που αν το
σκεφτούµε όµως βαθύτερα θα διαπιστώσουµε ότι εµπίπτει στην εξάρτηση που
υπάρχει πλέον στον άνθρωπο από τα τεχνολογικά µέσα αλλά και στους γρήγορους
και αγχωτικούς ρυθµούς, καθώς εναλλακτικά θα µπορούσε να επιλέξει να περάσει
χρόνο και να χαλαρώσει σε ένα περιβάλλον µε κήπο και ουρανό, ανεξάρτητα του εάν
όλα αυτά είναι εικονικά και εµπίπτουν στην τεχνολογία. Το µεγαλύτερο ζήτηµα είναι
ότι εδώ διαφαίνεται η αποξένωση που ξεκινά σιγά, σιγά να υφίσταται µεταξύ των
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ανθρώπων, αλλά και η καθηµερινή φθορά τόσο στην ίδια την καθηµερινότητα του
ανθρώπου όσο και στην επικοινωνία του µε τους άλλους αλλά και στην θέληση του
να περνά τον ελεύθερο χρόνο του ποιοτικά µε αληθινή πραγµατική επικοινωνία και
να αποστασιοποιείται για λίγο από την τεχνολογία.
Αν όµως τελικά τα καταστήµατα αυτά δεν καταφέρνουν να κάνουν κόσµο να
χρησιµοποιεί και αξιοποιεί όλες τις νέες δυνατότητες και σε ικανοποιητικό ποσοστό
τότε ποιος ο λόγος δηµιουργίας τους;
Σε σχέση όµως µε το παραπάνω ερώτηµα δεν µπορώ να παραβλέψω πως ένα από
τους λόγους που ο κόσµος δεν αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες που του προσφέρονται
είναι κατά κύριο λόγο η ελλιπής ενηµέρωση και πολλές φορές ίσως και η απουσία
αυτής, αυτό το στηρίζω και σε εµένα ως καταναλωτή, καθώς ούτε ακόµη και εγώ η
ίδια αν δεν ασχολιόµουν µε αυτή την εργασία δεν θα γνώριζα του τι ακριβώς είναι τα
ibank, ανεξάρτητα µε το γεγονός ότι ήξερα την ύπαρξη τους, καθώς τα είχα δει, όµως
αρχικά θεωρούσα ότι ήταν µικρότερα καταστήµατα στη λογική των εµπορικών
κέντρων.
Εποµένως, το µεγαλύτερο πρόβληµα θεωρώ ότι είναι η έλλειψη ενηµέρωσης, διότι
δεν αρκεί απλά η ύπαρξη µιας διαφήµισης ή ενός φυλλαδίου, αλλά θα έπρεπε να
υπάρχουν αρµόδιοι υπάλληλοι, που θα µάθαιναν εξ’ ολοκλήρου ότι σχετίζεται µε τα
νέα αυτά καταστήµατα και θα τοποθετούνταν εντός των παραδοσιακών αλλά και των
νέων αυτών καταστηµάτων και θα φρόντιζαν στην πρώτη περίπτωση να παροτρύνουν
τους πελάτες να τα επισκεφτούν εξηγώντας τους επακριβώς του τι είναι και τι
προσφέρουν αυτά, καθώς όµως και ποιες συναλλαγές µπορούν να
πραγµατοποιήσουν, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα φρόντιζαν να τους ξεναγήσουν
αρχικά στους χώρους να τους εξηγήσουν τις δυνατότητες που έχουν και τις
συναλλαγές που µπορούν να πραγµατοποιήσουν και έπειτα ανάλογα µε τις ανάγκες
τους να τους δείξουν επακριβώς την λειτουργία των µηχανηµάτων και να είναι
συνεχώς διαθέσιµοι για οποιαδήποτε απορία υπάρξει και οποιαδήποτε βοήθεια ή
διευκρίνιση χρειαστεί. Έπειτα όµως ακολουθούν και άλλα προβλήµατα όπως ο φόβος
του νέου , η έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας, ο φόβος αποξένωσης, ο φόβος του εάν
υποστηριχθούν θα δηµιουργηθεί ανεργία αλλά και η αβεβαιότητα πολλών ανθρώπων
για την αποτυχία του συγκεκριµένου εγχειρήµατος στην Ελλάδα κυρίως λόγω
έλλειψης κάποιες φορές του απαραίτητου υπόβαθρου και της απαραίτητης
υποστήριξης. Βέβαια όλα αυτά µπορούν να αντιστραφούν αν ακολουθηθούν όσα
προείπα.
Ερώτηση 15: Καινοτόµα καταστήµατα, µια ακόµη τράπεζα, η οποία λανσάρισε, ένα
ακόµη νέο τεχνολογικό µοντέλο καταστήµατος παρόµοιο µε τα ibank store είναι η
Πειραιώς µε τα λεγόµενα «ebranch». Σε αυτή την περίπτωση σε αντίθεση µε τα
ibank, store, το ποσοστό αυτόν που τα γνωρίζουν σε σχέση µε αυτόν που δεν τα
γνωρίζουν παρουσιάζει µεγάλη διαφορά καθώς το 29% «Τα Γνωρίζει», ενώ το 71%
«∆εν Τα Γνωρίζει». Το στοιχείο αυτό µας δείχνει ίσως, ως προς ένα βαθµό την
µεγαλύτερη προτίµηση του εγχειρήµατος της Εθνικής Τράπεζας έναντι του
εγχειρήµατος της Πειραιώς, αλλά ίσως και την καλύτερη πρακτική τους τόσο σε
µάρκετινγκ όσο και στην τοποθέτηση αυτών των καταστηµάτων. Φυσικά αυτά τα δύο
καταστήµατα είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι µπορεί να προσφέρουν πολλές ίδιες
δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και ορισµένες διαφορετικές που κάνουν τη
µια να ξεχωρίζει από την άλλη. Όµως και στην περίπτωση των e branch προκύπτει το
ερώτηµα του αν η δηµιουργία τους ήταν απαραίτητη και χρειαζόταν.
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Ερώτηση 16: Είναι σηµαντικό και σε αυτό το είδος καταστηµάτων, να δούµε κατά
πόσο αυτό το 29% που τα γνωρίζει τα επισκέπτεται κιόλας.
Έτσι µέσα από τα ερωτηµατολόγια προκύπτει ότι το 52% «τα έχει επισκεφθεί», ενώ
το 48% «δεν τα έχει επισκεφθεί», παρατηρούµε ότι η διαφορά που υπάρχει είναι
µικρή.
Επιπλέον σε αυτό το σηµείο θέλω να επισηµάνω ότι το ποσοστό των ατόµων που
έχουν επισκεφθεί τα e branch είναι σχεδόν ίδιο µε αυτό που έχει επισκεφθεί τα ibank,
µε µεγάλη όµως επιφύλαξη καθώς στη µια περίπτωση έχουµε γνώση αυτών από το
29% (e branch), ενώ στην άλλη έχουµε 57% (ibank store).
Και εδώ όπως και στα ibank store είναι πολύ σηµαντική η χρησιµοποίηση των
επιπλέον δυνατοτήτων και χώρων που προσφέρουν τα “e branch”, προκειµένου να
δικαιολογηθεί η ύπαρξη και η δηµιουργία τους.
Έτσι σε σχέση µε τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούν όσοι τα επισκέπτονται τα
ποσοστά διαµορφώνονται ως εξής, το 33% έχει χρησιµοποιήσει τα «Μηχανήµατα
Αυτόµατων Συναλλαγών», το 0% έχει χρησιµοποιήσει τα µηχανήµατα που υπάρχουν
στην γωνιά «Digital Corner”, ενώ το 67% έχει χρησιµοποιήσει το µηχάνηµα του
«Ταµία από Απόσταση», την ναυαρχίδα όπως την χαρακτηρίζει η Πειραιώς, ίσως
όµως και ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καταστήµατος που το κάνει να
ξεχωρίζει, το ποσοστό που συναντούµε λοιπόν εδώ είναι αρκετά µεγάλο και
δικαιολογεί κατά ένα µέρος την δηµιουργία των καταστηµάτων αυτών, ωστόσο το
ποσοστό αυτό ίσως να µην ήταν αυτό που είναι αν δεν προσέφερε αυτή η υπηρεσία
ένα από τα πιο σηµαντικά προτερήµατα που θα µπορούσε να προσφέρει ένα
τραπεζικό κατάστηµα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Άρα αυτή ίσως να ήταν και µια
από τις πιο έξυπνες κινήσεις της Πειραιώς βέβαια από την άλλη βλέπουµε ότι
µεγαλύτερη προτίµηση υπάρχει στα ibank store κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε την
γενικότερη κατανοµή της Πειραιώς ως προς την γενικότερη εξυπηρέτηση των
πελατών στην οποία κατέχει την πρώτη θέση. Ωστόσο αυτό συµβαίνει στα κλασσικά
καταστήµατα και ίσως τώρα το τοπίο αρχίζει να αλλάζει τουλάχιστον στην πλευρά
των καινοτόµων καταστηµάτων.
Ακόµη σε σχέση µε τους χώρους που έχουν επισκεφθεί όσοι έχουν πάει σε κάποιο
ebranch τα ποσοστά διαµορφώνονται ως εξής, το 67% έχει επισκεφθεί το χώρο του
«Ταµία από Απόσταση», το 33% το χώρο που βρίσκονται τα «Μηχανήµατα
Αυτόµατων Συναλλαγών», το 0% την γωνιά «Digital Corner», τον «Χώρο των
Συνεργατών», τον «Χώρο για Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση» και το «Meeting Room».
Γενικότερα παρατηρούµε ότι τα ποσοστά που σχετίζονται µε τον Ταµία από
Απόσταση είναι αρκετά υψηλά, ωστόσο µόνο αυτή η υπηρεσία δεν επαρκεί για να
δικαιολογήσει τόσο µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα την δηµιουργία των
ebranch, όπως και δεν επαρκεί για να υποστηρίξει και το σκοπό δηµιουργία τους που
είναι να δείξουν στον κόσµο τις νέες τεχνολογίες ώστε να αρχίσουν να τις
χρησιµοποιούν.
Σε σχέση µε τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται εντός των συγκεκριµένων
καταστηµάτων τα ποσοστά διαµορφώνονται ως εξής, το 100% έχει πραγµατοποιήσει
«Ανάληψη και Κατάθεση Μετρητών», ενώ 0% έχει πραγµατοποιήσει «Πληρωµές
Λογαριασµών», «Φόρτιση Prepaid Καρτών», «Ενηµέρωση Βιβλιαρίου», έχει
χρησιµοποιήσει «Εφαρµογές Internet και Mobile Banking».
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Συνοψίζοντας, σε σχέση και µε τα “e branch” και µε τα “I bank store”,
παρατηρούµε ότι δεν καλύπτουν στο 100% το λόγο για τον οποίο δηµιουργήθηκαν
και ότι ο κόσµος συνεχίζει να πραγµατοποιεί στο µεγαλύτερο ποσοστό µονάχα τις
συσκευές και τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούσε και παλαιότερα (µε ελάχιστες
εξαιρέσεις), αλλά και συνεχίζει να κάνει τις ίδιες συναλλαγές χωρίς να δίνει χώρο για
το καινούργιο.
Ερώτηση 17η : Στα παραδοσιακά καταστήµατα, η εξυπηρέτηση των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, «ΑΜΕΑ», δεν είναι συχνά ιδιαίτερα εύκολη, τόσο ως προς την
πρόσβαση στο χώρο των καταστηµάτων, όσο όµως και ως προς την εξυπηρέτηση των
συναλλαγών καθώς είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία συνοδού – µάρτυρα για
την διενέργεια των διαφόρων συναλλαγών. Όλο αυτό προσπάθησε να το αντιστρέψει
η Πειραιώς µέσω των “e branch” και της νέας υπηρεσία που εισήγαγε, του «Ταµία
από Απόσταση», η οποία παρέχει την δυνατότητα σε ΑΜΕΑ να εξυπηρετηθούν
χωρίς την παρουσία µαρτύρων, καθώς έχει ενσωµατώσει στα συστήµατα ιδιότητες
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (κωφάλαλους, τυφλούς, κλπ.). Επιπλέον η πρόσβαση σε
αυτά τα καταστήµατα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση µε τα παραδοσιακά.
Το κατόρθωµα λοιπόν αυτό της Πειραιώς θεωρείτε πολύ σηµαντικό από το 100%
των ερωτηθέντων έναντι του 0% που δεν το θεωρεί σηµαντικό.
Μάλιστα µεταξύ των σχολίων που αναφέρονται γιατί το θεωρούν σηµαντικό
διαβάζουµε τα εξής, «∆ίνει την δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να νοιώθουν
αυτόνοµοι», «Εξυπηρετούνται πλέον πολύ εύκολα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που
παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα», «Στα e branch δεν έχει µεγάλη αναµονή
και έτσι δεν ταλαιπωρούνται, επιπλέον η δυνατότητα αυτή αποτελεί διευκόλυνση για
τα άτοµα αυτά», «Γιατί γίνονται ανεξάρτητοι σε ότι αφορά τις τραπεζικές
συναλλαγές», «Αποτελεί ένα βήµα για την διευκόλυνση της ζωής των ΑΜΕΑ»,
«∆ιευκόλυνση ατόµων µε ιδιαιτερότητες, µείωση χρόνου εξυπηρέτησης, εύκολη
πρόσβαση για όλους», «Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν µπορούν να κάνουν
µόνοι τους αυτές τις συναλλαγές», «Τα άτοµα αυτά κάποιες φορές πέφτουν θύµα των
δικών τους ανθρώπων», «Το βρίσκω σηµαντικό, πολύ καλή και εύκολη εξυπηρέτηση
γιατί λειτουργεί περισσότερες ώρες αλλά και Σάββατο και εξυπηρετεί άτοµα που
έχουν περιορισµένο χρόνο για τις συναλλαγές τους», «Το θεωρώ σηµαντικό διότι
είναι πιο αξιόπιστο από µια συναλλαγή σε ΑΤΜ και ταυτόχρονα λιγότερο χρονοβόρο
από ότι θα περίµενες στην ουρά ενός ταµείου της τράπεζας», «Γιατί έτσι και τα άτοµα
αυτά δεν νοιώθουν ανίκανα», «Η προσβασιµότητα των τραπεζών από άτοµα µε
αναπηρία σε συνθήκες αξιοπρέπειας αποτελεί δικαίωµα και διευκόλυνση», «Τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετηθούν για
οποιοδήποτε θέµα προκύψει. Επίσης δεν θα χρειαστούν την συνοδεία µαρτύρων για
να τους κάνει να νοιώσουν διαφορετικά», καθώς και πολλά ακόµα.
Σε αυτό το σηµείο δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι διότι µε έχουν καλύψει όλα,
απλά πάντοτε πρέπει να θυµόµαστε ότι κάθε άνθρωπος ξεχωριστά έχει δικαίωµα στη
ζωή και την αξιοπρέπεια και ότι το κράτος και οι φορείς τους και οι εταιρίες και τα
καταστήµατα αυτής της χώρας πρέπει να µεριµνούν και για άτοµα που η
καθηµερινότητα και η ζωή τους δεν είναι τόσο εύκολη (ΑΜΕΑ).
Ερώτηση 18η : Η επίσκεψη των ανθρώπων για τις καθηµερινές συναλλαγές τους σε
ένα παραδοσιακό τραπεζικό κατάστηµα µέσα σε ένα µήνα γίνετε αρκετές φόρες. Το
ερώτηµα όµως είναι το πόσες φορές µηνιαίως επισκέπτεται ο κόσµος ένα
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εναλλακτικό τραπεζικό κατάστηµα. Έτσι από τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου
προκύπτει ότι το 14% δεν τα επισκέπτεται καθόλου, το 71% τα επισκέπτεται «1 µε
2 φορές το µήνα», το 14% τα επισκέπτεται «2 µε 4 φορές το µήνα», ενώ το 0% τα
επισκέπτεται «5 φορές και άνω».
Τα συγκεκριµένα ποσοστά ίσως µας δείχνουν ότι προς το παρόν δεν είναι τόσο
πρόσφορο και δεκτικό το έδαφος για να ευδοκιµήσουν τόσο πολύ αυτά τα
καταστήµατα ώστε να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά.
Ερώτηση 19η : Σχολίασα πρωτύτερα, για το µη πρόσφορο έδαφος που υπάρχει για
αυτή την νέα πραγµατικότητα τον τραπεζικών καταστηµάτων, την οποία
επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα της έρευνας που φανερώνουν ότι το 25% θεωρεί ότι
ένα τέτοιο κατάστηµα «τους παρέχει περισσότερα σε σχέση µε ένα παραδοσιακό»,
που αποτελεί ένα πολύ µικρό ποσοστό για να µπορέσει να υποστηρίξει το ενδεχόµενο
αντικατάστασης των παραδοσιακών καταστηµάτων από αυτά, το 33% θεωρεί ότι
«του παρέχει ισάξιες δυνατότητες» ενώ το 52% θεωρεί ότι «δεν του παρέχει
περισσότερα», ποσοστό αρκετά υψηλό που φανερώνει ότι τουλάχιστον προς το
παρόν η αντικατάσταση αυτή δεν θα υπάρξει. Ωστόσο στο µέλλον ίσως και να
υπάρξει διότι αν το ποσοστό που θεωρεί ότι του παρέχει ισάξιες δυνατότητες
µετακινηθεί στην άποψη ότι του παρέχει περισσότερα τότε θα υπερτερεί και αυτό θα
δώσει θετικές ενδείξεις για την ανάπτυξη αυτών στο µέλλον.
Ερώτηση 20η : Σε αντίθεση µε το αν τους παρέχουν περισσότερα αυτά τα νέα
καταστήµατα όπου το 52% θεωρεί ότι δεν του παρέχει περισσότερα ωστόσο το 52%
είναι θετικό στο να ανοίξουν περισσότερα καταστήµατα τέτοιου είδους ενώ από την
άλλη το 48% είναι αρνητικό στο άνοιγµα περισσότερων τέτοιων καταστηµάτων.
Γενικά η απόκλιση µεταξύ του θετικής άποψης από την αρνητική άποψη είναι µικρή.
Την διαφορά αυτή στα ποσοστά µεταξύ του δεν µου παρέχει περισσότερα και στη
θετική στάση του να ανοίξουν περισσότερα καταστήµατα θα την δικαιολογούσα
λέγοντας ότι ο κόσµος παρά τις αµφιβολίες, τους φόβους και τις δεύτερες σκέψεις του
ωστόσο είναι θετικός στο να δώσει µια ευκαιρία στο καινούργιο όπως φαίνεται, κάτι
το οποίο τελικά µας κάνει να ξανασκεφτόµαστε το συµπέρασµα περί του πρόσφορου
εδάφους. Ένα είναι το µόνο σίγουρο ότι ούτε και ο ίδιος ο κόσµος δεν µπορεί να
κατασταλάξει ακόµη στο 100% του τι προτιµά περισσότερο. Βέβαια το αρκετά καλό
αυτό ποσοστό ίσως και να οφείλεται στο θετικό κλίµα που έχει δηµιουργήσει η
υπηρεσία του ταµία από απόσταση ο οποίος δίνει την δυνατότητα εξυπηρέτησης και
σε ΑΜΕΑ µε πολύ πιο άνετο και εύκολο τρόπο.
Ερώτηση 21η : Προηγουµένως έκανα µια αναφορά στου ότι θα εξετάσω αργότερα
την προτίµηση του κόσµου για το κάθε κατάστηµα ξεχωριστά. Έτσι έχουµε το 38%
να προτιµά τα “I Bank Store”, το 19% να προτιµά τα “E Branch” ενώ το 43% δεν
απάντησε. Το πολύ µεγάλο ποσοστό προτίµησης των “I Bank Store” δικαιολογείται
και από όλα τα προηγούµενα ερωτήµατα. Βλέπουµε λοιπόν εµφανώς και µε στοιχεία
την προτίµηση του κόσµου τόσο στην Εθνική όσο και στις διάφορες υπηρεσίες,
εφαρµογές και επιδιώξεις της.
Ερώτηση 22η : Το µεγαλύτερο όµως ερώτηµα που θέλει διασαφήνιση είναι το εάν ο
κόσµος προτιµά τα νέα αυτά τεχνολογικά καταστήµατα ή τα παραδοσιακά
καταστήµατα. Έτσι από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι το 52% προτιµά
τα εναλλακτικά καταστήµατα, ενώ το 48% τα παραδοσιακά. Σηµαντικό σε αυτό το
σηµείο είναι όµως να παραθέσω και την αιτιολόγηση ως προς την προτίµηση τους
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που έδωσαν οι ερωτηθέντες. Έτσι έχουµε, «Προτιµώ τα παραδοσιακά καταστήµατα
για να µην υπάρξει ανεργία και οι καταναλωτές να µπορούν να απευθύνονται σε
κάποιον υπάλληλο, ειδικότερα οι µεγαλύτερες ηλικίες.», «Προτιµώ τα παραδοσιακά
λόγω της ανεργίας που θα υπάρξει σε διαφορετική περίπτωση», «Προτιµώ τα
παραδοσιακά γιατί µου προσφέρουν µεγαλύτερη ασφάλεια και προσφέρουν
περισσότερες θέσεις εργασίας για τραπεζικούς υπαλλήλους», «Προτιµώ τα
παραδοσιακά διότι θεωρώ σηµαντική την συναναστροφή ανάµεσα σε ανθρώπους»,
«Προτιµώ τα παραδοσιακά γιατί ακόµη θέλουµε την συναλλαγή µε το ανθρώπινο
δυναµικό», «Προτιµώ τα παραδοσιακά διότι ο τρόπος πληρωµής των αγαθών θα
γίνεται ηλεκτρονικά και δεν θα έχουµε τη δυνατότητα να χειριστούµε τα ίδια µας τα
χρήµατα καθώς αυτά θα περνάνε από τον ένα λογαριασµό στον άλλο», «Προτιµώ τα
παραδοσιακά γιατί µε την παρουσία των υπαλλήλων γίνεται πιο κατανοητή η
εξυπηρέτηση», «Προτιµώ τα παραδοσιακά γιατί όταν υπάρχει φυσικό πρόσωπο στην
τράπεζα θα µου λύσει κάθε απορία µου», καθώς και πολλά ακόµη. Από την άλλη
ανάµεσα στα σχόλια όσων προτιµούν τα νέα τεχνολογικά καταστήµατα διαβάζουµε
σχόλια όπως, «Θα έχουν περισσότερες υπηρεσίες χωρίς να περιµένουν σε κάποια
ουρά», «Γιατί στα παραδοσιακά λίγοι ασχολούνται σε ικανοποιητικό βαθµό µε τους
πελάτες, ενώ στα νέα τεχνολογικά καταστήµατα “φαίνεται” να αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο στους πελάτες, «Γιατί η τεχνολογία είναι µέρος της ζωής µας»,
«Για να είναι πιο άµεση η εξυπηρέτηση», «Εύκολη πρόσβαση, γρήγορη
εξυπηρέτηση, εξοικείωση µε νέες τεχνολογίες», «Γιατί προσφέρουν περισσότερες
εναλλακτικές και επειδή ο κόσµος πάει µπροστά», «∆ιότι η τεχνολογία προχωράει,
όλα γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο άµεσα και πιο ασφαλή χωρίς ανθρώπινη
παρέµβαση και λάθη.», «Παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες και πραγµατοποιούνται
πολύ πιο εύκολα.», «Γιατί πιστεύω ότι θα µειώσουν την αναµονή στα παραδοσιακά
καταστήµατα.» και άλλα πολλά.
Ερώτηση 23η : Το γεγονός ότι ένα πολύ ικανοποιητικό ποσοστό των ανθρώπων,
είναι θετικοί στο άνοιγµα περισσότερων καινοτόµων καταστηµάτων, αλλά και
προτιµούν µεταξύ παραδοσιακών και νέων τεχνολογικών – καινοτόµων, τα
καινοτόµα καταστήµατα, ωστόσο αυτό δεν άρει τις επιφυλάξεις τις οποίες έχουν ως
προς τα νέα αυτά καταστήµατα αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης, τα
οποία κατά κύριο λόγο λειτουργούν χωρίς την ανθρώπινη παρουσία. Μπορεί δηλαδή
να δίνουν την ευκαιρία για την ανάπτυξη τους αλλά πάντοτε έχουν στο πίσω µέρος
του µυαλού τους τις επιφυλάξεις που διατηρούν σε σχέση µε αυτά ώστε να µην
ξεχάσουν τα αρνητικά αποτελέσµατα που µπορεί να επέλθουν και να µην αφεθούν,
έτσι η ευκαιρία που τους δίνουν θα ήταν όπως θα λέγαµε µια δοκιµαστική περίοδος
λειτουργίας. Έτσι ακριβώς συµβαίνει και µε την προτίµηση των εναλλακτικών
καταστηµάτων όπου ο κόσµος εντοπίζει ίσως λίγο καλύτερη και πιο γρήγορη
εξυπηρέτηση χωρίς ουρές, προσωρινά όµως πάντα µιλώντας, διανύουµε δηλαδή κατά
κύριο λόγο µια δοκιµαστική περίοδος που µόνο η εξέλιξη θα φανερώσει στο µέλλον
τις τελικές απόψεις και προτιµήσεις του κόσµου.
Ωστόσο σε σχέση µε τις επιφυλάξεις που διατηρεί το σύνολο των ερωτηθέντων για
τα νέα τεχνολογικά καταστήµατα αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης
χωρίς την ανθρώπινη παρουσία, (τονίζω ότι οι απόψεις αυτές είναι και από τις δύο
πλευρές, δηλαδή και από αυτούς που προτιµούν τα νέα τεχνολογικά καταστήµατα
αλλά και από εκείνους που προτιµούν τα παραδοσιακά, άρα δεν είναι
προκατειληµµένες και µπορούµε να τις λάβουµε υπόψη µας), µεταξύ των σχολίων
που διατυπώνονται από όσους προτιµούν τα νέα καινοτόµα καταστήµατα διαβάζουµε
τα εξής, «Ίσως σε περίπτωση λάθους είναι πιο πολύπλοκη η διαδικασία διόρθωσης.»,
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«Ότι δεν θα µπορούµε να διορθώσουµε κάποια τυχόν λάθη.», «Η µόνη µου
επιφύλαξη είναι ότι πριν γίνουν πραγµατικότητα πρέπει να σχεδιαστούν σχολαστικά
και προσεκτικά.», «Ίσως κάποια νοµική κατοχύρωση να είναι η επιφύλαξη µου. ∆εν
είναι σαφές το νοµικό κοµµάτι.», «Τα ενδεχόµενα λάθη που µπορούν να γίνουν από
το µηχάνηµα και το ποιος µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά.», «∆εν έχω
κάποια επιφύλαξη καθώς τα έχω δοκιµάσει και µέχρι στιγµής παρατηρώ ότι δεν
γίνονται λάθη που µπορεί να κάνει κάποιος υπάλληλος.», «Ότι εφόσον είναι
ηλεκτρονικά µπορούν εύκολα να σε κλέψουν µέσα από αυτό.» καθώς και πολλά
ακόµη, ενώ από την πλευρά αυτών που προτιµούν τα παραδοσιακά καταστήµατα
διαβάζουµε τα εξής σχόλια, «Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος από τον πελάτη της
Τράπεζας εις βάρος του.», «Σιγά σιγά όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά και µε αυτόν τον
τρόπο θα υπάρχει έλλειψη της ανθρώπινης παρουσίας, σιγά, σιγά θα γίνουµε ξένοι.
Οι επιφυλάξεις µου είναι να καταφέρουµε όλοι µαζί να σταµατήσουµε την
δηµιουργία περισσότερων.», «Περισσότερες απάτες.», «Συνήθως δεν λύνονται όλες
οι απορίες µου και αν λάβω απάντηση δεν ξέρω αν θα λυθεί το πρόβληµα µου.»,
«Την νοµική κάλυψη µου σε περίπτωση λάθους. Την άµεση εξυπηρέτηση σε
περίπτωση που χρειαστώ βοήθεια.», «Θεωρώ σηµαντική τη συναναστροφή ανάµεσα
στους ανθρώπους.», «Όταν αγοράζει προϊόντα και οι πιθανότητες να σου “φάνε” τα
λεφτά είναι 50 – 50.», «Είναι απρόσωπα.», καθώς, και πολλά ακόµη.
Συνοψίζοντας, παρατηρώ και καταλήγω σε ένα συµπέρασµα και µια άποψη που
διατηρώ εξαρχής, δηλαδή για να είναι επιτυχές και αποδεκτό ένα εγχείρηµα, πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι γενικότεροι παράγοντες της αγοράς αλλά και του
κοινωνικού υπόβαθρου και των ατόµων που απαρτίζουν το περιβάλλον στο οποίο
αυτό το εγχείρηµα επιθυµεί να ενταχθεί. Παρατηρώ, δηλαδή ότι οι φόβοι και οι
ανησυχίες που υπάρχουν και στα άτοµα που υποστηρίζουν και προτιµούν τα
παραδοσιακά καταστήµατα, αλλά και στα άτοµα που δίνουν ευκαιρία και προτιµούν
τα νέα τεχνολογικά δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές, είναι όµως αυτές που αρχικά
περίµενα και εγώ όταν εξετάζοντας όλα αυτά τα θέµατα για την εργασία µου, µου
δηµιουργήθηκαν και εµένα οι ίδιες απορίες και επιφυλάξεις. Παρατηρούµε ότι οι
επιφυλάξεις που αναπτύσσονται έχουν να κάνουν τόσο µε την υλική “ζηµιά”, αν θα
µπορούσα να την χαρακτηρίσω έτσι, που µπορεί να υποστεί το άτοµο µε ότι αυτό
συνεπάγετε όσο όµως και µε το κοινωνικό πλήγµα αλλά και την αποξένωση µεταξύ
των ανθρώπων και των σχέσεων, που µπορεί να υπάρξει. Το συγκεκριµένο λοιπόν
θέµα λαµβάνει και κοινωνικές διαστάσεις. Τι θεωρώ λοιπόν εγώ, για να πετύχει όλο
αυτό το καινούργιο εγχείρηµα πρέπει πρώτον να υπάρξει αρχικά το κατάλληλο
υπόβαθρο στη χώρα µας και όλη αυτή η κίνηση να µην είναι βεβιασµένη, δεύτερον,
θα πρέπει να διεξαχθεί µια πλήρης µελέτη σχετικά µε τις επιπλέον ανάγκες που θα
κληθεί να καλύψει αλλά και να µελετηθεί διεξοδικά ο τρόπος λειτουργίας,
µάρκετινγκ και υποστήριξης αυτών των καταστηµάτων για να έχει επιτυχία το όλο
εγχείρηµα, τρίτον θα πρέπει να καταρρίψει τους φόβους περί αποξένωσης των
ανθρώπων λόγω της µη ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο και να δηµιουργήσει θέσεις
εργασίας των ήδη υπαρχόντων ατόµων αλλά και νεότερων που θα προσληφθούν, τα
οποία θα διδαχθούν επακριβώς τα νέα µηχανήµατα, τις δυνατότητες και γενικότερα
ότι µπορεί να προσφέρουν τα νέα καταστήµατα και τα οποία θα τοποθετηθούν και
στα παραδοσιακά καταστήµατα προκειµένου να ενηµερώνεται πλήρως ο κόσµος για
τα νέα τεχνολογικά καταστήµατα, αλλά θα τοποθετηθεί ταυτόχρονα και στα νέα
καινοτόµα όπου θα φροντίζει να παρουσιάζει τους χώρους στους πελάτες, να
συνοµιλεί µαζί τους και να τους δείχνει αναλυτικά τη λειτουργία του κάθε
µηχανήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες που έχουν, γενικότερα όµως θα υπάρχει
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πάντοτε η ανθρώπινη παρουσία, ένας άνθρωπος ικανός να λύσει την κάθε απορία που
θα δηµιουργηθεί, αλλά και να βοηθήσει. Τέλος, το µεγαλύτερο στοίχηµα θεωρώ που
πρέπει να πετύχουν τα τραπεζικά ιδρύµατα είναι αυτό της εµπιστοσύνης προς αυτά
από τους πελάτες, την εξάλειψη των φόβων και της αβεβαιότητας, αλλά και την µη
κατάργηση της ανθρώπινης παρουσίας, µε µια πρόταση θα λέγαµε ότι το µεγαλύτερο
στοίχηµα είναι ο επαναπροσδιορισµός των σχέσεων τους µε τους πελάτες τους και το
χτίσιµο µιας γερής βάσης µε κύριο στοιχείο την εµπιστοσύνη.
Ερώτηση 24η : Ένα από τα µείζον ερωτήµατα για τα οποία ήθελα να δω την άποψη
του κόσµου είναι το εάν θεωρούν ότι η ύπαρξη περισσότερων καινοτόµων
καταστηµάτων και η µείωση της ανθρώπινης παρουσίας από αυτά µπορεί να
οδηγήσει σε ανεργία και αποξένωση.. Έτσι µεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν
από άτοµα που προτιµούν τα καινοτόµα (διευκρινίζω πάντοτε ότι οι απαντήσεις
δόθηκαν και από άτοµα που προτιµούν τα νέα καινοτόµα καταστήµατα και από
ανθρώπους που προτιµούν τα παραδοσιακά εποµένως δεν είναι προκατειληµµένες)
διαβάζουµε τα εξής, «Όχι γιατί και τα δυο είδη είναι σηµαντικά και τα δύο είδη θα
πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν παράλληλα.», «Μπορεί να οδηγήσει σε
ανεργία.», «Ο τραπεζικός κλάδος διαθέτει πλήθος διαδικασιών και υπηρεσιών που
µπορούν να απασχολήσουν το ανθρώπινο δυναµικό αν αντικατασταθεί η εργασία του
από την τεχνολογία. Πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας θα αποτελεί τη βάση της
πυραµίδα.», «Η ανθρώπινη παρουσία είναι αναγκαία ακόµη και σε αυτά τα
καταστήµατα. Εκπαιδευµένο προσωπικό καθώς πάντα θα υπάρχουν και οι επιπλοκές
και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν.», «Ανεργία ναι διότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιµη
ακόµη για κάτι τέτοιο. Αποξένωση σε καµία περίπτωση.», «Ναι το πιστεύω, διότι δεν
θα είναι αναγκαίοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι», «Ναι διότι δεν θα χρειάζονται τόσοι
υπάλληλοι στις τράπεζες.», «Σαν αρνητικό πιστεύω πως είναι δυνατό να
παρουσιαστεί ποσοστό ανεργίας λόγω µείωσης προσωπικού, αλλά σαν θετικό θα
διευκολύνει τις συναλλαγές πολλών ανθρώπων.», «Ναι διότι θα µειωθούν οι
άνθρωποι που εργάζονται στις τράπεζες.» και πολλά ακόµη. Από την άλλη από τα
άτοµα που προτιµούν τα παραδοσιακά καταστήµατα διαβάζουµε τα εξής, «Είναι το
µόνο σίγουρο ότι θα υπάρξει και ανεργία και αποξένωση καθώς και πολλά ακόµη
προβλήµατα.», «Σίγουρα θα αυξήσει την ανεργία, την αποξένωση δεν το πιστεύω.»,
«Φυσικά και θα οδηγήσει σε ανεργία και αποξένωση γιατί οι εργασιακές θέσεις θα
µειωθούν γιατί οι ηλεκτρονικές συσκευές θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Αλλά
θα οδηγήσει και στην αποξένωση καθώς στο µέλλον δεν θα υπάρχει µια ανθρώπινη
φιγούρα για να µας δίνει οδηγίες, αλλά οι τεχνολογικές συσκευές.», «Ένας µεγάλος
αριθµός ανθρώπων θα µείνει άνεργος, αλλά πιστεύω και πολλά προβλήµατα
εξυπηρέτησης θα δηµιουργηθούν από την άγνοια του κόσµου.», «Σίγουρα θα υπάρξει
ανεργία. Ήδη πολλά καταστήµατα τραπεζών έχουν κλείσει. Όσο η τεχνολογία
µπαίνει δυναµικά στη ζωή µας οι άνθρωποι θα µείνουν χωρίς εργασία.», «Ναι µπορεί
να οδηγήσει σε πολύ µεγάλη ανεργία και πτώχευση.», και πολλά ακόµη.
Γενικότερα παρατηρούµε ότι ο περισσότερος κόσµος ασπάζεται τα δεινά που
µπορεί όλο αυτό να φέρει µαζί του, υπάρχει όµως και κόσµος που υποστηρίζει ότι
όλο αυτό θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ότι πάντα θα πρέπει να υπάρχει ο
ανθρώπινος παράγοντας. Αν µε ρωτούσαν εµένα προσωπικά θεωρώ ότι κατά κάποιο
τρόπο ισχύουν και οι δύο απόψεις, ναι µεν αλλά…. Ναι µεν αλλά διότι αρχικά στη
χώρα µας και το τονίζω αυτό λόγω των δηµοσιονοµικών προβληµάτων αλλά και
λόγω των συγχωνεύσεων των τραπεζικών ιδρυµάτων, ήδη υφίσταται µια µείωση του
ανθρώπινου δυναµικού, δεν αντιλέγω στο γεγονός ότι πάντοτε θα υπάρχει η
αναγκαιότητα του ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου να χειρίζεται και να
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υποστηρίζει τα µηχανήµατα αυτά και εγώ η ίδια υποστηρίζω την ύπαρξη ανθρώπων
να βοηθούν και να εξηγούν τα πάντα στους πελάτες εντός των νέων αυτών
καταστηµάτων αλλά και να υπάρχουν άτοµα να προγραµµατίζουν και να εξελίσσουν
τις δυνατότητες αυτών των µηχανηµάτων, ωστόσο εξαιτίας των γενικότερων
προβληµάτων στη χώρα µας, των συγχωνεύσεων των τραπεζών, αλλά και του
γεγονότος ότι ένα µηχάνηµα µπορεί να κάνει µια διαδικασία πιο γρήγορα και εύκολα
σε σχέση µε έναν άνθρωπο αλλά και του ότι δεν χρειάζεται πλέον λόγω της
ανάπτυξης της τεχνολογίας µεγάλος όγκος ανθρώπινου δυναµικού για να ρυθµίσει
και να χειριστεί έναν αρκετό όγκο µηχανηµάτων (κάτι τέτοιο στην πραγµατικότητα
όµως δεν ισχύει απόλυτα θα εξηγήσω το γιατί) αναπόφευκτα η µείωση του
ανθρώπινου δυναµικού και εποµένως της ανεργίας κάποια στιγµή θα επέλθει.
Ειδικότερα λόγω συγχωνεύσεως και δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας µας
γιατί µείωση τραπεζικών ιδρυµάτων συνεπάγετε µείωση προσωπικού, και ακόµη και
αλλαγή τόπου εργασίας να επέλθει,, δηλαδή αν µετακινηθούν στα κεντρικά όπως θα
λέγαµε ώστε να χειρίζονται αυτές τις νέες τεχνολογίες αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη
µείωση προσωπικού.
Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω ένα σχόλιο µου το οποίο ανήκει βέβαια στο τρίτο
µέρος της εργασίας µου, καλά τα νέα συστήµατα και οι νέες τεχνολογίες και πολύ
χρήσιµα, αλλά πάντοτε θα υπάρχει η ανάγκη εξειδικευµένων ανθρώπων στα νέα
συστήµατα και τεχνολογίες προκειµένου να µπορούν να δείξουν αναλυτικά τον τρόπο
λειτουργίας. Ακόµη χρήσιµα τα νέα συστήµατα ωστόσο υπάρχουν και κάποιες
συναλλαγές κυρίως µεγάλων εταιριών και οργανισµών που αφορούν πληρωµές στο
εξωτερικό οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολο και γρήγορο να γίνονται από τραπεζικούς
υπαλλήλους µε την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών ενώ ταυτόχρονα όλο αυτό
απαιτεί την αύξηση του προσωπικού καθώς νέες τεχνολογίες και µείωση χρόνου
συναλλαγών σηµαίνει περισσότερος φόρτος εργασίας ο οποίος συνεπάγετε την
ανάγκη για περισσότερα άτοµα. Πρέπει κανείς να δει τις εργασίες που απαιτούνται να
γίνουν σε συναλλαγές µέσω αυτών των νέων τεχνολογιών από πολύ κοντά ώστε να
κατανοήσει ότι µονάχα αν υπάρξει ένα συνδυασµός νέων τεχνολογιών και
ανθρώπινης παρουσίας καθώς και αύξηση προσωπικού και µάθησης τα πράγµατα θα
λειτουργούν σε πολύ πιο γρήγορους ρυθµούς, θα γίνονται πιο σωστά και οι δύο
πλευρές θα είναι ικανοποιηµένες. Θα λειτουργούν όπως θα λέγαµε όλα «ρολόι».

10.3.2 Αναλυτικά συµπεράσµατα ανά ερώτηση που
προκύπτουν από την αξιολόγηση των απαντήσεων του
ερωτηµατολογίου για το 3ο µέρος της εργασίας.
Αναφερθήκαµε σε νέες τεχνολογίες, σε εναλλακτικά δίκτυα, σε νέα καινοτόµα
τραπεζικά καταστήµατα και νέες µορφές εξυπηρέτησης. Τι όµως αποτελούν όλα αυτά
και τι συνθέτουν. Όλα αυτά αποτελούν την εξέλιξη µιας νέας µορφής τεχνολογίας
που αναπτύσσετε η οποία δηµιουργεί νέες εφαρµογές τραπεζικής εξυπηρέτησης και
συνθέτει έναν νέο κόσµο τεχνολογίας καινοτοµίας και συναλλαγών. Πόσοι λοιπόν
γνωρίζουν το fintech και ότι αυτό δηµιουργεί; Ο κόσµος γνωρίζει το νέο τραπεζικό
περιβάλλον που αναπτύσσετε γύρω του, γνωρίζει τις νέες εφαρµογές, γνωρίζει
εταιρίες που µπορούν να παίξουν τραπεζικό ρόλο και σε τελική ανάλυση γνωρίζει ότι
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εξελίσσεται ένα νέο τοπίο τραπεζικών και όχι µόνο συναλλαγών και ένας νέος
κόσµος ιντερνετικών κατ’ ουσία τραπεζών όπως όλα τα άρθρα υποστηρίζουν ή όχι;
Αυτοί είναι και κάποιοι από τους λόγους για τους δηµιουργήθηκε το 2ο
ερωτηµατολόγιο για αυτή την εργασία.
Ερώτηση 1η : Κύριο µέσω των νέων δυνατοτήτων και των νέων εφαρµογών,
αποτελούν οι έξυπνες συσκευές όπως της ονοµάζουµε που αναπτύχθηκαν µε την
εξέλιξη της τεχνολογίας. Ποιες όµως από αυτές τις έξυπνες συσκευές διαθέτει ο
κόσµος; Μέτα την έρευνα παρατηρούµε ότι, το 100% των ερωτηθέντων διαθέτουν
«Smartphone”, µάλιστα όλοι διαθέτουν τουλάχιστον από ένα, ενώ µεγάλο ποσοστό
διαθέτει από δυο και πάνω, αυτό φανερώνει ότι τουλάχιστον ως προς την δυνατότητα
να κατεβάσουν τις νέες τραπεζικές και όχι µόνο εφαρµογές την έχουν όλοι, το 71%
διαθέτει «Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή», το 76% διαθέτει «Laptop”, το 57%
«Tablet», το 14% «Smartwatch», και το 52% «Smart TV». Γενικότερα λοιπόν
παρατηρούµε ότι όλοι πλέον στις µέρες µας, διαθέτουν ένα καινοτόµο τεχνολογικά
µέσο, το οποίο µπορεί να τους δώσει πρόσβαση στις νέες fintech εφαρµογές, εφόσον
φυσικά το ίδιο το άτοµο το θελήσει. Σε αυτό το σηµείο φαίνεται και η µεγάλη
εξάρτηση που υφίσταται πλέον ο άνθρωπος από αυτές τις έξυπνες συσκευές, όπου
µεγάλο ποσοστό διαθέτει σε αριθµό από 2 και πάνω σε κάποιες από αυτές. Από αυτά
τα αποτελέσµατα που προέκυψαν αφοπλίζεται η τυχόν δικαιολογία του ότι δεν
διαθέτω το µέσο για να κατεβάσω ή να χρησιµοποιήσω τις νέες τραπεζικές
εφαρµογές και δυνατότητες, αλλά και να ενηµερωθώ σε σχέση µε αυτές (σε ένα
ποσοστό πάντα µιλώντας).
Ερώτηση 2η : Όπως ανέφερα σε κάποιο σηµείο της εργασίας µου αυτής πλέον οι νέοι
έρχονται σε επαφή µε τεχνολογικά µέσα και τα χρησιµοποιούν σε πολύ µικρότερες
ηλικίες από ότι για παράδειγµα άτοµα της δικής µου ηλικίας και µεγαλύτερης, έτσι
είναι σηµαντικό να δούµε και σε τι ηλικίες τα άτοµα που απάντησαν τα
ερωτηµατολόγια ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά και χρησιµοποίησαν κάποιο από τα
τεχνολογικά µέσα του ερωτήµατος 1.
Με βάση λοιπόν την έρευνα παρατηρούµε ότι συγκεντρώνονται τα εξής ποσοστά:
το 38% «σε ηλικίες από 2 έως 12 ετών», σε αυτό το σηµείο µου έκανε εντύπωση ότι
υπήρχαν και άτοµα µικρότερης ηλικίας από την δική µου τα οποία ήρθαν σε επαφή
και χρησιµοποίησαν αυτά τα τεχνολογικά µέσα και κυρίως τα Smartphone και τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην ηλικία των 3 ετών και των 5 ετών, εποµένως
καταλαβαίνουµε ότι δεν συµβαίνει µονάχα τα πολύ πρόσφατα χρόνια τα παιδιά να
έρχονται σε επαφή µε νέες τεχνολογίες σε πολύ µικρή ηλικία αλλά αυτό υπήρχε και
παλαιότερα σε µικρότερο όµως βαθµό, το 29% «σε ηλικία από 13 ετών έως 20
ετών», το 19% «σε ηλικία από 21 ετών έως 30 ετών», το 9% «σε ηλικία από 31
ετών έως 40 ετών», το 5% «σε ηλικία από 41 ετών έως 50 ετών» και το 0% «σε
ηλικία από 50 ετών και άνω».
Παρατηρούµε, εποµένως, ότι, πλέον που οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η
τεχνολογία έχει φέρει ριζικές αλλαγές στην καθηµερινότητα των ανθρώπων βλέπουµε
ότι κάποια από τα συνολικά ποσοστά αναπτύσσονται σε µεγαλύτερες ηλικίες, όπου
µέσα από αυτά φαίνεται η προθυµία ακόµη και των ατόµων µεγάλης ηλικίας που δεν
χρησιµοποιούσαν τα τεχνολογικά µέσα του ερωτήµατος 1 να επιθυµούν να τα
γνωρίσουν, να τα µάθουν και να αποτελέσουν και αυτοί µέρος του νέου κόσµου που
εξελίσσετε. Από την άλλη πλευρά τα υψηλά ποσοστά που αναπτύσσονται στις
µικρότερες ηλικίες ήταν θα πω αναµενόµενα και αν εξετάζαµε και άτοµα γεννηµένα
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ακόµη πιο πρόσφατα είναι πιθανό τα ποσοστά αυτά να ήταν ακόµη πιο αυξηµένα.
Άρα πλέον καθηµερινότητα, καινοτοµία, τεχνολογία και εξέλιξη είναι έννοιες
αλληλένδετες, το πόσο θετικό είναι αυτό ωστόσο µόνο στο µέλλον θα φανεί.
Ερώτηση 3η : Όλες οι νέες τεχνολογίες και εφαρµογές που αναπτύσσονται στον
τοµέα των συναλλαγών όπως είπαµε έχουν την βάση τους στο “Fintech” δηλαδή
Financial Technologies, που αποτελούν καινοτόµες λύσεις και εφαρµογές που
αναπτύσσονται στον τοµέα των συναλλαγών γενικότερα. Σε διάφορα άρθρα διάβασα
ότι σηµαντικό ποσοστό των ανθρώπων γνωρίζει την νέα έννοια, ωστόσο κατά πόσο
όλο αυτό είναι αληθές; Για να λύσω αυτήν την απορία µου καθώς η συγκεκριµένη
έννοια έχει εµφανιστεί σχεδόν τα δύο τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τουλάχιστον και
όταν λέω έχει εµφανιστεί, θα έπρεπε καλύτερα να λέω ότι έχει γίνει γνωστή και
µπορεί ο κόσµος να αναζητήσει για αυτή όπως ακριβώς έκανα και εγώ, αναρωτώµενη
στο που στηρίζονται όλες αυτές οι νέες δυνατότητες που εµφανίζονται καθηµερινά
στον τοµέα των συναλλαγών τραπεζικών και µη, την απάντηση λοιπόν σε αυτή την
απορία µου την έδωσε η ερώτηση 2 του ερωτηµατολογίου µου όπου ξεκάθαρα
φανερώνει ότι µόνο το 10% «γνωρίζει του τι είναι το fintech” ενώ το 90% όχι.
Πως γίνεται αυτό; Όλο αυτό συµβαίνει διότι δεν υπάρχει απόλυτη και σωστή
ενηµέρωση από την πλευρά των αρµόδιων οργάνων ενώ από την άλλη ούτε και ο
ίδιος ο κόσµος αναρωτιέται από πού πηγάζουν όλες αυτές οι νέες εφαρµογές και
δυνατότητες αλλά και γιατί δηµιουργούνται, η ευθύνη λοιπόν του ποσοστού ανήκει
και στις δύο πλευρές. Ίσως βέβαια λίγο µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης να επιρρίπτω
στους αρµόδιους διότι πολλές φορές στις µέρες µας ο σύγχρονος άνθρωπος
βαλλόµενος καθηµερινά από νέες εξελίξεις, αλλαγές αλλά και λόγω των δυσκολιών
που αντιµετωπίζει, των γρήγορων ρυθµών ζωής αλλά και του ελάχιστου ελεύθερου
χρόνου που του αποµένει, πολλές φορές δεν κάθεται να αξιολογήσει όλες τις νέες
πληροφορίες που του διαχέονται και να αναρωτηθεί, εποµένως εκεί είναι που πρέπει
οι αρµόδιοι να λάβουν θέση, µε αυτό τον τρόπο δεν θα αποτυγχάνουν και τα νέα
τεχνολογικά εγχειρήµατα, ο κόσµος ίσως πάψει να είναι ανασφαλής σε σχέση µε
αυτά και αρχίσει να τα χρησιµοποιεί. Φυσικά όλα αυτά είναι θεωρίες οι οποίες θα
αποδειχθούν, ή θα διαψευθούν µόνον εφόσον ισχύσουν.
Ερώτηση 4η : ∆εν είναι µόνο τα συστηµικά τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας µας τα
οποία προσφέρουν δυνατότητα διάφορων συναλλαγών στους πελάτες τους µε
ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα, αλλά και που παρέχουν την δυνατότητα
προµήθειας µηχανηµάτων µε ενσωµατωµένη την νέα τεχνολογία ανέπαφων
συναλλαγών καθώς και άλλες παρόµοιες δυνατότητες στους πελάτες τους, αλλά
υπάρχουν και εταιρίες που παίζουν αυτό τον ρόλο και οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα
καινοτόµες. Μια από αυτές τις εταιρίες είναι και η Viva όπου αποτελεί την πρώτη
“fintech” εταιρία – τράπεζα στην Ελλάδα µε επίσηµη άδεια. Είναι ουσιαστικά µια
ιντερνετική τράπεζα χωρίς φυσικά καταστήµατα, η οποία παρέχει παρόµοιες
δυνατότητες στους πελάτες της µε τις τράπεζες ενώ ταυτόχρονα έχει εισάγει πολλές
καινοτοµίες στο χώρο των συναλλαγών πριν το κάνουν τα καινοτόµα καταστήµατα.
Ωστόσο πόσος κόσµος γνωρίζει την Viva, και ποίοι γνωρίζουν ότι αποτελεί την
πρώτη fintech στην Ελλάδα;
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι, το 63% των ερωτηθέντων γνωρίζει την Viva, ενώ το
38% όχι. Από την άλλη όµως πλευρά παρατηρούµε ότι κανείς δεν γνωρίζει ότι
αποτελεί την πρώτη fintech τράπεζα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι απολύτος
λογικό αν σκεφτούµε ότι το 90% δεν γνωρίζει καν την έννοια fintech. Βλέπουµε
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λοιπόν ως προς τα ποσοστά ότι το 100% «δεν γνώριζε ότι είναι η πρώτη fintech
στην Ελλάδα» ενώ το απολύτως λογικό 0% «Το γνώριζε».
Παρατηρούµε, εποµένως, ότι, όταν ο κόσµος δεν γνωρίζει µια έννοια και δεν είναι
εξοικειωµένος µε αυτή, µπορεί να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες µιας εταιρίας ή να
γνωρίζει µια εταιρία χωρίς να ξέρει ότι στηρίζεται η µορφή της και οι εφαρµογές της
στο fintech.
Ερώτηση 5η : Η Viva, µπορεί να αποτελεί την πρώτη Fintech τράπεζα στην Ελλάδα,
και προσφέρει παρόµοιες δυνατότητες συναλλαγών και µέσων µε τις τράπεζες,
ωστόσο δεν δραστηριοποιείτε µόνο στον τοµέα αυτό. Ένας άλλος τοµέας στον οποίο
δραστηριοποιείται και έχει γίνει γνωστή από αυτόν είναι και το κλείσιµο και η αγορά
εισιτηρίων για διάφορα θεάµατα, συναυλίες, προορισµούς και άλλα πολλά. Εποµένως
ναι µεν µεγάλο ποσοστό γνωρίζει την εταιρία αλλά είναι σηµαντικό τουλάχιστον για
αυτή την έρευνα και την εργασία ταυτόχρονα να δούµε πόσος κόσµος χρησιµοποιεί
τις υπηρεσίες της Viva σε σχέση µε τον τοµέα των συναλλαγών ιδίου τύπου µε τις
τραπεζικές συναλλαγές. Μια από τις εφαρµογές και µάλιστα καινοτόµες που
µπορούµε να δώσουµε σαν παράδειγµα στην περίπτωση αυτού του είδους
συναλλαγών είναι το “viva wallet”, ή όπως το έχουν λανσάρει οι τράπεζες είναι το
ιντερνετικό πορτοφόλι το οποίο ουσιαστικά δεν αποτελεί πλαστικό χρήµα, αλλά
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο εικονικό ηλεκτρονικό χρήµα το οποίο διαχειρίζεται
µέσω εφαρµογών ή applications από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή.
Παρατηρούµε λοιπόν, εδώ ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά σε
σχέση µε τον λόγο που γνωρίζει ο κόσµος τη Viva, καθώς µόνο το 9% «χρησιµοποιεί
τις εφαρµογές τέτοιου τύπου», ενώ το 92% «δεν τις χρησιµοποιεί».
Ουσιαστικά δηλαδή καταλαβαίνουµε, ότι ο κόσµος δεν επιλέγει τόσο εύκολα να
στραφεί σε εταιρίες οι οποίες δεν αποτελούν τραπεζικά ιδρύµατα, καθώς δεν τις
εµπιστεύεται απόλυτα για συναλλαγές οι οποίες κατά κύριο λόγο µέχρι σήµερα
γίνονται από τις τράπεζες και µέσω των συστηµάτων τους και ίσως όλο αυτό
συµβαίνει και λόγω της µη ύπαρξης καταστηµάτων εποµένως και της απουσίας
ανθρώπινου δυναµικού εντός αυτών το οποίο θα µπορούσε να βοηθήσει τον πελάτη
ανά πάσα στιγµή, να διορθώσει κάποιο λάθος του και να είναι εκεί για ότι τον
χρειαστεί. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα της επικοινωνίας µέσω τηλεφώνου για την
επίλυση κάποιου προβλήµατος, ωστόσο οι άνθρωποι τουλάχιστον στη χώρα µας
προτιµούν περισσότερο την κατά πρόσωπο επικοινωνία και εξυπηρέτηση.
Ερώτηση 6η : Η Viva όπως προείπα θεωρείτε µια ιντερνετική τράπεζα η οποία
παρέχει όµοια τραπεζικά προϊόντα µε τα υπάρχοντα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας.
Είναι ακόµη η πρώτη που εισήγαγε κάποια από αυτά τα προϊόντα µε τις νέες fintech
τεχνολογίες ενσωµατωµένες πολύ πριν το κάνουν οι τράπεζες. Μια από τις παροχές
λοιπόν της Viva, είναι και τα µηχανήµατα µε την τεχνολογία POS. Ειδικότερα ένα
επιπλέον όφελος που προσφέρει η συγκεκριµένη εταιρία σε σχέση µε τις συναλλαγές
που γίνονται σε αυτά τα µηχανήµατα, είναι, ότι εφόσον η συναλλαγή θα
πραγµατοποιηθεί µε κάρτα της Viva, τότε η προµήθεια της για αυτή τη συναλλαγή
είναι µηδενική, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει σε αντίστοιχη περίπτωση µε τις τράπεζες.
Γνωρίζοντας το συγκεκριµένο προτέρηµα, ωστόσο πόσοι επιχειρηµατίες επιλέγουν
πέραν των µηχανηµάτων των κλασσικών τραπεζών να διαθέτουν και µηχανήµατα της
Viva; Έπειτα από την έρευνα βλέπουµε ότι µόλις το 9% του συνόλου των
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επιχειρήσεων «διαθέτει µηχανήµατα Viva POS», έναντι του 77% που δε διαθέτει,
ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 14% δεν απάντησε.
Σε σχέση µε το ποσοστό που δεν απάντησε αποτελείται από άτοµα που δεν
εργάζονται και δεν διαθέτουν δική τους επιχείρηση εποµένως είναι απόλυτα λογικό.
Βλέπουµε ωστόσο ότι είναι τεράστια η διαφορά µεταξύ των επιχειρήσεων που
διαθέτουν µηχανήµατα της Viva, σε σχέση µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν
διαθέτουν. Όλο αυτό µας δείχνει την δυσκολία που έχει ο κόσµος να εµπιστευτεί κάτι
καινούργιο που δεν το γνωρίζει απόλυτα και δεν νοιώθει ασφαλής µε αυτό, παρά τα
θετικά οφέλη που προσφέρει σε σχέση µε τις τράπεζες. Γενικότερα το µεγαλύτερο
συµπέρασµα µου είναι ότι ο κόσµος νοιώθει ασφάλεια σε κάτι που βλέπει και δεν
λειτουργεί αποκλειστικά και µόνο µέσω ίντερνετ. Ίσως να το προτιµά σε συναλλαγές
που έχουν να κάνουν µε την αγορά εισιτηρίων για παράδειγµα, αλλά το αποφεύγουν
σε συναλλαγές µε µεγαλύτερη και σπουδαιότερη βαρύτητα για εκείνους. Γενικότερα
όταν σε µια χώρα δεν υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο τότε δεν εµφανίζετε και η
αποδοχή που θα υπήρχε σε αντίθετη περίπτωση.
Ερώτηση 7η : Γύρω από το fintech και µε βάση αυτό και τις νέες τεχνολογίες,
εφαρµογές και καινοτοµίες που παρουσιάζει οι διάφορες εταιρίες και τα τραπεζικά
καταστήµατα διοργανώνουν διαγωνισµούς, οι οποίοι έχουν ως στόχο να αναδείξουν
καινοτόµες ιδέες νέων ανθρώπων και να τους προσφέρουν µια ευκαιρία
εµπορευµατοποίησης και επιτυχίας στην αγορά. Επιπλέον παρέχουν και άλλες
δυνατότητες, όπως το να µπορέσουν οι διαγωνιζόµενοι να δοκιµάσουν την πατέντα
τους µε βάση τις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς, κάτι το οποίο σε διαφορετική
περίπτωση δεν θα µπορούσαν να το κάνουν, δίνουν την ευκαιρία να κερδίσουν
σηµαντικές υποτροφίες και σηµαντικά χρηµατικά έπαθλα, δίνουν την ευκαιρία να
συναντηθούν και να διδαχθούν από σηµαντικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα “fintech” καθώς και πολλά ακόµη οφέλη που σε διαφορετική περίπτωση
δεν θα µπορούσαν να «χαρούν».
Ωστόσο δεν γνωρίζει όλος ο κόσµος για αυτούς τους διαγωνισµούς, αλλά και το
ποιες επιχειρήσεις, οργανισµοί και εταιρίες τους διοργανώνουν αλλά και το που και
το πότε και αυτό κυρίως λόγω της ελλιπούς και µη έγκαιρης ενηµέρωσης από τα
αρµόδια όργανα. Όλο αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από τα αποτελέσµατα της
έρευνας που φανερώνουν ότι το 100% του συνόλου δεν έχει ακούσει για τους
διαγωνισµούς αυτούς, ενώ το 0% έχει ακούσει.
Μάλιστα σε σχέση µε το σχολιασµό του συγκεκριµένου θέµατος από τους
ερωτηθέντες διαβάζουµε ότι, «∆εν έχω ακουστά τους παραπάνω διαγωνισµούς.
Φαντάζοµαι πως η ενηµέρωση δεν είναι επαρκής», «∆εν υπάρχει επαρκής
ενηµέρωση», «Εάν δεν ενδιαφέρεσαι για το συγκεκριµένο θέµα δεν το γνωρίζεις»,
και πολλά ακόµη αντίστοιχα σχόλια.
Κλείνοντας, θέλω να σχολιάσω ότι και εγώ η ίδια αν δεν αναζητούσα πληροφορίες
σχετικά µε την έννοια του fintech και τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται µε
βάση αυτό, για την εργασία µου, δεν θα γνώριζα για τους διαγωνισµούς αυτούς,
εποµένως παρατηρούµε ότι όντως η ενηµέρωση σχετικά µε αυτούς τους
διαγωνισµούς είναι αρκετά ελλιπής. Βέβαια τους τελευταίους µήνες έχουν αρχίσει να
υφίστανται κάποιες αναφορές σε αυτούς και µέσω του µάρκετινγκ που ακολουθείτε
και µέσω των ειδήσεων που παρουσιάζουν θέµατα όπως η διεξαγωγή των
συγκεκριµένων διαγωνισµών.
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Γενικότερα όµως σαν χώρα θεωρώ ότι δεν διαθέτουµε ίσως το σωστότερο
υπόβαθρο ώστε ο κόσµος να ενηµερώνετε εγκαίρως για νέες ευκαιρίες και αλλαγές
στην καθηµερινότητα του, δεν υπάρχει δηλαδή η σωστή ενηµέρωση.
Ερώτηση 8η : Γενικότερα τα δυο τελευταία χρόνια βαλλόµαστε καθηµερινά από νέες
τραπεζικές εφαρµογές, µάλιστα καινοτόµες που εµφανίζονται από τις τράπεζες για να
διευκολύνουν την καθηµερινότητα µας και να µειώσουν τους χρόνους εξυπηρέτησης
και τα όρια (χρόνου και τόπου διενέργειας µια συναλλαγής), οι οποίες κατά βάση
στηρίζονται στο fintech. Παρατηρούµε ακόµη έναν αγώνα µεταξύ των διάφορων
τραπεζικών ιδρυµάτων ποιο θα υπερισχύσει έναντι του άλλου και ποιο θα
παρουσιάσει πρώτο µια νέα εναλλακτική καινοτοµία – εφαρµογή που θα γίνει
αποδεκτή από το καταναλωτικό κοινό και θα τη χρησιµοποιεί σε καθηµερινή βάση.
Τέτοιο είδους εφαρµογές είναι για παράδειγµα το ibank payband, το ibank pay, το
ibank pay 4B και πολλά ακόµα.
Ωστόσο µέσα από την έρευνα µου διαπίστωσα ότι, µόνο το 10% χρησιµοποιεί
εφαρµογές τέτοιου τύπου, ενώ το υπόλοιπο 90% δεν τις χρησιµοποιεί. Παρατηρούµε
δηλαδή ότι ο κόσµος δεν αξιοποιεί, ούτε και προτιµά στο έπακρο αυτές τις νέες
εφαρµογές που εµφανίζονται βάση λεγοµένων για να κάνουν την ζωή του
ευκολότερη. Προτιµά να µένει στην χρησιµοποίηση εφαρµογών τις οποίες γνωρίζει,
γνωρίζει την χρήση τους και την λειτουργία τους και κατά κάποιο τρόπο τις
εµπιστεύεται.
Ακόµη σε σχέση µε τις παραπάνω εφαρµογές έχουµε ότι το 50% χρησιµοποιεί το
ibank pay, το 0% το ibank payband και το ibank pay 4B, ενώ το υπόλοιπο 50%
κανένα από τα παραπάνω αλλά κάποια άλλα.
Παρατηρούµε ότι έχουµε ένα µηδενικό ποσοστό σε ένα προϊόν, το οποίο είναι
ουσιαστικά ένα αδιάβροχο βραχιολάκι µε ενσωµατωµένη µια τραπεζική κάρτα µε το
οποίο κάποιος µπορεί να κάνει τις συναλλαγές του, και ενώ το συγκεκριµένο έχει
προωθηθεί πάρα πολύ µέσα από εκδηλώσεις όπως το “lady’s run day”, το “colorday
festival” αλλά και προωθητικές ενέργειες των ίδιων των τραπεζικών ιδρυµάτων, άρα
ο κόσµος που το έχει πάρει στα χέρια του δεν έχει διαθέσει χρήµατα για την
απόκτηση του ωστόσο δεν το χρησιµοποιεί. Ακόµη παρατηρούµε µηδενικό ποσοστό
και σε µια υπηρεσία που µετατρέπει λόγω του τρόπου εισπράξεις των χρηµάτων –
εσόδων της σε ψηφιακό κατάστηµα ένα φυσικό κατάστηµα.
Παρατηρούµε δηλαδή ότι ο κόσµος δεν µπορεί πάρα πολύ εύκολα να
πραγµατοποιήσει την µετάβαση από µια σύγχρονη εποχή µε καινοτόµα µέσα
συναλλαγών, σε µια «ψηφιακή» όπως θα την χαρακτήριζα εποχή µε εικονικά
χρήµατα και άκρως καινοτόµες εφαρµογές. Είναι αρκετά δύσκολο να εµπιστευτείς
κάτι καινούργιο όταν δεν υπάρχει η απαραίτητη ενηµέρωση, η απαραίτητη γνώση και
από τους φορείς αλλά και η απαραίτητη γνώση από τους χρήστες και γενικότερα η
άκρως προσεκτική µελέτη και υποστήριξη των αλλαγών αυτών οι οποίες συµβαίνουν
κατά κύριο λόγο σε ένα άκρως ακατάλληλο δηµοσιονοµικό - κοινωνικό περιβάλλον,
αλλά ταυτόχρονα πραγµατοποιούνται και βεβιασµένα προκείµενου να προλάβουµε
τις εξελίξεις και την τεχνολογία και όλο αυτό δεν οδηγεί σε θετικές στάσεις από τους
πολίτες και αποτελέσµατα για τις εταιρίες. Πλήττεται έτσι ακόµη περισσότερο η
ρευστή εµπιστοσύνη πλέον των ανθρώπων προς τα τραπεζικά ιδρύµατα.
Ερώτηση 9η : Μια από τις fintech τράπεζες του εξωτερικού, που έχει καταφέρει να
λειτουργεί χωρίς τραπεζικά καταστήµατα και µόνο µέσω ίντερνετ και µέσω των
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αντίστοιχων εφαρµογών της, αλλά έχει καταφέρει να επεκτείνει και την δυνατότητα
χρησιµοποίησης της και εξυπηρέτησης πελατών και σε άλλες χώρες µέσα στις οποίες
συµπεριλαµβάνεται και η Ελλάδα είναι η Γερµανική Ν26.
Σε πολλά άρθρα διάβασα ότι η συγκεκριµένη είναι σε ικανοποιητικό βαθµό
γνωστή και στην Ελλάδα και ότι χρησιµοποιείτε από µεγάλο ποσοστό ανθρώπων,
ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα µου διότι µόνο το 5% του
πλήθους την γνώριζε, αλλά και αυτό δεν την χρησιµοποιεί, ενώ το 95% δεν την
γνώριζε. Τέλος το ποσοστό της τάξης του 0% την γνώριζε και την χρησιµοποιεί.
Βλέπουµε λοιπόν, ότι µπορεί να υπάρξει και να πετύχει ένα εγχείρηµα τράπεζας
χωρίς την ύπαρξη τραπεζικών καταστηµάτων και την λειτουργίας της µόνο µέσω
ίντερνετ και εφαρµογών, ωστόσο αυτό δεν µπορεί να συµβεί σε µια χώρα µε τεράστια
δηµοσιονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, χωρίς το απαραίτητο υπόβαθρο, µε την
σιγουριά ότι αυτό το εγχείρηµα θα αυξήσει την ανεργία και δεν θα δηµιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας αλλά και το γενικότερο κλίµα και οι αντιλήψεις στις οποίες ζούµε
και µεγαλώνουµε. Ωστόσο όλο αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό διότι και η «τυφλή»
εµπιστοσύνη στην τεχνολογία δεν αποδεικνύεται πάντοτε καλή ειδικότερα σε
συνάρτηση µε την κρίση που επικρατεί στη χώρα σε όλους τους τοµείς αλλά και την
αύξηση της διαφθοράς.
Ερώτηση 10η : Παραπάνω εξέφρασα κάποιες απόψεις σχετικά µε όλο το θέµα του να
υπάρξει στη χώρα µας κάποιο εγχείρηµα παρόµοιο της N26. Για αυτές ακριβώς τις
απορίες και τις απόψεις που δηµιουργήθηκαν σε εµένα την ίδια σε σχέση µε την
επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος, θέλησα να διαπιστώσω τις απόψεις που
επικρατούν από τον κόσµο.
Έτσι µέσω του ερωτήµατος του εάν θα εµπιστευόσασταν µια τράπεζα η οποία δεν
θα διέθετε καθόλου καταστήµατα και θα λειτουργούσε online µέσω ίντερνετ και
εφαρµογών µπορώ να δω τις διαθέσεις του κόσµου και να καταλάβω αν ένα τέτοιο
εγχείρηµα θα λειτουργούσε στη χώρα µας και αν οι δίκες µου απόψεις ευσταθούν.
Μεταξύ λοιπόν των σχολίων διαβάζω τα εξής: «Όχι δεν θα εµπιστευόµουν , γιατί
οι φορείς και η κοινωνία είναι ανέτοιµοι να αξιοποιήσουν αξιόπιστα και επαρκώς
κάτι τέτοιο.», «Ναι µε την κατάλληλη ενηµέρωση σχετικά µε την ασφάλεια των
συναλλαγών.», «Ναι γιατί είναι το αύριο στις παγκόσµιες συναλλαγές.», «Αν είχε τη
µορφή της Paypal ναι θα το εµπιστευόµουν», «Όχι δεν θα εµπιστευόµουν αν δεν
ήξερα την έδρα της.», «Όχι διότι θα µπορούσαν να γίνουν πολύ εύκολα λάθη.», «Όχι
διότι θα ήταν πολύπλοκη η χρήση τους», «Όχι δεν παύουν να είναι µηχανήµατα και
συσκευές που µπορεί να µπλοκάρουν.», «Όχι δεν θα εµπιστευόµουν. ∆εν µου
προσφέρει ασφάλεια γιατί δεν υπάρχει άµεση επικοινωνία µε κάποιον υπάλληλο.»,
«Όχι παρόλο που οι online εφαρµογές σε διευκολύνουν, θα ήθελα να γνωρίζω ότι τα
λεφτά είναι υπαρκτά.», «Όχι δεν τα γνωρίζω για αυτό δεν τα εµπιστεύοµαι.», «Όχι
θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει µια φυσική παρουσία, ο φορέας µέσω του οποίου θα
πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές.», «Όχι επειδή δεν θα υπήρχε κανένα στοιχείο εάν
γινόταν κάτι στα χρήµατα», «Όχι καθώς πάντα πρέπει να υπάρχει έστω ένα φυσικό
πρόσωπο για οποιοδήποτε θέµα προκύψει.», «Όχι θέλω και προσωπική επαφή», «Όχι
προτιµώ τράπεζα που έχει και ανθρώπινο δυναµικό και παράρτηµα.», «Ναι αν είναι
αξιόπιστη αρκετά χρόνια στη διαδικασία.» και πολλά ακόµη παρόµοια.
Γενικότερα καταλήγουµε στο συµπέρασµα όσων ήδη έχω πει. ∆εν ξεκινάµε να
κάνουµε κάτι αν δεν ελέγχουµε εάν η αγορά που θα το προσπαθήσουµε είναι έτοιµη
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να το δεχθεί. ∆εν αντιλέγω στο ότι δεν πρέπει να µένουµε πίσω σε θέµατα
τεχνολογίας και καινοτοµίες, ωστόσο θα πρέπει να βρισκόµαστε σε ένα
ικανοποιητικό επίπεδο σε όλους τους παράγοντες και να αυξηθεί η ενηµέρωση των
ατόµων αλλά και η µάθηση για αυτά τα νέα δίκτυα και τις δυνατότητες που
προσφέρουν, καθώς και να επαναπροσδιορισθεί η σχέση εµπιστοσύνης µε την κάθε
εταιρία που θα προσπαθήσει να πραγµατοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρηµα. Γενικότερα
πολλά θα πρέπει να αλλάξουν ώστε κάτι τέτοιο να πετύχει και να φέρει θετικά
αποτελέσµατα. ∆εν είναι όµως αδύνατο να συµβεί εφόσον υπάρξει το κατάλληλο
πλαίσιο το οποίο δεν καταργεί απαραίτητα τα φυσικά καταστήµατα των τραπεζών
όπως συµβαίνει µε την περίπτωση της paypal, ένα τέτοιο εγχείρηµα ταυτόχρονης
διατήρησης και των δύο ειδών και απόλυτης συνεργασίας και οργάνωσης µεταξύ
τους πιστεύω ότι θα ήταν το ιδανικότερο και θα γνώριζε µεγάλη αποδοχή και
προτίµηση από τον πελάτη.
Ερώτηση 11η : Στο ίδιο πλαίσιο κινούµενη και µε την σκέψη της ανεργίας ως
παράγοντα έθεσα το ερώτηµα «Πιστεύετε ότι η δηµιουργία τέτοιου είδους τραπεζών
θα ωφελούσε τη χώρα µας και τα επίπεδα ανεργίας ή θα έφθανε σε σηµείο να αυξήσει
την ανεργία και να καταφέρει να διώξει ακόµη περισσότερους νέους στο εξωτερικό;».
Οι απαντήσεις που µου δόθηκαν µε βάση τις οποίες µπορώ να βγάλω συµπέρασµα
του προς το ποια άποψη τείνει ο κόσµος να υποστηρίζει ήταν οι εξής: “Θα αυξηθεί
σίγουρα η ανεργία χωρίς τραπεζικούς υπαλλήλους.», «Αύξηση ανεργίας.», «Θα
ωφελούσε ένα ποσοστό του κόσµου, καθώς πρέπει να υπάρξει και η επαρκείς
ενηµέρωση για αυτούς που δεν γνωρίζουν θα µπορούσαν να προσληφθούν άτοµα για
“φυσικά”, πρόσωπα και βοήθεια.», «Θα είχε ως αποτέλεσµα να αυξήσει την ανεργία
γιατί θα χρειαζόντουσαν πολύ λιγότεροι άνθρωποι για τη λειτουργία τους.», «Θα
αυξηθεί η ανεργία και θα καταφέρει να διώξει ακόµη περισσότερους νέους στο
εξωτερικό.», «Πιστεύω πως θα έχουµε αύξηση της ανεργίας», «Πιστεύω ότι δεν θα
βοηθούσε στην ανεργία αλλά θα γίνονταν χειρότερα τα πράγµατα καθώς
αντικαθίστανται οι υπάλληλοι µε ιστοσελίδες και προγράµµατα.», «Σίγουρα δεν θα
ωφελούσε τη χώρα µας την στιγµή που ήδη υπάρχει µεγάλο ποσοστό ανεργίας.»,
«Πιστεύω ότι δεν θα άλλαζε σηµαντικά τα τωρινά δεδοµένα και δεν θα είχε µεγάλη
επιρροή στον κόσµο.», «Θα είχε ως αποτέλεσµα να αυξήσει την ανεργία διότι θα
χρειαζόντουσαν πολλοί λιγότεροι υπάλληλοι.», «Θα αυξανόταν η ανεργία διότι δεν
θα υπήρχαν ευκαιρίες για δουλειά.», «∆εν θα ωφελούσε τη χώρα µας στην παρούσα
φάση γιατί υπάρχει µεγάλη ανεργία και ανασφάλεια.», «Όλο και περισσότεροι
ασχολούνται µε τις νέες τεχνολογίες και στην θέση παλιών επαγγελµάτων
δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, για παράδειγµα πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχαν
καν eshop.», «Θα τα ωφελούσε αν όλο αυτό λειτουργούσε άρτια και σωστά.»,
«Φυσικά µια τέτοια ενέργεια θα είχε αντίκτυπο στην χώρα µας, σίγουρα ανεργία.»
και πολλά ακόµη αντίστοιχα σχόλια.
Γενικότερα παρατηρούµε ότι ο περισσότερος κόσµος πιστεύει ότι αυτό που θα
επέλθει από την δηµιουργία τέτοιων καταστηµάτων θα είναι σίγουρα ανεργία, ενώ
λίγοι θεωρούν ότι θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας για να καλύψουν τις νέες
ανάγκες που θα δηµιουργηθούν γεγονός το οποίο ίσως και να µην συµβεί
λαµβάνοντας υπόψη πάντοτε το γενικότερο κλίµα που επικρατεί στην χώρα µας προς
το παρόν, ίσως στο µέλλον κάτι τέτοιο να συµβεί προς το παρόν όµως δεν θεωρώ ότι
είναι εφικτό.
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Ερώτηση 12η : Ακολουθώντας το ίδιο ακριβώς κλίµα και βάση των όσων έχω
διαβάσει στα σχόλια µέχρι τώρα αλλά και των όσων ήδη έχω συµπεράνει βάση της
έρευνας που έκανα αλλά και βάση των όσων περίµενα ότι θα λάβω ως απαντήσεις
στην έρευνα µου αυτή, στηριζόµενη πάντα σε ερωτήµατα και προβληµατισµούς που
προκύπτουν και σε εµένα την ίδια, αλλά και επηρεασµένη από το γενικότερο κλίµα
ελέγχου της ζωής µας και του γενικότερου κλίµατος που επικρατεί στη χώρα µας τα
τελευταία χρόνια και των δυσκολιών που υπάρχουν έθεσα το εξής ερώτηµα :
Εµπιστεύεστε τυφλά την ηλεκτρονική τραπεζική; Θα µπορούσατε να δεχθείτε ένα νέο
κόσµο όπου όλα πλέον σε σχέση µε τις συναλλαγές θα γίνονταν ηλεκτρονικά;
Θεωρείτε ότι όλο αυτό αποτελεί έναν τρόπο ελέγχου των κυβερνήσεων στις
καθηµερινές κινήσεις και συναλλαγές των απλών ανθρώπων και ότι µπορεί να
επιφέρει και άλλα αρνητικά σε σχέση µε την φορολογία και τους µισθούς; Πιστεύετε
ότι µπορεί να οδηγήσει στην αποξένωση των ανθρώπων οι οποίοι πλέον θα
επικοινωνούν µόνο µε τις µηχανές; Αναφέρετε την γνώµη σας σχετικά µε το όλο θέµα
αλλά και τυχόν προβληµατισµούς σας που µπορεί να προκύπτουν.
Μεταξύ λοιπόν των απόψεων των ερωτηθέντων διάβασα τα εξής: «Με την πάροδο
του χρόνου συνεχώς εξελίσσονται τα µέσα. Σίγουρα για τους νέους είναι πολύ
εύκολο να τα δεχθούν, όµως θα πρέπει να σκεφτόµαστε και τους ηλικιωµένους.
Επίσης κάθε κυβέρνηση θα γνωρίζει που είσαι ανά πάσα στιγµή όπου αυτό
αντικρούετε µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.», «Πιστεύω ότι θα χαθεί
κάθε επικοινωνία των ανθρώπων.», «Σίγουρα αν και αγγίζει το όριο της συνοµωσίας,
αποτελεί η ηλεκτρονική τραπεζική σηµαντική πηγή πληροφόρησης που όντως µπορεί
να ασκήσει πίεση και να κατευθύνει την δηµοσιονοµική και οικονοµική ζωή της
χώρας οδηγώντας σε αποφάσεις που µπορεί να είναι αρνητικές για τους πολίτες.»,
«Σε έναν κόσµο που είναι ήδη απρόσωπος µια τέτοια αλλαγή δεν θα ήταν επώδυνη.
Πιστεύω ότι είναι ένα µέτρο ώστε η κυβέρνηση να ελέγχει αλλά ίσως είναι και µια
λύση για την ασυδοσία που υπάρχει. Φυσικά δεν εµπιστεύοµαι τυφλά την
ηλεκτρονική τραπεζική.», «Γενικότερα είναι ένας τρόπος ελέγχου των
κυβερνήσεων.», «Όχι διότι µπορεί να γίνει εύκολα κάποιο λάθος.», «∆εν
εµπιστεύοµαι απόλυτα την ηλεκτρονική τραπεζική. Σίγουρα για κάποιο λόγο ελέγχου
γίνετε αυτό. ∆εν θα υπάρχει ανθρώπινη παρουσία ως αποτέλεσµα θα έχουµε ανεργία
καθώς και αποξένωση διότι όλα θα γίνονται από τα µηχανήµατα και όχι από τους
ανθρώπους.», «Εµπιστεύοµαι την ηλεκτρονική τραπεζική αλλά όχι σε µεγάλο βαθµό.
Πιστεύω ότι η επανειληµµένη χρήση της θα µπορούσε να αποξενώσει τους
ανθρώπους, αλλά και οι άνθρωποι µεγαλύτερης ηλικίας θα έχουν πρόβληµα µε την
εξοικείωση τους.», «Ανεργία, αποξένωση, εκµετάλλευση, έλεγχος προσωπικών
δεδοµένων.», «Όχι δεν εµπιστεύοµαι τυφλά την ηλεκτρονική τραπεζική. Παρ’ όλα
αυτά είναι φυσικό επακόλουθο η αποξένωση των ανθρώπων.», «∆εν εµπιστεύοµαι
την ηλεκτρονική τραπεζική περισσότερο για τα προβλήµατα που µπορεί να
υπάρξουν.», «∆εν εµπιστεύοµαι θεωρώ ότι είναι τρόπος ελέγχου των καθηµερινών
κινήσεων των συναλλαγών.», «Όλο αυτό προκαλεί αποξένωση των ανθρώπων και
δίνει την δυνατότητα σε πολλούς να µας ελέγχουν κάθε µέρα.», «Τυφλά όχι εφόσον
πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη µέση. Παρ’ αυτά πιστεύω ότι είναι ο
πλέον σοβαρός τρόπος ελέγχου του κόσµου, της φορολογίας κλπ. Αποξένωση σε
καµία των περιπτώσεων εφόσον προυπάρχουν χιλιάδες θέµατα που προκαλούν
αποξένωση πιο σοβαρά.», και πολλές ακόµη παρόµοιες απόψεις.
Παρατηρούµε γενικότερα ότι ο κόσµος ασπάζεται τις ανησυχίες και τις σκέψεις
που και εγώ η ίδια διαθέτω και εκφράζω µέσω αυτού του ερωτήµατος και διατηρεί
µια πολύ επιφυλακτική στάση απέναντι σε όλες αυτές τις αλλαγές. Θα πρέπει στη
224

χώρα µας να συµβούν πάρα πολλές αλλαγές και να οικοδοµηθούν όλες οι σχέσεις
µεταξύ των φορέων που συνθέτουν την κοινωνία µας από την αρχή προκειµένου να
αλλάξει το γενικότερο κλίµα. Όταν σε µια χώρα οι συνθήκες δεν είναι και οι
ευνοϊκότερες που υπάρχουν και οι κυβερνήσεις αναζητούν όλο και περισσότερα
στοιχεία και λόγους για να επιβάλουν φόρους και να αυξηθεί η φορολογία ενώ
ταυτόχρονα δεν φροντίζουν να αυξηθούν οι µισθοί και να µειωθούν τα επίπεδα
ανεργίας και γενικότερα να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες και οι όροι ζωής του µέσου
ανθρώπου, τότε τα πράγµατα θα συνεχίσουν ως έχουν και καµία αλλαγή προς το
καλύτερο δεν θα επέρχεται όπως και δεν θα δίνεται καµία ευκαιρία σε οτιδήποτε νέο
και καινοτόµο που έχει επιτύχει σε άλλες χώρες που έχουν άλλο µέσο όρο ζωής και
συνθήκες.
Ερώτηση 13η : Ένα ακόµη σηµαντικό ερώτηµα το οποίο θίγετε και από απαντήσεις
του προηγούµενου ερωτήµατος είναι του τι γίνετε όµως σε σχέση µε την
χρησιµοποίηση αυτών των νέων τεχνολογιών και αυτής της νέας online
πραγµατικότητας µε άτοµα σε µεγαλύτερη ηλικία που οι γνώσεις τους διαφέρουν από
νεότερα άτοµα, αλλά και µε τα άτοµα που δεν µπορούν να έχουν στην κατοχή τους τα
µέσα για αυτές τις νέες τεχνολογίες; Θα αποκλείονταν τα άτοµα αυτά από τον νέο
αυτό κόσµο;
Μεταξύ λοιπόν των απαντήσεων που µου δόθηκαν διαβάζουµε τα εξής: «Πιστεύω
ότι δεν έχουν όλοι την ίδια γνώση στην εξέλιξη και την τεχνολογία.», «Θα
δυσκολευτούν πολύ.», «∆εν υπάρχει δικαιολογία δεν µπορώ, όλοι έχουν κάποιον που
γνωρίζει και µπορεί να βοηθήσει.», «Θα τους είναι πολύ δύσκολο να προσαρµοστούν
σε αυτή και πολλοί ίσως να µην µπορούν καθόλου.», «Θα επηρεάσει αρνητικά τις
µεγαλύτερες ηλικίες δεν θα έχουν επικοινωνία µε υπάλληλο για εξυπηρέτηση τους
καθώς µπορεί να µην διαθέτουν και την τεχνολογία που χρειάζεται.», «Θα υπάρξει
πρόβληµα στις µεγαλύτερες ηλικίες που δεν διαθέτουν ούτε τον εξοπλισµό ούτε τις
γνώσεις.», «Ναι θεωρώ ότι δεν θα µπορούσαν να συµβαδίσουν µε τον υπόλοιπο
κόσµο και εν τέλει θα αποκλείονταν.», «Σίγουρα η τεχνολογία δεν είναι για όλους
τους ανθρώπους. Ήδη ηλικιωµένοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια για να κάνουν τις
συναλλαγές που θέλουν.», «Οι περισσότεροι ναι. Ήδη οι µεγαλύτεροι δυσκολεύονται
και απευθύνονται στα παιδιά τους.», «Πιστεύω πως θα δυσκόλευε σε µεγάλο βαθµό
την ζωή αυτών των ανθρώπων.», «∆εν θα µπορούσαν να ανταποκριθούν απέναντι σε
όλα αυτά διότι δεν θα είχαν τις γνώσεις.», «Σίγουρα θα υπάρχει µεγάλη δυσκολία
καθώς οι γηραιότεροι δεν θα µπορούν να εξυπηρετηθούν µόνοι τους.», «Έχουν ήδη
αποκλειστεί από την νέα πραγµατικότητα. Ένα απλό παράδειγµα είναι οι
φορολογικές δηλώσεις και οι ηλεκτρονικές πληρωµές που οι άνθρωποι πάνω από τα
65 χρειάζονται βοήθεια.», «Θεωρώ ότι κάποιος τρόπος θα βρισκόταν ούτως ώστε να
µπορούν να εξυπηρετηθούν όλες οι γενιές.», «Πιστεύω ότι όλοι η µεγάλης ηλικίας
άνθρωποι δεν θα µπορούν να εξυπηρετηθούν λόγω άγνοιας.», «Ναι είναι αλήθεια πως
άνθρωποι µη εκπαιδευµένοι στις νέες τεχνολογίες δεν µπορούν να ακολουθήσουν.
Όσο για εκείνους που για οικονοµικούς λόγους δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση
καλό είναι οι εταιρίες να µεριµνήσουν να διανείµουν τουλάχιστον προσιτά προϊόντα
και χαµηλού κόστους υπηρεσίες µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια.», και πολλά ακόµη
αντίστοιχα.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι το µεγαλύτερο µέρος του κόσµου ασπάζεται την άποψη
ότι οι ηλικιωµένοι θα µείνουν εκτός του νέου περιβάλλοντος, καθώς εκφράζουν και
κάποιους επιπλέον προβληµατισµούς τους.
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Ερώτηση 14η : Προς το παρόν σε σχέση µε την χρησιµοποίηση των εναλλακτικών
δικτύων, αλλά και την επίσκεψη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν
τα νέα τεχνολογικά καταστήµατα, καθώς και τη χρησιµοποίηση τραπεζικών και
άλλων εφαρµογών οι οποίες στηρίζονται στο fintech, αλλά και η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρονται από άλλες εταιρίες που καλύπτουν το τοµέα της
ηλεκτρονικής τραπεζικής µε πάρα πολλά µέσα και θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο
online τράπεζες χωρίς καταστήµατα, είναι στην κρίση του κάθε ανθρώπου ατοµικά
για το αν θα της χρησιµοποιήσει ή όχι; Ωστόσο τι θα γινόταν αν η αλλαγή και
µετατροπή των παραδοσιακών τραπεζικών καταστηµάτων σε online τράπεζες χωρίς
καταστήµατα ήταν αναπόφευκτη και οι άνθρωποι θα έπρεπε αναγκαστικά να
χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν
πρόσβαση στις τραπεζικές συναλλαγές; Τι θα ήθελε ο κόσµος να τους προσφέρουν οι
τράπεζες αυτές ώστε να νοιώθουν πιο ασφαλής και να καλύπτονται οι ανάγκες τους;
Αυτή ήταν και µια από τις ερωτήσεις για τις οποίες θέλησα να διερευνήσω την άποψη
του κόσµου, διότι η αλλαγή αυτή σιγά σιγά επέρχεται, ανεξάρτητα µε το αν υπάρχει
το κατάλληλο υπόβαθρο ή όχι, και επέρχεται ακολουθώντας την πορεία της εξέλιξης,
εποµένως οι άνθρωποι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ενταχθούν στη νέα αυτή
πραγµατικότητα.
Έτσι µεταξύ των διάφορων απόψεων που ειπώθηκαν έχουµε τις εξής: «Πλήρη
προστασία προσωπικών δεδοµένων, αυστηρά µέτρα ασφαλείας για την εγγραφή του
χρήστη της τράπεζας.», «Σίγουρα πιστοποιήσεις αναφορικά µε την ασφάλεια από
εξειδικευµένους ανθρώπους. Άµεση πληροφόρηση και γρήγορη εξυπηρέτηση σχετικά
µε τις τραπεζικές συναλλαγές.», «Σε κάθε κίνηση του εκάστοτε λογαριασµού άµεση
ενηµέρωση ηλεκτρονικά και σε απορία µου γραπτή απάντηση έστω και ηλεκτρονικά
σίγουρα όµως όχι τηλεφωνικά γιατί δεν έχω εµπιστοσύνη.», «Τα χρήµατα µου να
είναι ασφαλή νοµικά από κάθε κακόβουλο λογισµικό, κάτι δηλαδή σαν την ασφάλεια
αυτοκινήτου, ότι γίνει να έχω νοµική κάλυψη.», «Σε καµία περίπτωση δεν θα
αισθανόµουν ασφάλεια.», «Γρήγορη εξυπηρέτηση.», «Για να γίνει κάτι τέτοιο να
έχουν καλύψει σίγουρα όλες τις ανάγκες που θα έχουµε για τις συναλλαγές.», «Έναν
εύκολο και αξιόπιστο τρόπο προστασίας των προσωπικών µου στοιχείων.», «Να µην
υπάρχει πρόσβαση του κράτους.», «Αρχικά να είναι ασφαλή τα χρήµατα µου.
Ύστερα θα ήθελα σε οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει να υπάρχει άµεση
αντιµετώπιση και λύση.», «∆εν υπάρχει κάτι που θα µε έκανε να νοιώθω απόλυτα
ασφαλής.», «Μεγαλύτερη ασφάλεια από “ηλεκτρονικούς κακοποιούς”.»,
«Μεγαλύτερη ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων.», «Να υπάρχει ένα είδος
σιγουριάς για τα χρήµατα µας.», «Εγγυηµένη ασφάλεια και φυσική επικοινωνία.»,
«Να λύνονται όλες µου οι απορίες.», «Ασφάλεια και τραπεζικό απόρρητο.» και
πολλά ακόµη παρόµοια σχόλια.
Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι ο κόσµος δεν θα εµπιστευόταν από την µια µέρα στην
άλλη µια καθαρά ιντερνετική τράπεζα χωρίς καταστήµατα χωρίς τις απαραίτητες
πρώτα εγγυήσεις και διασφαλίσεις. Ζητούνται ακόµη όπως βλέπουµε πλήρης
ενηµέρωση για τα πάντα, φυσική παρουσία για τυχόν απορίες, µεγαλύτερη προστασία
από υποκλοπές, αποφυγή ελέγχου από το κράτος και γενικότερα µια πλήρη
καταγραφή όλων των διασφαλίσεων και των πληροφοριών γραπτώς. ∆εν υπάρχει
καθόλου η έννοια λοιπόν εµπιστοσύνη και θα ήταν πολύ δύσκολο ένα τέτοιο
εγχείρηµα να πετύχει στη χώρα µας ειδικότερα µε τις συνθήκες που επικρατούν σε
αυτή, αλλά και ειδικότερα µε όλους τους επιπλέον όρους που συνεπάγετε αυτή η
δηµιουργία, µείωση ανθρώπινου δυναµικού, απρόσωπες τράπεζες κλπ. Θα πρέπει να
επαναπροσδιορισθούν οι σχέσεις µεταξύ τόσο τραπεζών – πελατών όσο όµως και
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κρατικών φορέων – πολιτών και το σηµαντικότερο κράτους – πολιτών προκειµένου
κάτι τέτοιο να πετύχει.
Ερώτηση 15η : Οι νέοι αντιλαµβάνονται πολύ πιο εύκολα τις τεχνολογικές αλλαγές
που συµβαίνουν σε πολλούς τοµείς, ένας από τους οποίους είναι οι τραπεζικές
συναλλαγές αλλά και γενικότερα τις διάφορες καινοτοµίες που προκύπτουν
καθηµερινά και δεν χάνονται τόσο από τον καθηµερινό «βοµβαρδισµό» του κάτι νέου
που προκύπτει σε σχέση µε τις µεγαλύτερες ηλικίες, διότι γεννήθηκαν και µεγάλωσαν
σε έναν τεχνολογικό κόσµο, ανεξάρτητα βέβαια όλο αυτό µε το εάν της
χρησιµοποιούν και της εµπιστεύονται ή όχι. Οι νεότερες γενιές είναι εκείνες που
εφόσον κάποια στιγµή προκύψει η δηµιουργία αυτού του νέου κόσµου στην
τραπεζική εξυπηρέτηση και στη µορφή των τραπεζών θα κλιθούν να τον
ενορχηστρώσουν. Ωστόσο ποια είναι κατά την γνώµη των ερωτηθέντων τα νέα
εφόδια που θα πρέπει να παρέχουν στους πτυχιούχους των κλάδων που µπορούν να
ασχοληθούν µε τον κόσµο των τραπεζικών συναλλαγών και µηχανηµάτων, τα οποία
θα πρέπει να τους παρέχουν ώστε να µπορέσουν να επιβιώσουν στον νέο αυτό
εργασιακό χώρο (µε την προϋπόθεση ότι θα δηµιουργηθεί) εφόσον το θελήσουν;
Ακόµη ποιες αλλαγές θα πρέπει να υπάρξουν στη δοµή της ενηµέρωσης προς τους
πελάτες αυτών των καταστηµάτων; Αυτή ακριβώς αποτέλεσε και την τελευταία
ερώτηση της έρευνας µου.
Μεταξύ λοιπόν των απόψεων αναφέρονται οι εξής: «Καλή εκπαίδευση στην
τεχνολογία.», «Πιο άρτια ενηµέρωση για να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης
ανάµεσα στους πελάτες και στη νέα µορφή τραπεζικού κόσµου και σωστή κατάρτιση
των πτυχιούχων που θα ασχοληθεί µε αυτόν τον κλάδο.», «Η σωστή ενηµέρωση, η
χρόνια ενηµέρωση, η στρωτή προσαρµογή σε αυτόν τον τρόπο τραπεζικών
συναλλαγών και τα κατάλληλα εφόδια από το σχολείο και τα κατάλληλα εφόδια στα
Πανεπιστήµια.», «Να έχουν πολύ καλή γνώση αυτών των µέσων και να
ενηµερώνονται συνεχώς για νέες αλλαγές.», «Οι τραπεζικές εφαρµογές όλων των
τραπεζών να είναι τυποποιηµένες και εύκολες στη χρήση τους.», «Οι νέοι θα πρέπει
να έχουν άψογη γνώση προγραµµάτων και τραπεζικού δικτύου. Οι πελάτες θα πρέπει
να έχουν την δυνατότητα να κινήσουν εύκολα χρήµατα µέσω ασφαλούς τρόπου για
παράδειγµα δακτυλικού αποτυπώµατος.», «Οικονοµική ισότητα χρειάζεται για να
µπορούν όλοι να ακολουθήσουν την τεχνολογία. Καθηµερινή και συνεχής
ενηµέρωση.», «Στην Ελλάδα δεν µπορεί τίποτα να φτιαχτεί. Θα πρέπει όλα να
µηδενιστούν και να αρχίσουν από την βαθµίδα του νηπιαγωγείου.», «Σίγουρα µια
µεγάλη ενηµέρωση προς όλο το κοινό για παράδειγµα σε σχολεία ή σεµινάρια, µε τα
θετικά και τα αρνητικά που θα περιείχε µια τέτοια αλλαγή στο κοµµάτι του
τραπεζικού κόσµου.», «Θα υπάρχουν πολλά προβλήµατα λόγω επιπέδου µόρφωσης
του κόσµου. Όλος ο τρόπος πρέπει να αλλάξει µέχρι και ο τρόπος σκέψης µας.», «Να
µπορούν να χειρίζονται όλα τα προγράµµατα αυτά µε ευκολία.», «Οικονοµική
ευηµερία. Για να ακολουθήσει κάποιος την τεχνολογία πρέπει να έχει την δυνατότητα
να αγοράσει αυτά τα µηχανήµατα. Για να γίνει µια τόσο µεγάλη αλλαγή πρέπει να
έχεις κάνει τον κόσµο να έχει απόλυτη εξοικείωση. Οι σχολές να έχουν την
δυνατότητα να έχουν στην ιδιοκτησία τους ακριβά µηχανήµατα και οι εργαζόµενοι να
αµείβονται καλά ώστε να µπορέσουν να ακολουθήσουν την τάση.», «Θα πρέπει η
ενηµέρωση και η παιδεία να γίνεται από την δευτεροβάθµια εκπαίδευση.»,
«Εξοικείωση µε την τεχνολογία. Γνώσεις πάνω στην ηλεκτρονική τραπεζική.
Προσωπική χρήση του νέου συστήµατος για επιπλέον τριβή µε το αντικείµενο και τις
δυνατότητες που προσφέρει.», και πολλά ακόµη παρόµοια σχόλια.
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Παρατηρούµε ότι θίγονται πάρα θέµατα που σχετίζονται µε την γενικότερη
οργάνωση και λειτουργία του κράτους µας, ενώ υπάρχει και ο σχολιασµός ότι ενώ
δαπανώνται γενικότερα πόροι να δαπανηθούν ώστε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα να
κατέχουν τις τεχνολογίες που εµφανίζονται καθηµερινά όσο ακριβές και να είναι για
µεγαλύτερη εξοικείωση των φοιτητών που θέλουν να ασχοληθούν µε το κλάδο ενώ
να υπάρχει και υψηλότερος µισθός ο οποίος θα δαπανάται για την απόκτηση από τους
καθηγητές αυτών των νέων µέσων τα οποία θα τα εξερευνούν προκείµενου να
µπορούν να διδάξουν ακόµη καλύτερα τις δυνατότητες αυτών. Ένα ακόµη σχόλιο
αναφέρει ότι στην προκειµένη φάση µε τις γενικότερες συνθήκες στη χώρα µας δεν
γίνεται να αλλάξει τίποτα και θα πρέπει να ξεκινήσουµε από το µηδέν. Γενικότερα
παρατηρείται ένα κλίµα δυσφορίας προς τη δοµή και τη λειτουργία σε πολλούς τοµείς
που χειρίζεται το κράτος, ενώ µείζον θεωρείτε η συνεχής ενηµέρωση σε σχέση µε
νέες τεχνολογίες από άτοµα που θα έχουν βαθιά γνώση για αυτές.
Καταλήγω γενικότερα σε αυτό που έχω τονίσει και παλαιότερα ότι για να πετύχει
ένα εγχείρηµα οι βάσεις και οι αξίες και οι σχέσεις µεταξύ φορέων και ατόµων οι
οποίες υπάρχουν σε ένα κράτος θα πρέπει να είναι γερές και σταθερές. ∆εν
προσπαθούµε να φέρουµε κάτι νέο εάν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα εφόδια και αν
έχει πληγεί η γενικότερη εµπιστοσύνη του κόσµου σε πολλούς τοµείς καθώς όλο
αυτό δεν θα στηριχθεί. Ακόµη και αν επιβληθεί αργά η γρήγορα µε κάποιον τρόπο θα
ανατραπεί καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος λόγω της µεγάλης πίεσης που ήδη δέχεται
από πολλούς της καθηµερινότητας του δεν µπορεί να αντέξει περαιτέρω πίεση και
ίσως αυτό να τον οδηγήσει στο να προτιµήσει κάτι διαφορετικό που δεν του
επιβάλετε αλλά το επιλέγει αυτοβούλως (δικαίωµα ελεύθερης βούλησης,
προσωπικότητας και ελευθερίας), στην περίπτωση αυτή αν για παράδειγµα έχει να
επιλέξει κάτι το οποίο δηµιουργήθηκε εντός της χώρας του και εκτός αυτής, επιλέξει
το δεύτερο τότε δεν θα έχουµε τα θετικά αποτελέσµατα που ίσως θα πιστεύαµε ότι θα
είχαµε. Αυτός ακριβώς και είναι ένας από τους λόγους που οι νέοι πτυχιούχοι
επιλέγουν να µην δεχθούν την δινή κατάσταση στον εργασιακό χώρο που πολλές
φορές επικρατεί στη χώρα µας και επιλέγουν να φύγουν. ∆εν λέω ότι στις άλλες
χώρες ή στα άλλα µέσα στην περίπτωση των συναλλαγών δεν υπάρχουν προβλήµατα
αλλά συχνά ο άνθρωπος επιλέγει τη χώρα ή το µέσο που παρουσιάζει τα λιγότερα
αρνητικά στοιχεία.

Κατακλείδα – Γενικό Συµπέρασµα
Τεχνολογία, Καινοτοµία, Τεχνολογικός κόσµος, Τεχνολογικά Μέσα, Ψηφιακός
κόσµος, Ψηφιακά µέσα, Gadget, Applications, Smartphone, Laptop, Internet, Internet
Banking………..είναι έννοιες και λέξεις τις οποίες γνωρίζω, καθώς είµαι ένα άτοµο
µέσα στα χιλιάδες, που δεν γεννήθηκα στην έξαρση όλων αυτών των όρων, αλλά
ωστόσο µεγάλωσα µέσα σε αυτά, από την ηλικία τουλάχιστον των 10 ετών και
παρακολούθησα τη σταδιακή αλλαγή και εξέλιξη όλων αυτών των νέων µέσων και
τεχνολογιών, ουσιαστικά έµαθα να δω µε αυτά.
Ειδικότερα τα παιδιά που γεννιούνται στις µέρες µας έρχονται πλέον σε επαφή µε
τα µέσα αυτά σε πολύ µικρότερη ηλικία, σε σχέση µε εµένα για παράδειγµα αλλά και
µε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας από εµένα, µαθαίνουν, να τα χειρίζονται πολύ πιο
νωρίς και είναι γεννηµένα σε εποχές έξαρσης της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς.
Εποµένως µεγαλώνοντας, για τα άτοµα αυτά οι γρήγορες και συνεχείς αλλαγές θα
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είναι πιο λογικές, αποδεκτές και συνηθισµένες και επιπλέον σε σχέση µε εµάς εκείνα
θα χρησιµοποιούν ακόµη περισσότερο τις νέες τεχνολογίες, θα τις εµπιστεύονται και
θα τις µαθαίνουν πολύ ευκολότερα και πιθανόν δεν θα αναζητούν να βρουν τα
αρνητικά στοιχεία αυτών των εφαρµογών και της τεχνολογίας και καινοτοµίας
γενικότερα, καθώς και τις συνέπειες που µπορεί να προκαλέσουν στις ζωές τους
θετικές και αρνητικές.
∆εν είµαι αρνητική, ούτε στην εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά ούτε και στη
χρησιµοποίησή της καθώς ο κόσµος προχωρά και εξελίσσεται και εµείς δεν πρέπει να
µένουµε πίσω. Ωστόσο θεωρώ ότι όλο αυτό πρέπει να γίνετε µε σύνεση και µέτρο, να
µελετάτε πολύ διεξοδικά και να µην αποτελεί αποτέλεσµα του ότι είναι κάτι νέο και
πρέπει οπωσδήποτε να το ακολουθήσω πριν το εξετάσω. Το σηµαντικότερο είναι ότι
πρέπει να υπάρχει το απαραίτητο υπόβαθρο από κάτω, αλλά και να µην οδηγεί όλο
αυτό το νέο στην ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης φυσικής παρουσίας, σε
αποξένωση, σε αύξηση φαινοµένων όπως η ανεργία και ο έλεγχος των κρατών και
πολλά ακόµη.
Ένας λοιπόν από τους τοµείς στους οποίους παρουσιάζονται ριζικές αλλαγές και
καινοτοµίες κάθε µέρα σε σχέση µε το παρελθόν και ειδικότερα στις µέρες µας είναι
ο τοµέας των τραπεζικών συναλλαγών, που αποτελεί έναν τοµέα που χρησιµοποιείτε
από πάρα πολλούς ανθρώπους µεγάλης και µικρής ηλικίας. Ωστόσο σε αυτόν όλοι οι
τρόποι συναλλαγής και τα µέσα έχουν αλλάξει σε σχέση µε το παρελθόν, ενώ
αλλάζουν ριζικά και µέρα µε τη µέρα ολοένα και περισσότερο, καθώς µεταβαίνουµε
σε έναν νέο κόσµο τραπεζικών συναλλαγών και καταστηµάτων. Κατά πόσο όµως ο
άνθρωπος και περισσότερο οι σύγχρονοι άνθρωποι στη χώρα µας, χρησιµοποιούν
τους νέους τρόπους συναλλαγών, γνωρίζουν και επισκέπτονται τα νέα µοντέλα
καταστηµάτων, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στον τοµέα των συναλλαγών,
γνωρίζουν εντελώς καινούργιες έννοιες όπως το fintech που αναδύονται και κατά
πόσο εµπιστεύονται όλο αυτό το νέο και ποιες επιφυλάξεις διατηρούν;
Θέλοντας λοιπόν να δώσω απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήµατα, αλλά και να
διαπιστώσω του εάν ο κόσµος διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις από αυτές που διατηρώ
και εγώ η ίδια, αν και χρησιµοποιώ αυτά τα µέσα σε κάποιο βαθµό, ήταν ο λόγος που
επέλεξα να κλείσω τον κύκλο των σπουδών µου µε την παρούσα πτυχιακή εργασία,
στην οποία αρχικά µελέτησα (µέσω διαφόρων σελίδων αλλά και γνώσεων που
αποκτήθηκαν κατά την πρακτική µου άσκηση στο κεντρικό κατάστηµα της Εθνικής
Τράπεζας Αιόλου 86 Αθήνα στο τµήµα Corporate Banking και µέσω του σεµιναρίου
που παρακολούθησα)και παρουσίασα όλο το θεωρητικό που σχετίζονται µε αυτές τις
αλλαγές, ενώ έπειτα συνέταξα δύο ερωτηµατολόγια για την εργασία µου αυτή, µέσα
από τα οποία θα διασαφηνιζόταν η στάση των ανθρώπων απέναντι στις αλλαγές στον
τοµέα των συναλλαγών.
Μου είναι λοιπόν πλέον ξεκάθαρο ότι ο κόσµος δεν µπορεί να εµπιστευτεί εύκολα
οτιδήποτε νέο του παρουσιάζεται και αυτό λόγω της έλλειψης εµπιστοσύνης που
υφίσταται πλέον. Αν και το µεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων γνωρίζει τα
εναλλακτικά δίκτυα που µπορούν να του προσφέρουν την τραπεζική εξυπηρέτηση σε
πολύ λιγότερο χρόνο και γνωρίζουν και τις επιπλέον δυνατότητες που µπορούν να
τους προσφέρουν, ωστόσο προτιµούν κατά κύριο λόγο την εξυπηρέτηση από τους
τραπεζικούς υπαλλήλους καθώς επιθυµούν να έχουν άµεση προσωπική επαφή µε το
άτοµο που τα εξυπηρετεί και να ξέρουν που θα απευθυνθούν σε περίπτωση λάθους ή
απορίας, ενώ ακόµη και όταν προτιµούν για την εξυπηρέτηση τους τα εναλλακτικά
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δίκτυα προτιµούν να εµµένουν σε συναλλαγές απλού τύπου και αυτές που γνωρίζουν
και όχι σε πιο περίπλοκες για τις οποίες δεν νοιώθουν ασφαλής να της
πραγµατοποιήσουν µην έχοντας απέναντι τους κάποιον υπάλληλο και έχοντας
απέναντι του µια µηχανή. Το ζήτηµα όµως δεν σταµατά εκεί, ο σύγχρονος άνθρωπος
που η ζωή του είναι ιδιαίτερα πιεστική, γρήγορη και πολλές φορές άλλοι
αποφασίζουν για αυτόν και εκείνος αναγκαστικά ακολουθεί (όπως για παράδειγµα
στην περίπτωση αύξησης της φορολογίας και µείωσης των µισθών), επιθυµεί να έχει
µια κάποια ανεξαρτησία να διατηρεί το δικαίωµα του περί ελευθερίας και ελεύθερης
βούλησης αλλά και προστασίας των προσωπικών του δεδοµένων για αυτό το λόγο
και προτιµά να ψωνίζει περισσότερο µε την χρήση µετρητών καθώς δεν επιθυµεί την
πλήρη καταγραφή των τοποθεσιών που επισκέπτεται και των συναλλαγών που
πραγµατοποιεί σε µια βάση δεδοµένων, η οποία θεωρητικά κατά τη γνώµη πολλών
δεν µπορεί να παραβιαστεί.
Ωστόσο ο κόσµος δεν επιθυµεί να µένει πίσω στις εξελίξεις και την τεχνολογία και
αναζητά συνεχώς τρόπους για να διευκολύνει την ζωή του για αυτόν ακριβώς τον
λόγο και δίνει την ευκαιρία σε νέους τρόπους και µεθόδους συναλλαγών να ισχύσουν
και να δηµιουργηθούν αλλά και σε νέες µορφές τραπεζικών καταστηµάτων χωρίς
όµως να ξεχνά τα αρνητικά που όλα αυτά υπάρχει περίπτωση να επιφέρουν στις ζωές
τους αν αφεθούν και δεν προσέξουν. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι τελείως αρνητικοί και
δίνουν την ευκαιρία δοκιµαστικής περιόδου εξέλιξης θα λέγαµε. Ωστόσο όµως η
ανασφάλεια που νοιώθουν πολλές φορές καθώς και σκέψεις που κάνουν λόγο του
γενικότερου κλίµατος που επικρατεί στη χώρα µας, του τύπου τι θα συµβεί αν
υποστηρίξω αυτούς τους νέους τρόπους συναλλαγών και καταστηµάτων; Οι
µεγαλύτερες ηλικίες θα έχουν πρόσβαση; θα δηµιουργηθεί ανεργία καθώς θα µειωθεί
ο αναγκαίος αριθµός των εργαζοµένων που θα χρειάζεται καθώς και άλλες παρόµοιες
σκέψεις και ταυτόχρονα φόβοι κάνουν τον µέσο άνθρωπο να µην χρησιµοποιεί τις
επιπλέον συναλλαγές υπηρεσίες και δυνατότητες που του προσφέρουν αυτά τα
καταστήµατα και να εµµένει στα παραδοσιακά εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης.
Έκπληξη ωστόσο µου δηµιούργησε το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσµος
προτιµά καινοτόµα µηχανήµατα µε την τεχνολογία των ανέπαφων συναλλαγών αλλά
και καινοτόµα καταστήµατα της Εθνικής Τράπεζας έναντι της Πειραιώς που στην
κατάταξη γενικότερης ικανοποίησης και εξυπηρέτησης βρίσκεται πρώτη. Όλο αυτό
µας δείχνει ότι µάλλον τα πράγµατα έχουν αρχίσει να αλλάζουν σε σχέση µε την
προτίµηση αυτών των δύο τουλάχιστον όσον αφορά τα νέα καινοτόµα προϊόντα και
υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά η Πειραιώς κέρδισε ένα στοίχηµα µε την θετική αποδοχή
από τον κόσµο της υπηρεσίας που διαθέτει στα ebranch «Ταµίας από Απόσταση», η
οποία έχει ενσωµατωµένες λειτουργίες που παρέχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης
ατόµων µε ειδικές ανάγκες χωρίς την παρουσία µαρτύρων κάτι το οποίο δεν παρέχετε
από τα φυσικά καταστήµατα. Βέβαια µε τις τωρινές ενδείξεις όπου φαίνεται ότι ο
κόσµος δεν γνωρίζει και δεν επισκέπτεται τα καινοτόµα καταστήµατα των τραπεζών
και δεν χρησιµοποιούν τις επιπλέον δυνατότητες που παρέχουν στο ποσοστό που θα
έπρεπε δείχνουν ότι δεν ήταν µάλλον σωστή η χρονική στιγµή να συµβεί κάτι τέτοιο
κάτι που φανερώνουν και τα σχόλια των ερωτηθέντων στο πως θα αντιδρούσαν αν
όλα τα καταστήµατα ήταν τέτοιου τύπου όπου υποστηρίζουν ότι στην σηµερινή
Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει.
Πέρα από τις καινοτόµες αλλά ήπιες θα έλεγα εφαρµογές και προσπάθειες στον
τραπεζικό τοµέα έχουµε την ύπαρξη τραπεζών που λειτουργούν µόνο µέσω ίντερνετ
και χωρίς καταστήµατα, διαγωνισµούς για την εµφάνιση καινοτόµων ιδεών που
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στηρίζονται στο fintech, εφαρµογών που στηρίζονται στο fintech και γενικότερα την
ανάδυση µια fintech εποχής που σιγά σιγά ξεκινά να αναπτύσσεται και να
εξαπλώνεται τουλάχιστον στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, και στην Ελλάδα έχουµε µια εταιρία, η οποία έχει λάβει επίσηµη άδεια να
λειτουργεί ως fintech τράπεζα, την γνωστή Viva που ωστόσο ο κόσµος την
χρησιµοποιεί περισσότερο για τον άλλο τοµέα δράσης της που είναι τα εισιτήρια και
όχι τόσο για τον τοµέα των συναλλαγών, οι εφαρµογές και τα προϊόντα της οποίας
χρησιµοποιούνται σε ελάχιστο ποσοστό, γεγονός που φανερώνει ότι οι άνθρωποι δεν
εµπιστεύονται για τις πιο σοβαρές συναλλαγές για εκείνους εύκολα εταιρίες αντί
τραπεζών και ακόµη περισσότερο εταιρίες, οι οποίες λειτουργούν χωρίς
καταστήµατα. Όλο αυτό θεωρώ ότι συµβαίνει κυρίως λόγω οικονοµικού και
κοινωνικού κλίµατος στην χώρα µας αλλά και των γενικότερων συνθηκών που
επικρατούν σε αυτή, του τρόπου µε τον οποίο έχουµε µεγαλώσει αλλά και της
απουσίας εµπιστοσύνης και ασφάλειας, διότι σε άλλες χώρες όλο αυτό έχει πετύχει
και λογικά λόγω των διαφορετικών συνθηκών που υφίστανται, χαρακτηριστικό
µάλιστα παράδειγµα είναι η περίπτωση της N26, της οποίας οι λειτουργίες έχουν
εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα. Φυσικά όµως σε αυτό το σηµείο θέλω
να τοποθετηθώ σε άρθρα τα οποία διάβασα και ανέφεραν ότι η συγκεκριµένη είναι
γνωστή στην Ελλάδα και χρησιµοποιείται από πολλούς, εννοείται ότι κάτι τέτοιο δεν
συµβαίνει τουλάχιστον από άτοµα µεσαίας εισοδηµατικής κλίµακας.
Γενικότερα γύρω από την ανάπτυξη µόνο τραπεζών που θα λειτουργούν µέσω
ίντερνετ χωρίς φυσικά καταστήµατα και χωρίς την ανθρώπινη παρουσία, όλες οι
απόψεις φανερώνουν ότι κάτι τέτοιο στην σηµερινή Ελλάδα τουλάχιστον προς το
παρόν δεν πρόκειται να συµβεί. Οι λόγοι που αναφέρονται µεταξύ των άλλων για την
αποτυχία αυτού του εγχειρήµατος από τους ερωτηθέντες είναι η ανεργία, η
αποξένωση, η διαφθορά που υπάρχει, η έλλειψη εµπιστοσύνης, ο φόβος λάθους, ο
φόβος απώλειας των χρηµάτων τους, η ασταθής κατάσταση της χώρας, καθώς και
πολλά παρόµοια σχόλια.
Κλείνοντας το όλο ζήτηµα ποια είναι η δική µου άποψη; ∆εν γίνεται να επιτύχει
ένα τέτοιο εγχείρηµα σε οποιαδήποτε χώρα και όχι µόνο στην Ελλάδα και λέγοντας
εγχείρηµα δεν αναφέροµαι µόνο στην δηµιουργία τραπεζών που θα λειτουργούν
µέσω internet χωρίς καταστήµατα, αλλά και σε καινοτόµα τραπεζικά καταστήµατα
και γενικότερα σε καινοτόµες εφαρµογές, χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο.
Πριν ξεκινήσεις να προσφέρεις κάτι εναλλακτικό στο καταναλωτικό κοινό και στον
πολίτη µιας χώρας θα πρέπει να προσέξεις τον χρόνο και τον τόπο και τις συνθήκες
τοποθέτησης διότι αν δεν είναι οι ιδανικές όλο αυτό θα αποτύχει. ∆εν πας να
προσφέρεις κάτι εναλλακτικό επειδή το έκανε κάποιος άλλος σε διαφορετικό τόπο
και χρόνο και διαφορετικό κοινό αποδοχής και πέτυχε. Πρέπει πάντοτε να είµαστε
πολύ προσεκτικοί στο που και πότε απευθυνόµαστε. Θεωρώ λοιπόν ότι κάτι τέτοιο
στη χώρα µας δεν θα πετύχαινε αποδοχής, όλη αυτή η εξέλιξη που κάθε µέρα µας
εµφανίζετε δεν θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη εποχή για να ευδοκιµήσει και κυρίως
λόγω της κατάστασης στη χώρα µας και δεν εννοώ µόνο οικονοµικής αλλά και
κοινωνικής. Η έλλειψη εµπιστοσύνης που υπάρχει µεταξύ των διάφορων φορέων και
των πολιτών, η πίεση που αισθάνονται οι πολίτες σε σχέση µε τα χρήµατα που πρέπει
να δώσουν στο κράτος για φόρους αλλά και τα προσωπικά τους έξοδα, ο έλεγχος που
αισθάνονται οι πολίτες ότι τους ασκείτε στο που ξοδεύουν που πηγαίνουν και
γενικότερα, η αίσθηση ότι τα προσωπικά τους δεδοµένα δεν προστατεύονται όπως θα
έπρεπε, τα γενικότερα χρέη που υπάρχουν, η ανεργία, οι µειώσεις απολαβών, η
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αποξένωση των ανθρώπων που υφίσταται, και η γενικότερη ρευστότητα που
επικρατεί στη χώρα µας δεν θεωρώ ότι αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες ανάπτυξης
καινοτοµιών και ταυτόχρονης παρουσίασης θετικών αποτελεσµάτων τόσο στους
ανθρώπους της χώρας µας ατοµικά, όσο και συλλογικά αλλά όσο και στην πορεία και
ανάπτυξη της Ελλάδας. Όλο αυτό φυσικά που υποστηρίζω αποδεικνύεται και από τα
σχόλια των ερωτηθέντων που αναφέρονται και παρουσιάζονται στο σχολιασµό του
2ου ερωτηµατολογίου για το τρίτο µέρος της εργασίας µου.
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Παράρτηµα 1
1) Επιτραπέζιο iCT220
Το συγκεκριµένο µηχάνηµα είναι εργονοµικά σχεδιασµένο, καταλαµβάνει
ελάχιστο χώρο για να διευκολύνει στο µέγιστο τις καθηµερινές συναλλαγές. Είναι
ασπρόµαυρο και διαθέτει µεγάλα φωτιζόµενα πλήκτρα, έξυπνο µενού, φωτεινές
ενδείξεις και οθόνη LCD χαρακτηριστικά τα οποία απλοποιούν την πλοήγηση και την
πληκτρολόγηση και µειώνουν παράλληλα την πιθανότητα εισαγωγής λάθος
στοιχείων. Χάρη στο προηγµένο λογισµικό που διαθέτει οι συναλλαγές γίνονται
εύκολα και γρήγορα (πιο συγκεκριµένα γίνονται µε µεγάλη ταχύτητα λόγω TCP / IP
Connection). Αποδέχεται όλους τους τρόπους πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των
EMV Chip & PIN, µαγνητική πίστα και NFC / Contactless. Επιπλέον παρέχει
πιστοποιηµένη
ασφάλεια
βάσει
των
υψηλότερων
προδιαγραφών,
συµπεριλαµβανοµένων των PCI - PTS 2.x και 3.x. Τέλος παρέχει δυνατότητες
προώθησης της επωνυµίας και ενίσχυσης του brand χάρη στις δυνατότητες
παραµετροποίησης.
Στο στάνταρ πακέτο αυτού του τερµατικού περιλαµβάνονται :
•

Το επιτραπέζιο τερµατικό µε ενσωµατωµένο Contactless Reader,
ενσωµατωµένο σπιράλ καλώδιο για όλες τις συνδέσεις, αφήνοντας ελεύθερο
χώρο στο ταµείο

•

Καλώδιο ρεύµατος δικτύου & τηλεφωνικής σύνδεσης

•

2 Ρολά χαρτιού

•

Μια κάρτα καθαρισµού των αναγνωστών του τερµατικού (Cleaning Card )

•

2 χρόνια εγγύηση

2) Επιτραπέζιο iCT250
Το συγκεκριµένο µηχάνηµα είναι εργονοµικά σχεδιασµένο, καταλαµβάνει
ελάχιστο χώρο για να διευκολύνει στο µέγιστο τις καθηµερινές συναλλαγές. Είναι
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έγχρωµο και διαθέτει µεγάλα φωτιζόµενα πλήκτρα, έξυπνο µενού, φωτεινές ενδείξεις
και οθόνη LCD χαρακτηριστικά τα οποία απλοποιούν την πλοήγηση και την
πληκτρολόγηση και µειώνουν παράλληλα την πιθανότητα εισαγωγής λάθος
στοιχείων. Χάρη στο προηγµένο λογισµικό που διαθέτει οι συναλλαγές γίνονται
εύκολα και γρήγορα (πιο συγκεκριµένα γίνονται µε µεγάλη ταχύτητα λόγω TCP / IP
Connection). Αποδέχεται όλους τους τρόπους πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των
EMV Chip & PIN, µαγνητική πίστα και NFC / Contactless. Επιπλέον, παρέχει
πιστοποιηµένη
ασφάλεια
βάσει
των
υψηλότερων
προδιαγραφών,
συµπεριλαµβανοµένων των PCI - PTS 2.x και 3.x. Τέλος παρέχει δυνατότητες
προώθησης της επωνυµίας και ενίσχυσης του brand χάρη στις δυνατότητες
παραµετροποίησης.
Στο στάνταρ πακέτο αυτού του τερµατικού περιλαµβάνονται :
•

Το επιτραπέζιο έγχρωµο τερµατικό

•

Καλώδια σύνδεσης

•

2 extra ρολά χαρτιού

•

Μια κάρτα καθαρισµού των αναγνωστών του τερµατικού (Cleaning Card )

•

2 χρόνια εγγύηση

3) Φορητό iWL220
Το συγκεκριµένο µοντέλο παρέχει δυνατότητα αυτονοµίας στο πεδίο κάλυψης
WiFi router του ιδιοκτήτη, παρουσιάζοντας το τερµατικό εύκολα στον πελάτη του
καταστήµατος για εύκολη εισαγωγή του PIN χωρίς ο πελάτης να αποχωρίζεται την
κάρτα του (από την κατοχή του). Οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται πολύ γρήγορα,
οπουδήποτε στο χώρο υπάρχει κάλυψη WiFI (εντός δηλαδή της εµβέλειας του) και
έτσι επιτυγχάνεται και η γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών χωρίς καθυστερήσεις.
Ακόµη, η µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, οι διαστάσεις "τσέπης", το
φωτιζόµενο πληκτρολόγιο και η ευκρίνεια της οθόνης καθιστούν τα τερµατικά αυτού
του τύπου - σειράς ιδανικά για χρήση σε κάθε περιβάλλον. ∆ιαθέτουν ικανότητα
εκτύπωσης 30 γραµµών το δευτερόλεπτο και ο εκτυπωτής τους (αυτής της σειράς
τερµατικών) είναι ο ταχύτερος της αγοράς, επιταχύνοντας έτσι το χρόνο συναλλαγής.
Αποδέχεται όλους τους τρόπους πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των EMV Chip &
PIN, µαγνητική πίστα και NFC / Contactless. Τέλος παρέχει πιστοποιηµένη ασφάλεια
βάσει των υψηλότερων προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων των PCI - PTS 2.x και
3.x.
Στο στάνταρ πακέτο αυτού του τερµατικού περιλαµβάνονται :
•

Το ασύρµατο Contactless, WiFi τερµατικό

•

Καλώδιο ρεύµατος
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•

2 extra ρολά χαρτιού

•

Μια κάρτα καθαρισµού των αναγνωστών του τερµατικού (Cleaning Card )

•

2 χρόνια εγγύηση

4) Κινητό iWL220
Το συγκεκριµένο µοντέλο παρέχει δυνατότητα φορητότητας, αυτονοµίας µέσω
προπληρωµένης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, επιπλέον διαθέτει GPRS connection
για ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ακόµη, η µεγάλη διάρκεια ζωής της
µπαταρίας, οι διαστάσεις "τσέπης", το φωτιζόµενο πληκτρολόγιο και η ευκρίνεια της
οθόνης καθιστού τα τερµατικά αυτού του τύπου - σειράς ιδανικά για χρήση σε κάθε
περιβάλλον. ∆ιαθέτουν ικανότητα εκτύπωσης 30 γραµµών το δευτερόλεπτο και ο
εκτυπωτής τους (αυτής της σειράς τερµατικών) είναι ο ταχύτερος της αγοράς,
επιταχύνοντας έτσι το χρόνο συναλλαγής. Αποδέχεται όλους τους τρόπους πληρωµής,
συµπεριλαµβανοµένων των EMV Chip & PIN, µαγνητική πίστα και NFC /
Contactless. Τέλος παρέχει πιστοποιηµένη ασφάλεια βάσει των υψηλότερων
προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων των PCI - PTS 2.x και 3.x.
Στο στάνταρ πακέτο αυτού του τερµατικού περιλαµβάνονται :
•

Το ασύρµατο Contactless, GPRS τερµατικό

•

Καλώδιο ρεύµατος

•

GPRS σύνδεση σε δίκτυο κινητής, έτοιµο για λειτουργία

•

2 extra ρολά χαρτιού

•

Μια κάρτα καθαρισµού των αναγνωστών του τερµατικού (Cleaning Card )

•

2 χρόνια εγγύηση

5) Έγχρωµο Κινητό iWL250
Το συγκεκριµένο µοντέλο παρέχει δυνατότητα φορητότητας, αυτονοµίας µέσω
προπληρωµένης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, επιπλέον διαθέτει 3G connection για
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ακόµη η µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας,
οι διαστάσεις "τσέπης", το φωτιζόµενο πληκτρολόγιο και η ευκρίνεια της οθόνης
καθιστού τα τερµατικά αυτού του τύπου - σειράς ιδανικά για χρήση σε κάθε
περιβάλλον. ∆ιαθέτουν ικανότητα εκτύπωσης 30 γραµµών το δευτερόλεπτο και ο
εκτυπωτής τους (αυτής της σειράς τερµατικών) είναι ο ταχύτερος της αγοράς,
επιταχύνοντας έτσι το χρόνο συναλλαγής. Αποδέχεται όλους τους τρόπους πληρωµής,
συµπεριλαµβανοµένων των EMV Chip & PIN, µαγνητική πίστα και NFC /
Contactless. Τέλος παρέχει πιστοποιηµένη ασφάλεια βάσει των υψηλότερων
προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων των PCI - PTS 2.x και 3.x.
Στο στάνταρ πακέτο αυτού του τερµατικού περιλαµβάνονται :
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•

Το ασύρµατο έγχρωµο και Contactless, τερµατικό

•

Καλώδιο ρεύµατος

•

3G σύνδεση σε δίκτυο κινητής, έτοιµο για λειτουργία

•

2 extra ρολά χαρτιού

•

Μια κάρτα καθαρισµού των αναγνωστών του τερµατικού (Cleaning Card )

•

2 χρόνια εγγύηση

6) Νέο Μοντέλο το λεγόµενο iCMP Mobile POS ή mPOS
Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι µια µικρή φορητή συσκευή ανάγνωσης καρτών
πληρωµής. Συνδέεται µέσω Bluetooth µε έξυπνη συσκευή (κινητό τηλέφωνο ή
tablet), η οποία πρέπει να διαθέτει σύνδεση internet. Μοναδική προϋπόθεση για την
πραγµατοποίηση των συναλλαγών είναι η λήψη και εγκατάσταση ειδικής εφαρµογής
στο κινητό τηλέφωνο ή το tablet του εµπόρου, από το Google Play store (για
συσκευές µε Android), ή το Apple App Store (για συσκευές µε iOS). Ακόµη επιτρέπει
οι συναλλαγές πληρωµής και επιστροφής να γίνονται εύκολα και γρήγορα και
παρέχει πιστοποιηµένη ασφάλεια βάσει των υψηλότερων προδιαγραφών. Τέλος
αποδέχεται όλους τους τρόπους πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων των EMV Chip &
PIN, µαγνητική πίστα και NFC / Contactless.
Στο στάνταρ πακέτο αυτού του τερµατικού περιλαµβάνονται :
•

Το φορητό τερµατικό

•

USB καλώδιο φόρτισης για σύνδεση σε PC ή φορτιστή κινητού

•

Οδηγίες αρχικής ενεργοποίησης

Παράρτηµα 2
Τα καταστήµατα i bank store της εθνικής είναι :
1. i-bank store The Mall Athens στον 1ο όροφο του εµπορικού The Mall
Athens, τον Φεβρουάριο του 2011
2. i-bank corner στο εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στο 11ο
χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών , τον Απρίλιο
του 2011

260

3. i-bank store Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη , τον Σεπτέµβριο
του 2011
4. i-bank corner στην Κηφισιά, τον Ιούλιο του 2012
5. i-bank store στην Λάρισα, τον Σεπτέµβριο του 2015
6. i-bank store στο πολυκατάστηµα Athens Metro Mall, τον Νοέµβριο του
2017
Τα καταστήµατα e branch της Πειραιώς είναι :
•

e- branch Σταδίου & Αµερικής επί της οδού Σταδίου 4.

•

e - branch στους Αµπελόκηπους, επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας 227 &
Λεωφ. Κηφισίας.

•

e - branch στη Γλυφάδα, επί της οδού Ανδρέα Λαζαράκη 6.

•

e - branch στο McArthurGlen, στα Σπάτα.

•

e - branch στο Χαλάνδρι, επί της οδού Πλάτωνος 1.

•

e - branch στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού 25ης Αυγούστου 39.

Παράρτηµα 3
Οι εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο digital corner των e branches
είναι :
•

Με την εφαρµογή "winbank mobile banking" µπορεί να πραγµατοποιήσει τις
τραπεζικές του συναλλαγές από το κινητό ή το tablet του µε τον πιο εύκολο
τρόπο.

•

Με την εφαρµογή "easypay" έχει τη δυνατότητα να πληρώσει λογαριασµούς
από το κινητό του ακόµη και αν δεν είναι πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς.

•

Μπορεί να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή "winbank wallet", που αποτελεί τον
πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο για να κάνει τις αγορές του σε φυσικά
καταστήµατα, χωρίς να χρειάζεται να έχει µετρητά ή κάρτα µαζί του.
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•

Μπορεί να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή "yellowday" για να αγοράσει
µοναδικές προσφορές, σε ότι ψάχνει, κάθε µέρα, στις καλύτερες τιµές.

•

Με την εφαρµογή "winbank mycard" µπορεί να δει τις προσφορές των
καρτών του από το Smartphone και το Smartwatch του.

•

Εάν ο πελάτης είναι φοιτητής µπορεί µέσω της εφαρµογής "CheckInClass"
έχει την ευκαιρία να κερδίσει δώρα κάθε φορά που κάνει check-in στη σχολή
του.

Παράρτηµα 4
Αναλυτικότερα σε σχέση µε τις φάσεις του διαγωνισµού "Viva Nest an Idea in
Fintech" έχουµε :
•

Αρχικά (προκριµατικός γύρος), οι συµµετέχοντες καλούνται να εκδηλώσουν
και να καταθέσουν (προαιρετικά) µια ιδέα (500 - 1000 λέξεις) που
περιλαµβάνει : τίτλο επιχειρηµατικής ιδέας / υπηρεσίας, πρόβληµα / ανάγκη
που προσπαθεί να λύσει, περιγραφή της υπηρεσίας και καινοτοµία /
διαφοροποίηση της, στοιχεία οµάδας. Με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων
προκρίνονται στη Φάση Α 25 - 30 συµµετέχοντες, είτε ως οµάδα είτε ως
άτοµα που καλούνται να σχηµατίσουν συµπληρωµατικές µε άλλους
συµµετέχοντες.

•

Η Φάση Α (Problem Contextualization) του προγράµµατος αφορά στη
σύνθεση των οµάδων και στην εξοικείωση µε τεχνικές δηµιουργικότητας και
παραγωγής ιδεών, καθώς και την κατανόηση των βασικών προκλήσεων και
καινοτοµιών ειδικά στον τοµέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Βασικός
στόχος της φάσης αυτής, είναι να δηµιουργηθούν ισχυρές οµάδες, να
εκπαιδευτούν στον ευρύτερο χώρο των ψηφιακών συναλλαγών και να
διαµορφωθούν και να επιλεγούν οι καινοτόµες ιδέες.

•

Η Φάση Β (Build a Model) του προγράµµατος αφορά στην κατανόηση και τον
σχεδιασµό των βασικών συστατικών του επιχειρηµατικού µοντέλου και της
υπηρεσίας. Με βάση την επιχειρηµατική ιδέα που έχουν ορίσει οι οµάδες
κατά την πρώτη φάση, σχεδιάζουν µε την υποστήριξη εµπειρογνωµόνων και
εξειδικευµένων στελεχών το επιχειρηµατικό τους µοντέλο. Με βάση την
παρουσίαση των οµάδων στο τέλος αυτής της Φάσης, προκρίνονται στην
επόµενη φάση περιορισµένος αριθµός οµάδων.
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•

Η Φάση Γ (Agile Design & Development) αφορά στην κατανόηση και
σχεδιασµό µιας πρώτης έκδοσης της υπηρεσίας (prototype ή mockup). Με
βάση την παρουσίαση των οµάδων στο τέλος αυτής της φάσης προκρίνονται
στην επόµενη φάση περιορισµένος αριθµός οµάδων.

•

Τέλος, στη Φάση ∆ (From Idea to Product), οι οµάδες που τελικά
προκρίνονται υποστηρίζονται περαιτέρω, σε όλα τα στάδια από την ιδέα στην
πραγµατική υλοποίηση. Η υποστήριξη από ειδικούς ακαδηµαϊκούς και
εξειδικευµένα στελέχη του κλάδου καλύπτει, τόσο οργανωτικά, όσο και
τεχνικά θέµατα και περιλαµβάνει εκπαίδευση, καθοδήγηση και mentoring,
δικτύωση, υπηρεσίες και εργαλεία ανάπτυξης. Στο τέλος αυτής της φάσης, οι
οµάδες καλούνται να καταθέσουν ένα ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό πλάνο
και ένα prototype ή MVP µε στόχο να επιλεγούν οι υπηρεσίες που θα
χρηµατοδοτηθούν για πλήρη ανάπτυξη τους και θα αξιοποιηθούν στο
πραγµατικό περιβάλλον.
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