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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη σημερινή εποχή σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο η τεχνολογική
εξέλιξη έχει επιφέρει σημαντικά βήματα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και την
τεχνολογία της πληροφορικής. Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη, με τη βοήθεια του
Internet και του www (World Wild Web) προκάλεσε επανάσταση και στον τραπεζικό
κλάδο, αποτέλεσμα της οποίας, είναι οι συναλλαγές μέσω e-banking (Sohail και
Shanmugham, 2002). Προτού φτάσουμε στην παρουσία του e-banking στη ζωή
μας, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι ηλεκτρονικές καινοτομίες στον τομέα των
τραπεζών ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1970, όταν η οργάνωση των
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων αποκτήθηκαν δυναμικά και από τότε έχουν αυξηθεί
με μεγάλους ρυθμούς, όπου και τη δεκαετία του 1981 έχουμε την εισαγωγή του ATM
(Suganthi et al, 2001).
Το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται στον κλοιό της νέας τεχνολογικής
επανάστασης όπου διακρίνουμε τη συμμετοχή των τραπεζών σε επιχειρηματικές
συναλλαγές

μέσω

ηλεκτρονικών

μέσων,

καθώς

και

την

προσφορά

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών από εταιρίες που εισέρχονται στον
τραπεζικό κλάδο, προσφέροντας έτσι στον πελάτη μεγάλο αριθμό επιλογής, να
διαλέξει τραπεζικές υπηρεσίες. Οι τράπεζες εστιάζουν στο πώς να βελτιώσουν την
ικανοποίηση των πελατών προσφέροντας ταχύτερες, ευκολότερες και πιο αξιόπιστες
υπηρεσίες και προϊόντα, και την ίδια στιγμή να μειώνουν το λειτουργικό κόστος
(Deloitte Consulting, 2000). Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking),
αφού επιτρέπει στις τράπεζες να παρέχουν έναν αρκετά φθηνό και άμεσο τρόπο να
αλλάξουν πληροφορίες και να αγοράσουν ή να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες
(Sohail και Shanmugham, 2002).
Η ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή (e-banking) μπορούμε να πούμε ότι
ενσωματώθηκε στον τραπεζικό κλάδο για να καλύψει τις ανάγκες που έχουν οι
πελάτες για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα να
διεκπεραιώνουν ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με την τράπεζα εύκολα,
γρήγορα και με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο (www.goonline.gr). Η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να υπόσχεται μεγάλα
οφέλη, όπως και κάθε νέα τεχνολογία, αλλά και τα επιχειρηματικά ρίσκα είναι
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μεγάλα. Μέσα από αυτήν την έρευνα θα παρουσιάσουμε τις προοπτικές που δίνουν οι
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking) στο ευρύ κοινό, θα εστιάσουμε
στους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του e-banking, όπως επίσης στον
σκοπό και στους στόχους που αποσκοπεί η έρευνα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι
η μελέτη της Τραπεζικής του Διαδικτύου και συγκεκριμένα η εστίαση στην παροχή
και την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση του Internet
banking.

Επιπλέον,

θα γίνει προσπάθεια

διερεύνησης

των

δημογραφικών

χαρακτηριστικών τα οποία ενδεχομένως επηρεάζουν τον βαθμό υιοθέτησης του
Internet Banking από τους χρήστες του Διαδικτύου.
Η παρούσα πτυχιακή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο
γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της διαδικυακής τραπεζικής. Στο
δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ελληνικές τράπεζες.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρονική
τραπεζική και στο τέταρτο γίνεται αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής
μεθοδολογίας η οποία εφαρμόστηκε. Τέλος υπάρχουν τα συμπεράσματα από την
έρευνα τα οποία αφορούν την συμπεριφορά και τις απόψεις των Ελλήνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΚΝΕΤ
- ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.

1.1.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ INTERNET
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού

οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός νέου τοπίου στο χώρο της πληροφόρησης και στην
εξέλιξη του παράγωγου προϊόντος της, την πληροφορία. Χωρίς καμία αμφιβολία, η
δημιουργία και αξιοποίηση του παγκόσμιου υπερδικτύου έχει επιφέρει δραματικές
αλλαγές σε δύο τεχνολογικούς τομείς που έχουν αποδειχθεί κυρίαρχοι στη σύγχρονη
εποχή: την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Το Internet δημιουργήθηκε στα
τέλη της δεκαετίας του 1960 από το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής, βασίζεται σε
μια ομάδα πρωτοκόλλων, γνωστή ως TCP/IP και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι
πάντα διαθέσιμο ακόμη και σε περίπτωση που κάποιο κομμάτι δικτύου διακόψει για
κάποιο λόγο την λειτουργία του. Κατά τις δεκαετίες του '50 και '60, ο Ψυχρός
Πόλεμος βρισκόταν στο αποκορύφωμά του και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε
συνεχή στρατιωτικό και τεχνολογικό ανταγωνισμό με το αντίπαλο δέος, τη Σοβιετική
Ένωση. Το 1955 ο Αμερικανός πρόεδρος Εisenhοwer ανακοίνωσε την πρόθεση της
χώρας του να θέσει σε τροχιά γύρω από τη Γη έναν μικρό δορυφόρο, δίνοντας έτσι το
σύνθημα για μία κούρσα για την κατάκτηση του Διαστήματος. Η κούρσα αυτή
τερματίστηκε μόλις δύο χρόνια αργότερα, με την εκτόξευση του δορυφόρου στις 4
Οκτωβρίου 1957. Το πλήγμα που δέχθηκε το γόητρο των ΗΠΑ ήταν τόσο ισχυρό,
ώστε για πρώτη φορά μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας δεκατρία χρόνια νωρίτερα
η χώρα ένιωσε τρωτή.
Το γεγονός αυτό τροφοδότησε τη στροφή της Αμερικής προς την τεχνολογία και
σχεδόν αμέσως το Υπουργείο Άμυνας (Department οf Defense - DoD) ίδρυσε τον
οργανισμό ARΡA (Adνanced Research Projects Agency), με σκοπό να συντονίσει
και να προωθήσει την τεχνολογική έρευνα μεταξύ των διάφορων ερευνητικών
ινστιτούτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την επικράτειας της χώρας.
Προτεραιότητα δόθηκε στην ανάπτυξη των υπολογιστών και της πληροφορικής,
κλάδοι που είχαν μόλις εμφανιστεί αλλά παρουσίαζαν ήδη ισχυρή ανάπτυξη, με
πολλά πειραματικά προγράμματα, λειτουργικά συστήματα και αρχιτεκτονικές
πλατφόρμες. Αρχικά, το ενδιαφέρον του ΆΚΡΑ επικεντρώθηκε σε τεχνολογικά
θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, που θα εξασφάλιζαν την εδαφική ακεραιότητα
των ΗΠΑ, όπως η έρευνα για το Διάστημα, η διεξαγωγή και παρακολούθηση
πυρηνικών δοκιμών. Πολύ σύντομα μετατράπηκε στο σημαντικότερο ερευνητικό
κέντρο

στρατιωτικών θεμάτων,

διαθέτοντας έναν τεράστιο προϋπολογισμό,
4

προσλαμβάνοντας δεκάδες κορυφαίους επιστήμονες και προωθώντας τη συνεργασία
με τα πιο αξιόλογα ερευνητικά εργαστήρια στη χώρα. Έτσι, η ανάγκη για συνεχή
επικοινωνία και συνεργασία με ιδρύματα που βρίσκονταν διάσπαρτα σε διάφορες και
αρκετά απέχουσες μεταξύ τους τοποθεσίες, οδήγησε αναπόφευκτα στην έρευνα στον
τομέα των επικοινωνιών.
1.1.1. ARPANET
Η πρώτη καταγεγραμμένη περιγραφή ενός δικτύου κατά τα πρότυπα του
σημερινού Mernet έγινε τον Αύγουστο του 1962 από τον J.C.R. Licklider του ΜΙΤ.
Μέσω μία σειράς ανεπίσημων μηνυμάτων, ο Licklider περιέγραψε ένα παγκόσμιο
δίκτυο συνδεδεμένων υπολογιστών που ονόμασε "Galactic Netwοrk". Μέσω αυτού,
κάθε άνθρωπος θα είχε πρόσβαση σε δεδομένα και προγράμματα από οποιαδήποτε
γεωγραφική περιοχή. Μόλις λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 4
Οκτωβρίου 1962, ο οργανισμός ARΡΑ ξεκίνησε ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με
την ονομασία Defense Adνanced Research Ρrοjects Agency (DARΡA), τοποθετώντας
ως επικεφαλής τον Jοhn Licklider. Παράλληλα με τη θεωρητική σύλληψη του
Διαδικτύου, ο Leοnard Kleinrock, που ήδη εργαζόταν για το ΑRΡΑ, ανέπτυσσε
εναλλακτικούς τρόπους για την αποστολή δεδομένων. Θεώρησε ότι η διαδικασία
κατάτμησης της αρχικής πληροφορίας σε "πακέτα", αποστολής τους ξεχωριστά και
επανασύνδεσής τους στον τελικό προορισμό, ήταν περισσότερο συμφέρουσα και
ευέλικτη από τη συμβατική πρακτική, που υπαγόρευε το "άνοιγμα" μίας και
μοναδικής γραμμής και αποστολή της πληροφορίας μέσω αυτής. Η νέα μέθοδος
πλεονεκτούσε στο ότι δεν βασιζόταν σε μία μόνο γραμμή για την αποστολή των
δεδομένων, ενώ παράλληλα με την κατάτμηση των δεδομένων σε πακέτα γίνονταν
δυσκολότερες η παρεμβολή και σύλληψη της αρχικής πληροφορίας. Τα δύο αυτά
πλεονεκτήματα δημιουργούσαν ένα πιο αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο, οδηγώντας το
Leοnard Κleinrοck στη δημοσίευση της πρώτης εργασίας του με θέμα την τεχνολογία
"packet switching" τον Ιούλιο του 1964.
Κατά τα δύο επόμενα χρόνια, η έρευνα για την ανάπτυξη του πρώτου δικτύου
επιταχύνθηκε και στα τέλη του 1966 ο νέος επικεφαλής του προγράμματος
DARΡA, Lawrence G. Rοberts, παρουσίασε τα πρώτα σχέδια για το ARPANET.
Στο συνέδριο όπου ανακοίνωσε το γεγονός αυτό, έγινε προφανές ότι χωρίς να
γνωρίζουν η μία για την έρευνα της άλλης, οι ομάδες έρευνας του ΜΙΤ, Ν ύ ο ^ !
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Ρhysics Laboratory και RAND Cοrpοratiοn, εργάζονταν ταυτόχρονα για την
ανάπτυξη δικτύων ευρείας περιοχής (Wide Area Νetwοrks), και έτσι οι καλύτερες
τεχνολογίες που είχαν ήδη αναπτυχθεί ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό του
ΑRΡΑΝΕΤ.
Η τελική απαίτηση πριν από την υλοποίηση του δικτύου ήταν η ανάπτυξη του
πρωτοκόλλου που θα επέτρεπε στους υπολογιστές την αποστολή και λήψη
μηνυμάτων και δεδομένων, γνωστού και ως Interface Message Processor (ΙΜΡ). Ο
σχετικός διαγωνισμός έληξε τον Δεκέμβριο του 1968 και η εταιρεία που
προσλήφθηκε για την ανάπτυξή του ήταν η Bolt Beranek and Newman (ΒΒΝ). Τον
Οκτώβριο του 1969 ήρθε, επιτέλους, η στιγμή για να δοκιμαστεί και στην πράξη η
θεωρία των δικτύων. Σε υπολογιστές των Πανεπιστημίων UCLA και Stanford
εγκαταστάθηκαν ΙΜΡ και στόχος του πρώτου αυτού πειράματος ήταν η σύνδεση
(fogin) των φοιτητών του UCLA στους υπολογιστές του Stanford, η πρόσβαση στις
βάσεις δεδομένων του τελευταίου και η αποστολή πληροφοριών. Έπειτα από
ορισμένες αποτυχημένες προσπάθειες, η σύνδεση επιτεύχθηκε και το δίκτυο
ARPANET είχε μόλις δημιουργηθεί.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1969 το δίκτυο αποτελούσαν τέσσερις συνολικά
hosts, αφού στους αρχικούς υπολογιστές προστέθηκαν τα ερευνητικά κέντρα της
Santa Barbara και Utah. Κατά τους μήνες που ακολούθησαν, οι επιστήμονες
εργάστηκαν για τη βελτιστοποίηση του λογισμικού και την επέκταση των
δυνατοτήτων του δικτύου. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 1970 το Netwοrk Wοrking
Group (NWG), υπό την εποπτεία του S.Crocker, ολοκλήρωσε το αρχικό πρωτόκολλο
Host-to-Host ονομαζόμενο Netwοrk ^ to ro l Proto^l (NCP), και η εγκατάστασή του
σε ολόκληρο το δίκτυο επέτρεψε την παραγωγή των πρώτων εφαρμογών. Καθ' όλο το
χρονικό αυτό διάστημα, η ανάπτυξη του ARPANET ήταν συνεχής και τον Δεκέμβριο
του 1971 το δίκτυό του συνέδεε 23 hosts μεταξύ τους^νδρουλάκης, 2002).
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1.1.2. ΑΠΟ ΤΟ ARPANET ΣΤΟ INTERNET
Τον Οκτώβριο του 1972 το ΑRΡΑΝΕΤ γνώρισε για πρώτη φορά τα φώτα της
δημοσιότητας στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου για Υπολογιστές και
Επικοινωνίες (Intematiοnal Computer Cοmmunicatiοn Conference ICCC), που έγινε
στην Ουάσινγκτον. Ο ερευνητής Bob Kahn, οργάνωσε μία πολύ μεγάλη και
επιτυχημένη παρουσίαση του δικτύου συνδέοντας υπολογιστές από σαράντα
διαφορετικές τοποθεσίες.

Το επίτευγμα αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον της

επιστημονικής κοινότητας και σύντομα έκαναν την εμφάνισή τους πολλά ακόμη
δίκτυα. Στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και διάδοσης του ΑRΡΑΝΕΤ συνέβαλε τα
μέγιστα και η εφεύρεση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Ray Τomlinson.
Σκοπός του Τοmlinsοn, που εργαζόταν στην εταιρεία ΒΒΝ, ήταν η διευκόλυνση των
ερευνητών του ΑRΡΑΝΕΤ για τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, ενώ
σύντομα ενσωμάτωσε στο βασικό πρόγραμμα αρκετές δυνατότητες που επέτρεπαν
μία περιορισμένη διαχείριση των emails.
Το 1973 οι ερευνητές του ΑRΡΑ (Khan), σε στενή συνεργασία με επιστήμονες
από το Stanford (Vint Cerf), ξεκίνησαν ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό την
ανάπτυξη τεχνικών που θα επέτρεπαν τη σύνδεση ετερογενών δικτύων που
βασίζονταν στην τεχνολογία packet switching. Το πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε
Internetting και το σύστημα δικτύων που προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα
έγινε γνωστό ως Internet. Έναν χρόνο αργότερα, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη μίας
κοινής "γλώσσας" που θα επέτρεπε στα διαφορετικά αυτά δίκτυα να επικοινωνούν
μεταξύ τους. Η γλώσσα αυτή έγινε γνωστή ως ^ansmission ^ fo ro l Ρrοtοcol/Intemet
Ρrοtοcol ή απλώς TCP/ΙΡ και η ανάπτυξή της σηματοδότησε μία κρίσιμη καμπή στην
ανάπτυξη των δικτύων.
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του TCP/ΙΡ ήταν η ανοικτή
αρχιτεκτονική του με τελικό σκοπό την υλοποίηση του οράματος του Licklider για το
"Galactic Netwοrk". Έτσι, κάθε δίκτυο στο εσωτερικό του θα έπρεπε να μπορεί να
λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, χωρίς παράλληλα να τίθενται περιορισμοί
και να απαιτούνται μετατροπές για τη συνεργασία του με το Internet. Επίσης, μέσα σε
κάθε δίκτυο θα έπρεπε να υπάρχει κάποια πύλη (gateway), που θα επέτρεπε τη
σύνδεσή του με τον "εξωτερικό κόσμο". Η πύλη αυτή θα ήταν ένας υπολογιστής
αρκετά ισχυρός ώστε να ανταποκρίνεται στην κίνηση του δικτύου, ο οποίος θα
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εκτελούσε το απαραίτητο λογισμικό που θα αναλάμβανε την αποστολή και λήψη των
"πακέτων". Ταυτόχρονα, το λογισμικό θα έπρεπε να μη συγκρατεί πληροφορίες για
τη διερχόμενη κίνηση, με τελικό στόχο τη μείωση του φόρτου εργασίας του
υπολογιστή, την επιτάχυνση των δικτύων και την απομάκρυνση του κινδύνου
ελέγχου και λογοκρισίας των διερχόμενων μηνυμάτων.
Ως προς τη λειτουργία του πρωτοκόλλου, ο σχεδιασμός του προέβλεπε την
προώθηση των "πακέτων" διαμέσου της ταχύτερης διαδρομής, ενώ στην περίπτωση
που κάποιος υπολογιστής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας ή καθυστερούσε σημαντικά, τα
"πακέτα" θα ακολουθούσαν εναλλακτικό δρόμο. Τέλος, μία εξίσου σημαντική αρχή
του ^ Ρ /Ι Ρ είναι ο χαρακτηρισμός του ως πρωτόκολλο best effort Με απλά λόγια
αυτό σήμαινε ότι σε περίπτωση που κάποιο "πακέτο" δεν έφτανε στον προορισμό
του, τότε θα έπρεπε ο αποστολέας να το ξαναστείλει αυτόματα.
Ένα σημαντικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι το σύστημα
αυτό σχεδιάστηκε για έναν κόσμο που βασιζόταν σε mainframes ιδιοκτησίας
ορισμένων πολύ μεγάλων εταιρειών, κυβερνήσεων και πανεπιστημίων. Επομένως, το
σύστημα θεωρούσε δεδομένο ότι το Mernet θα αποτελούνταν από ένα πολύ
περιορισμένο αριθμό υπο-δικτύων, υπόθεση που στη συνέχεια ανατράπηκε. Έτσι, αν
και το πρωτόκολλο ^ Ρ /Ι Ρ πρωτοπαρουσιάστηκε κατά το έτος 1974, απαιτήθηκαν
πολλές μετατροπές και επανασχεδιάσεις μέχρις ότου ολοκληρωθεί και να γίνει
συνολικά αποδεκτό. Μία από τις σημαντικότερες παραδοχές, που στη συνέχεια
ξεπεράστηκαν από τις εξελίξεις, αφορούσε στη χωρητικότητα του συστήματος
διευθύνσεων ff. Οι 32-bit διευθύνσεις χρησιμοποιούσαν τα πρώτα 8 bit για τη
σήμανση του δικτύου και τα υπόλοιπα 24 bit για τον καθορισμό του συγκεκριμένου
hοst στο δίκτυο. Οι ερευνητές είχαν την εποχή εκείνη υπόψη τους ένα μοντέλο
Internet που θα λειτουργούσε σε εθνικό επίπεδο και θα συνέδεε έναν μικρό αριθμό
δικτύων. Για το λόγο αυτόν, τα 256 δίκτυα που υποστήριζε και συνεχίζει να
υποστηρίζει το σύστημα φαίνονταν να επαρκούν(Ανδρουλάκης, 2002).
Το ARPANET σταμάτησε να υπάρχει τυπικά το 1991 και το διαδίκτυο
εξακολουθούσε να παρέχει και να υποστηρίζει τις υπηρεσίες του προγόνου του. Το
1971, μόνον τέσσερις υπερυπολογιστές ήταν συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Το 1995, οι
συνολικοί κόμβοι ήταν δεκάδες χιλιάδες, ενώ περισσότεροι από πέντε (5)
εκατομμύρια περίπου χρήστες ανά τον κόσμο συνδέονται καθημερινά στο δίκτυο για
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τις συναλλαγές τους, για να συνομιλήσουν, ν ’ ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και
προγράμματα και γενικά για να βγούν on-line.
Το Internet εδώ και πολλά χρόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην επιστημονική
κοινότητα κι έχει συμβάλει πάρα πολύ στην έρευνα και στη διαπροσωπική
επικοινωνία. Ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι πολύ εντυπωσιακός αφού ο αριθμός των
κόμβων του (hosts) διπλασιάζεται κάθε χρόνο από το 1988. Έχει δε εκτιμηθεί ότι
κάθε δέκα λεπτά ένα νέο δίκτυο συνδέεται στο διαδίκτυο ανά τον κόσμο! Η εκτίμηση
αυτή δικαιολογεί άνετα την αύξηση του αριθμού των κόμβων από 1.776.000 τον
Ιούλιο του 1993 στα 2.056.000 τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του European Information Technology Observatory ο μέσος ρυθμός αύξησης
που παρουσιάζει το διαδίκτυο στην Ευρώπη μέχρι το 2000 ανέρχεται σε 37%
ετησίως. Το σύνολο των Ευρωπαίων χρηστών από 12,5 εκατομμύρια το 1995 θα
φτάσει τα 60 εκατομμύρια το έτος 2000. Το 1997 οι χρήστες του διαδικτύου
παγκοσμίως υπολογίζονται σε 95,7 εκατομμύρια.

Το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή

βρίσκεται όχι μόνο σε Πανεπιστημιακά ή ερευνητικά δίκτυα, αλλά και σε σχολεία, σε
βιβλιοθήκες,

στα σπίτια απλών χρηστών,

Διαδικτύου, 2004).
1.1.3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:
Έ το ς

Α ρ ιθ μ ό ς υπ ο λο γισ τώ ν

1977

111

1981

213

1983

562

1984

1 .0 0 0

1986

5 .0 0 0

1987

1 0 .0 0 0

1989

1 0 0 .0 0 0

1992

1 .0 0 0 .0 0 0

2001

1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 - 1 7 5 .0 0 0 .0 0 0

2002

> 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0

2010

8 0 % τ ο υ π λ α ν ή τ η θα είναι
σ τ ο δ ια δ ίκ τ υ ο

(Εξάπλωση Διαδικτύου, 2004)
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στον εμπορικό τομέα(Εξάπλωση

1.2.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί κάθε μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής και

επικοινωνίας που γίνεται με τα ηλεκτρονικά μέσα. Θα μπορούσε να οριστεί ως ένα
σύνολο

επιχειρηματικών

συγκεκριμένους

τομείς

στρατηγικών
επιχειρηματικής

που

μπορούν

να

υποστηρίξουν

δραστηριότητας

και

συγκεκριμένες

επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών,
τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων για την
ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών με τη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών. Βασίζεται στην ηλεκτρονική
επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων, ήχου και εικόνων βίντεο(Δουκίδης et al.,
1998).
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων:
S Person-To-Person(P2P): Αφορά πληρωμές μεταξύ προσώπων, κανένα από τα
οποία δεν συμμετέχει με επιχειρηματικό ρόλο. Παράδειγμα: πληρωμή
προσωπικού χρέους.
S Consumer-To-Business και Business-To-Consumer (C2B ή B2C): Έχει
επικρατήσει το “B2C”, εκφράζοντας την πώληση από την επιχείρηση προς
τον καταναλωτή, η οποία ολοκληρώνεται με την πληρωμή της πρώτης από το
δεύτερο. Παράδειγμα: πώληση/αγορά αγαθών ή παροχή/λήψη υπηρεσιών.
S Business-To-Business (B2B): Πρόκειται για πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων.
Διαφέρουν από τις υπόλοιπες λόγω του πολύ μικρότερου πλήθους τους και
των πολύ μεγαλύτερων ποσών που εμπεριέχουν. Παράδειγμα: πληρωμή
τιμολογίου.
S Person-To-Government

(P2G)

και

Business-To-Government

(B2G):

Πρόκειται για πληρωμές προς δημόσιες υπηρεσίες και συνήθως αφορά
οφειλές

των

πωλητών.

Παράδειγμα:

κυκλοφορία(Συρμακέζης, 2003).
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πληρωμή

ΦΠΑ

και

τελών

Οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου αφορούν τόσο προϊόντα όσο και
υπηρεσίες, παραδοσιακές δραστηριότητες και νέες δραστηριότητες. Οι τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται για τις εφαρμογές που συμπεριλαμβάνουν όλες τις μορφές
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων(ΕΌΣ), ηλεκτρονικής
μεταφοράς κεφαλαίων(ΕΕΤ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(Ε^αΐΙ), ηλεκτρονικών
καταλόγων, υπηρεσιών ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων(ΒΒ8), ηλεκτρονικών
εντύπων, ηλεκτρονικής μισθοδοσίας, πρόσβαση σε απευθείας σύνδεση σε υπηρεσίες
μέσω του Internet καθώς και κάθε άλλη μορφή ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων
για εμπορικούς λόγου(Δουκίδης et al., 1998).

1.3.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-BANKING
Το Internet Banking έχει σαν κύριο στόχο τη μεταφορά της τράπεζας στον

ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου. Μεταξύ των κυριότερων
πλεονεκτημάτων του e-banking συγκαταλέγεται η μείωση του κόστους συναλλαγών
για τις τράπεζες και η γρηγορότερη άρα και καλύτερη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών. Οι πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) ωφελούνται σημαντικά από τη
χρήση των υπηρεσιών e-banking, καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα να
διεκπεραιώνουν ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με την τράπεζα εύκολα,
γρήγορα και με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Για τις ΜΜΕ το
όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς περιορίζεται το κόστος λειτουργίας τους
όσον αφορά σε λειτουργικά έξοδα, προμήθειες και κινδύνους απώλειας χρήματος,
ενώ παράλληλα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.
Με το e-banking οι τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρονται ανά πάσα στιγμή, ο δε
καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για κάθε προϊόν ή υπηρεσία ανέξοδα και χωρίς
χρόνους αναμονής. Συχνό είναι και το φαινόμενο των προσφορών ή της εφαρμογής
ευνοϊκότερων όρων στην παροχή προϊόντων μέσω Internet, γεγονός που από μόνο
του είναι ικανό να προσελκύσει σημαντική μερίδα καταναλωτών που αναζητούν
προσφορές(Πρόγραμμα Δικτυωθείτε, 2008).
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1.3.1.

E- BANKING: ΟΙ ΕΠΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι τεχνολογικές εξελίξεις ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
και της τεχνολογίας των πληροφοριών είναι φέρνοντας επανάσταση του τραπεζικού
κλάδου. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, το ηλεκτρονικό εμπόριο φαίνεται
να κατέχει την υπόσχεση μιας νέας επανάστασης. Είναι ευρέως πιστεύεται ότι οι
επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου επιτρέπει στις τράπεζες να παρέχουν φθηνά
και άμεσο τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών και να πωλούν ή αγοράζουν προϊόντα και
υπηρεσίες.
Ένα χαρακτηριστικό του τραπεζικού κλάδου σε όλη την υδρόγειο είναι ότι
γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική. Για να θέματα πιο περίπλοκα, αρκετές
εταιρείες εισέρχονται στον τραπεζικό τομέα με την προσφορά χρηματοοικονομικών
προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό έχει δώσει πάρα πολλές επιλογές για τους πελάτες
στην επιλογή των τραπεζικών υπηρεσιών. Βοηθούμενος από την τεχνολογική
εξελίξεις, οι τράπεζες έχουν ανταποκριθεί στην πρόκληση με την υιοθέτηση μιας
στρατηγικής,
η οποία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να οικοδομηθεί η ικανοποίηση του πελάτη
με την παροχή καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες και ταυτόχρονα να μειώσει το
λειτουργικό ro o ^ ^ u g a n th i, et al., 2001).
Εκτός από τις αγορές στο Internet μέσω πιστωτικών καρτών, η χρήση
ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών, ή αλλιώς e-Banking, μπορούν να κάνουν την
ζωή πολύ εύκολη, ειδικά όταν πρόκειται για τυπικές πληρωμές τηλεφωνικών
λογαριασμών, ασφαλιστικών εισφορών, κτλ(Ήο zacalo, 2007)
Το e-banking (ή Mernet banking) υπόσχεται την επανάσταση στις τραπεζικές
συναλλαγές. "Μεταφέρει" την ίδια την τράπεζα στην οθόνη του υπολογιστή μέσω
Διαδικτύου, με άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, παρέχοντας τη
δυνατότητα

διεκπεραίωσης

συναλλαγών,

παρακολούθησης

της

πορείας

χαρτοφυλακίων, εξόφλησης λογαριασμών και πιστωτικών καρτών, καθώς και πλήθος
άλλων υπηρεσιών(Πρόγραμμα Δικτυωθείτε, 2008).
Αρκετές τράπεζες με διεθνείς δραστηριότητες παρέχουν επίσης προϊόντα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής σε διάφορες χώρες μέσω web sites των
θυγατρικών τους, οι οποίες έχουν την άδεια να δραστηριοποιούνται στην κάθε χώρα.
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Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρέχονται με τον τρόπο αυτό είναι απλά
μια επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων των τραπεζών, αλλά υπόκεινται στους
κανονισμούς του τραπεζικού περιβάλλοντος της κάθε χώρας. Σχετικά πρόσφατα
έχουν αναπτυχθεί μοντέλα διασυνοριακής ηλεκτρονικής τραπέζης, τα οποία
καθιστούν δυνατή την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
από τραπεζικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε μια χώρα, σε πελάτες άλλων
χωρών, στις οποίες δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας και κατά συνέπεια δεν έχουν
φυσική παρουσία (Καρέκλης, 2003).
1.3.2. E-BANKING: ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Το Internet είναι ο χώρος που προσφέρεται περισσότερο από κάθε άλλον για τη
διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων. Ανάλογα με τη φύση και τις
ανάγκες του δικαιούχου, η διαδικασία πληρωμή/είσπραξης μπορεί να γίνει με έναν ή
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους.
S Με το internet banking κάθε τράπεζας
Ο πληρωτής έχει στη διάθεση του όλα τα προϊόντα που του προσφέρει η τράπεζα του
μέσω του συγκεκριμένου δικτύου. Μπορεί να χρεώσει όποιο προϊόν θέλει(συνήθως
λογαριασμοί καταθέσεων),υπό την προϋπόθεση ότι αυτό μπορεί να δεχτεί τη χρέωση
και στη συνέχεια ο δικαιούχος πιστώνεται σε λογαριασμό που κι αυτός τηρεί στην
ίδια τράπεζα.
S Στο web site του δικαιούχου που επιδιώκει εισπράξεις μέσω internet.
Ο φορέας δραστηριοποιείται στο web, προκειμένου να κάνει τις πωλήσεις του των
προϊόντων του ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες του. Το web site λειτουργεί ως
κανονικό “κατάστημα” και ο επισκέπτης/πελάτης επιλέγει τα προϊόντα ή/και τις
υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν. Αφού ο πελάτης ολοκληρώσει την πληρωμή του,
επιστρέφει στο web site του φορέα και ενημερώνεται για την επιτυχία της πληρωμής.
S Στο web site τρίτου φορέα
Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει να έχει δικό του web site, μπορεί
να φιλοξενηθεί σε web site τρίτου φορέα. Οι φορείς αυτοί συνήθως ονομάζονται
“consolidator”, καθώς συγκεντρώνουν άλλους φορείς και εξυπηρετούν συγκεκριμένα
τις εισπράξεις τους. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι τη σχέση με την τράπεζα που
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διεκπεραιώνουν την πληρωμή την έχει ο consolidator και όχι ο επιμέρους
φιλοξενούμενος φορέας. Δηλαδή, συγκεντρώνει όλες τις πληρωμές και, σε τακτά
χρονικά διαστήματα, πιστώνει τους φιλοξενούμενους με τα ποσά των εισπράξεων του
μείον τις συμφωνημένες προμήθειες, που αποτελούν το δικό του έσοδο.
S Με πιστωτική και χρεωστική κάρτα
Όπως και στον φυσικό κόσμο, στο τέλος της διαδικασίας ο πελάτης πηγαίνει
στο ταμείο για να πληρώσει. Δεδομένου ότι στο internet ο πελάτης δεν μπορεί να
πληρώσει με μετρητά, το προσφερόμενο μέσο πληρωμής είναι η κάρτα, χρεωστική
και πιστωτική. Η κάρτα είναι το καταλληλότερο μέσο για αυτές τις πληρωμές, λόγω
της “παγκοσμιότητας” που τη χαρακτηρίζει. Κάθε εμπορικό κατάστημα, τόσο στο
φυσικό κόσμο όσο και στο internet, μπορεί να συνεργαστεί με μία ή περισσότερες
τράπεζες και να αποκτήσει τη δυνατότητα να κάνει τις εισπράξεις του, χρεώνοντας
οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα φέρει το σήμα ενός από τους διεθνής οργανισμούς
καρτών και ανεξάρτητα από τη χώρα και την τράπεζα που έχει εκδώσει την
κάρτα(Συρμακέζης, 2003).

1.4.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Η μείωση των επιτοκίων σε παγκόσμιο επίπεδο μείωσε τις δυνατότητες των

τραπεζών για επιθετική τιμολογιακή πολιτική και έθεσε ως προτεραιότητες την
ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και τον περιορισμό του κόστους παροχής
υπηρεσιών. Η ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων επικοινωνίας με τους πελάτες
έγινε για να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω στόχοι.
“Τα εναλλακτικά δίκτυα όπως τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ), το Internet
Banking, το Phone Banking ή το Μobile Βanking έχουν πολύ μικρότερο κόστος ανά
συναλλαγή από ό,τι η εκτέλεση μιας συναλλαγής από υπάλληλο. Επιπλέον προσφέρουν
ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες καθώς εξαλείφουν την αναμονή στην ουρά και
προσφέρουν απομακρυσμένη πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες. Για όλους αυτούς
τους λόγους, τα εναλλακτικά δίκτυα προσθέτουν αξία στις υπάρχουσες υπηρεσίες. ”
Η “ηλεκτρονική πληρωμή” αφορά πληρωμές οι οποίες γίνονται:
Μ Από τον ίδιο τον πληρωτή(καταναλωτής ή επιχείρηση), χωρίς την παρέμβαση
κάποιου άλλου φυσικού προσώπου,
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-Λ Εξ

αποστάσεως,

δηλαδή

χωρίς

τη

φυσική

παρουσία

του

πληρωτέου(καταναλωτής ή επιχείρηση),
Μ Χωρίς μετρητά, και
Μ Με την αξιοποίηση ενός ηλεκτρονικού δικτύου ή και μέσου.
Ωστόσο υπάρχουν και οι παραδοσιακές μεθόδους πληρωμής όπως είναι:
Μ Οι πληρωμές στα ταμεία των τραπεζών. Αυτές αξιοποιούν μεν την
τεχνολογία, ωστόσο δεν εμπεριέχουν την έννοια “εξ αποστάσεως” πληρωμής.
Το γεγονός ότι ο ταμίας αξιοποιεί ηλεκτρονικά μέσα δεν συνεπάγεται ότι η
πληρωμή είναι ηλεκτρονική.
Μ Στις πληρωμές στα ΑΤΜ. Το ΑΤΜ είναι άριστα συνδεδεμένο με τη
δυνατότητα χειρισμού μετρητών. Οι λίγες δυνατότητες πληρωμών που
προσφέρει είναι πράγματι ηλεκτρονικές, ωστόσο οι δυνατότητες του ΑΤΜ
είναι σήμερα εξαιρετικά περιορισμένες για να επιτρέψουν την πληθώρα των
ηλεκτρονικών πληρωμών. Από την άλλη πλευρά, το μελλοντικό ΑΤΜ θα
είναι στην πραγματικότητα ένα τερματικό συνδεδεμένο στο Σ^Γη^, πράγμα
που θα το κάνει περισσότερο προσωπικό υπολογιστή και λιγότερο ΑΤΜ.
Μ Στις πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σε τερματικό ΕΕΤ/ΡΘ8. Και
αυτές οι πληρωμές είναι ηλεκτρονικές και γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο την
ώρα της εμπορικής συναλλαγής(Συρμακέζης, 2003).
1.4.1. ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜ
Το δίκτυο ΑΤΜ είναι το πιο πετυχημένο και αναπτυγμένο εναλλακτικό
τραπεζικό δίκτυο στην Ελλάδα. Οι χρήστες του ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Μέσω
των ΑΤΜ προσφέρονται πλήθος τραπεζικών υπηρεσιών: αναλήψεις, καταθέσεις,
εμβάσματα, πληρωμή λογαριασμών, ανανέωση χρόνου ομιλίας καρτοκινητής
τηλεφωνίας.
Το δίκτυο των ΑΤΜ προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση κόστους για τις τράπεζες.
Τα ΑΤΜ έξω από τραπεζικά καταστήματα συμβάλλουν στη μείωση της αναμονής
στα καταστήματα. Η εγκατάσταση απομονωμένων ΑΤΜ (τα οποία δεν συνυπάρχουν
με κατάστημα της τράπεζας) σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε ειδικούς χώρους
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(πολυκαταστήματα, κτλ.) προσφέρει επιπλέον οικονομία καθώς επιτρέπει - με μικρό
κόστος - την παρουσία της τράπεζας σε αυτούς τους χώρους. Επιπλέον, το δίκτυο
των ΑΤΜ παρουσιάζει σημαντικά έσοδα μέσω της ανάληψης χρημάτων από ξένες
κάρτες (VISA , MasterCard, ...).
Εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ που
επιτρέπει την ανάληψη χρημάτων με τραπεζική κάρτα από το ΑΤΜ οποιασδήποτε
τράπεζας. Οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν στην δημιουργία του διατραπεζικού
συστήματος ΔΙΑΣ - στα πρότυπα των αντιστοίχων συστημάτων του εξωτερικού επιδιώκοντας τη διεύρυνση του δικτύου τους. Κάθε τράπεζα με την ένταξη της στο
ΔΙΑΣ έχει δύο βασικά οφέλη:
1. Το δίκτυο της επεκτείνεται εντυπωσιακά καθώς διασυνδέεται με τα δίκτυα
όλων των υπολοίπων τραπεζών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι
δυνατότητες των πελατών να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους για ανάληψη
χρημάτων. Μια τράπεζα που δε θα ήθελε να ενταχθεί στο σύστημα ΔΙΑΣ, θα
ήταν αναγκασμένη να περιοριστεί στο ιδιόκτητο δίκτυο ΑΤΜ το οποίο δεν θα
κατόρθωνε ποτέ να συναγωνιστεί σε γεωγραφική εξάπλωση το δίκτυο όλων
των υπολοίπων τραπεζών.
2. Με κάθε συναλλαγή κάρτας άλλης τράπεζα, η τράπεζα έχει σημαντικά έσοδα
καθώς χρεώνεται προμήθεια. Επομένως, μέσω της διασύνδεσης των τραπεζών
δημιουργήθηκε υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία έχει ως δυνάμει
πελάτες το σύνολο των πελατών όλων των τραπεζών(Εναλλακτικά Δίκτυα
Τραπεζικής, 2004).
1.4.2. ΔΙΚΤΥΟ PHONE BANKING
Το Phone Banking είναι επίσης ένα δίκτυο που παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καθώς χρησιμοποιεί μια τεχνολογία με την οποία είναι εξοικειωμένο το
σύνολο των τραπεζικών πελατών. Μέσω phone Banking γίνονται όλες οι τραπεζικές
συναλλαγές.
Τα προτερήματα του Phone Banking είναι παρόμοια με αυτά του Internet
Banking. Όλες οι συναλλαγές - εκτός από τα εμβάσματα - γίνονται χωρίς κόστος.
Πρόσφατες ανακοινώσεις τραπεζών που εφάρμοσαν καινοτόμα συστήματα Phone
Banking αναφέρουν βελτίωση του χρόνου αναμονής στο τηλέφωνο κατά 90%,
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απόσβεση σε ένα χρόνο της επένδυσης και πολύ υψηλές αποδόσεις επένδυσης. Ειδική
περίπτωση του Phone Banking είναι το Mobile Banking το οποίο αφορά την
ενημέρωση

των πελατών

μέσω

SMS για την κίνηση

τους(Εναλλακτικά Δίκτυα Τραπεζικής, 2004).

INTERNET

B a n k in g
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του

λογαριασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ηλεκτρονική τραπεζική -Τρόποι απάτης Υπηρεσίες, E- banking Ελληνικών τραπεζών

2.1.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-υπηρεσίες και οφέλη χρήσης
Με την ανάπτυξη του Internet και του περιεχομένου του παγκόσμιου

ι σ τ ο ύ ^ '^ ^ World Wide Web) οι τράπεζες αξιοποίησαν τις δυνατότητες της
τεχνολογίας και άρχισαν να προσφέρουν αρκετά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
τους μέσω του διαδικτύου. Ο τρόπος αυτός παροχής των τραπεζικών υπηρεσιών είναι
γνωστός με την ονομασία ηλεκτρονική τραπεζική και περιλαμβάνει την παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής, τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
σε μεγάλους πελάτες και επιχειρήσεις, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών
με τη χρήση ηλεκτρονικών καναλιών διανομής,
Η ηλεκτρονική τραπεζική μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρία βασικά επίπεδα
παροχής υπηρεσιών:
I.

Δικτυακοί τόποι βασικού περιεχομένου,

οι οποίοι απλώς παρέχουν

πληροφορίες που αφορούν τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες διαθέσιμα
στους πελάτες και το ευρύ κοινό.
II.

Web sites απλών συναλλαγών, τα οποία επιτρέπουν στους πελάτες των
τραπεζών να αποστέλουν μέσω διαδικτύου αιτήματα για διάφορες υπηρεσίες,
να πραγματοποιούν ερωτήσεις για το υπόλοιπο των τραπεζικών τους
λογαριασμών και να αποστέλλουν οδηγίες προς τις τράπεζες, χωρίς να έχουν
την δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών μεταφοράς κεφαλαίων.

III.

Web sites προηγμένων συναλλαγών, τα οποία επιτρέπουν τη διενέργεια
ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων, πληρωμής λογαριασμών και on-line
πραγματοποίηση πρόσθετων υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ
Μ Ευκολία χρήσης και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες
την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο.
Μ Δυνατότητα πρόσβασης

στις ηλεκτρονικές

υπηρεσίες της τράπεζας,

ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, ακόμη και
στην περίπτωση που ο χρήστης βρίσκεται εν κινήσει και χρησιμοποιεί το
κινητό του για να έχει πρόσβαση.
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Μ Ταχύτητα στη διενέργεια και ολοκλήρωση των συναλλαγών σε σχέση με τους
παραδοσιακούς τρόπους αλλά και σε σχέση με τα εναλλακτικά κανάλια
διανομής των υπηρεσιών.
Μ Υψηλό επίπεδο ασφάλειας συναλλαγών.
Μ Αποδοτικότερη διαχείριση της πάσης φύσεως συναλλαγών του χρήστη. Οι
πελάτες των τραπεζών έχουν συνολική εικόνα των λογαριασμών και των
συναλλαγών τους μέσω της οθόνης του υπολογιστή τους, καθώς επίσης και
πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία που αφορούν προηγούμενες κινήσεις και
συναλλαγές.
Μ Πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, το οποίο καλύπτει τις ποικίλες
ανάγκες των τραπεζικών πελατών, τόσο των ιδιωτών, όσο και των ελεύθερων
επαγγελματιών και των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου της
οικονομίας, στον οποίο δραστηριοποιούνται.
Μ Μείωση κόστους συναλλαγών και συνεπώς οικονομικότερη ολοκλήρωση των
συναλλακτικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών με
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα(Καρέκλης, 2003).

2.2.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ INTERNET BANKING
Το μέλλον του internet banking, αλλά και των εναλλακτικών καναλιών στο

σύνολο τους, είναι η πλήρης ενσωμάτωση τους με την έννοια της τραπεζικής
εξυπηρέτησης. Όπως ακριβώς η κάρτα ανάληψης θεωρείται σήμερα αναπόσπαστο
κομμάτι της σχέσης τράπεζας-πελάτη, έτσι αναμένεται να συμβεί και με το ebanking. Μπορεί αυτή τη στιγμή κάθε κανάλι διανομής να εξυπηρετεί διαφορετικές
ανάγκες, λειτουργώντας συμπληρωματικά, με την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας
όμως όλα αυτά τα διαφορετικά δίκτυα εξυπηρέτησης της τεχνολογίας όμως όλα αυτά
τα διαφορετικά δίκτυα εξυπηρέτησης στη συνείδηση του καταναλωτή θα γίνουν ένα.
Για να συμβεί αυτό πρέπει να συνεχίζουν να ωριμάζουν οι τεχνολογίες και να
εξοικειώνεται το κοινό με την χρήση τους. Όσο η διείσδυση του internet θα
αυξάνεται και οι τεχνολογίες των διαφορετικών μέσων συναλλαγών θα συγκλίνουν,
τόσο οι έλληνες χρήστες θα εξοικειώνονται με τις εφαρμογές τους, μεταξύ των
οποίων είναι και η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής(Γιανακοπούλου et al, 2003).
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2.3.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΑΤΗΣ

2.3.1. ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ INTERNET
S Τεχνική phishing
Η πλέον διαδεδομένη

μέθοδος κλοπής δεδομένων και εμπιστευτικών

πληροφοριών μέσω διαδικτύου σήμερα είναι το phishing («ψάρεμα στο διαδίκτυο»).
To phishing είναι η αποστολή e-mail από δήθεν νόμιμη επιχείρηση (τράπεζα
συνήθως) με σκοπό να εξαπατήσει τον αποδέκτη του μηνύματος και να υποκλέψει
ιδιωτικές πληροφορίες. Το e-mail με κάποια πρόφαση προτρέπει το χρήστη να
επισκεφτεί μια ιστοσελίδα όπoυ του ζητείται να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία,
όπως usernames, passwords, αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών
λογαριασμών, που η εταιρεία υποτίθεται ότι ήδη έχει στην κατοχή της. Η ιστοσελίδα
ωστόσο είναι πλαστή και έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό να κλέψει τη
ζητούμενη πληροφορία.
Θύματα των επιθέσεων phishing δεν είναι μόνο χρήστες, αλλά και οι ίδιες
τραπεζικές επιχειρήσεις, οι οποίες αν και δεν εμπλέκονται στην απάτη, βλέπουν τη
φήμη και την αξιοπιστία τους να κινδυνεύουν. Οι επιθέσεις phishing αυξάνονται
ραγδαία και με έξυπνο τρόπο. Σύμφωνα με έρευνες που διεξάγονται, ο ρυθμός
εξάπλωσης τους διπλασιάζεται μέσα σε ένα εξάμηνο. Οι ίδιες έρευνες καταγράφουν
ότι το phishing είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, γιατί:
Μ 90% των χρηστών μπορεί να παραπλανηθούν από μια καλή phishing
ιστοσελίδα.
Μ 1 στους 4 χρήστες δεν κοιτάζει τις ενδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν σε ένα
web browser.
Μ Περίπου 1 στους 2 χρήστες e banking χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς
για όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν σε όλες τις τράπεζες.
Οι τράπεζες, για την αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής απάτης, έχουν εισάγει
τεχνολογίες πιστοποίησης δύο παραγόντων με διάφορες μορφές( sms. Pins, tokens),
γεγονός που σημαίνει ότι πρόσβαση στις ασφαλείς ιστοσελίδες τους απαιτεί και ένα
επιπλέον αναγνωριστικό που έχει συνήθως μικρή διάρκεια ζωής και δεν είναι τόσο
εύκολο να υποκλαπεί(Καραγεώργου, 2006).

21

2.3.2. ΑΠΑΤΗ ΣΤΑ ΑΤΜ
S Τεχνική skimming
Η πιο διαδεδομένη μορφή απάτης που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες
είναι η μέθοδος αντιγραφής των στοιχείων της μαγνητικής ταινίας των καρτών με την
τεχνική skimming. Τα στοιχεία της κάρτας διαβιβάζονται τη στιγμή που ο πελάτης
πραγματοποιεί μια συναλλαγή στο ΑΤΜ, μέσω μιας συσκευής υποκλοπής (skimmer)
προσαρμοσμένης, συνήθως, με ταινία διπλής όψης, τον καρταναγνώστη του ΑΤΜ. Οι
κάρτες που έχουν «διαβάσει» από το ειδικό εξάρτημα(skimmer) μπορούν να
αναπαραχθούν από τους δράστες στο «εργαστήριό τους».
Σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία της κάρτας μεταδίδονται άμεσα σε κάποιο
παραπλήσιο αυτοκίνητο ή μηχανή με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε η επεξεργασία
τους να γίνεται αμέσως από τους δράστες.
S Τεχνική Lebanese loop
Χρησιμοποιείται

μια

συσκευή

παρακράτησης

της

κάρτας,

η

οποία

προσαρμόζεται στον αναγνώστη καρτών του μηχανήματος(ΑΤΜ). Η συσκευή
παγιδεύει την κάρτα ενώ ο πελάτης πιστεύει ότι η κάρτα του παρακρατήθηκε από
δυσλειτουργία του ΑΤΜ και απομακρύνεται χωρίς να ενημερώσει αμέσως την
τράπεζα προκειμένου να του την απενεργοποιήσει(Καραγεώργου, 2006).
2.3.3. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΡΙΝ
Η απόσταση του ΡΙΝ γίνεται συνήθως με των κινητών τηλεφώνων, κατάλληλα
προσαρμοσμένα στην πλαφονιέρα του ΑΤΜ, στα πλαϊνά του μέρη ή και την τέντα
ηλιοπροστασίας.
Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται αρκετά το τελευταίο διάστημα είναι η
τοποθέτηση ψεύτικου πληκτρολογίου πάνω από το πραγματικό. Κατά τη
πληκτρολόγηση του ΡΙΝ από τον κάτοχο τα στοιχεία καταγράφονται και στο ψεύτικο
πληκτρολόγιο με αποτέλεσμα οι δράστες να έχουν στη διάθεση τους και το μυστικό
αριθμό αναγνώρισης(ΡΙΝ).
Στην περίπτωση της τεχνικής Lebanese loop, η απόσπαση του ΡΙΝ γίνεται με
τον ίδιο τρόπο της προσφερόμενης βοήθειας από κάποιον δήθεν πελάτη που
αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα και παραμένει δίπλα στο ΑΤΜ, προτρέποντας το
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θύμα να πληκτρολογήσει το ΡΙΝ του πάλι ώστε το ΑΤΜ να του βγάλει την κάρτα
έξω.
Οι τράπεζες σε συνεργασία με τις εταιρίες των ΑΤΜ, τοποθετούν ειδικούς
μηχανισμούς εντοπισμού συσκευών υποκλοπής. Παράλληλα επενδύουν σημαντικά
ποσά για τη θωράκισή τους απέναντι σε φαινόμενα απάτης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση
δίνουν και στη σωστή ενημέρωση της πελατείας τους. Ειδικότερα συμβουλεύουν
τους πελάτες τους:
Μ Να χρησιμοποιούν, όσο είναι δυνατόν, τα ίδια ΑΤΜ ώστε να μπορούν να
παρατηρούν τυχόν αλλαγές.
Μ Να ελέγχουν το χώρο του ΑΤΜ πριν από κάθε συναλλαγή και να
ενημερώνουν αμέσως την τράπεζα σε περίπτωση που παρατηρήσουν κάτι
διαφορετικό.
Μ Να

προφυλάσσουν

το

μυστικό

αριθμό

κατά

την

πληκτρολόγηση

του(Καραγεώργου, 2006).

2.4.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Οι ελληνικές τράπεζες για τους έλληνες ερωτώμενους-χρήστες, φαίνεται να

υπερτερούν

στην

αντίληψη

τους

ως

προς

τα

περισσότερα

εξεταζόμενα

χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων τους:

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ευκολία εκμάθησης

Επίκαιρη πληροφόρηση

Ευκολία πλοήγησης

Εξατομίκευση site

Ευκολία χρήσης

Αίσθηση συμμετοχής στην
κοινότητα

Ελκυστική εμφάνιση
Θετική εμπειρία
Αξιόπιστη πληροφόρηση
Σχετική πληροφόρηση
Κατανοητή πληροφόρηση
(Γιανακοπούλου et al., 2003)
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η αντίληψη που είχαν οι ερωτώμενοι
ήταν θετικότερη για τις ελληνικές στα χαρακτηριστικά της ευκολίας, της εμφάνισής
της εμπειρίας που αποκόμισαν, καθώς και του μεγαλύτερου μέρους της
πληροφόρησης.
Το στοιχείο ης γλώσσας αποτελεί σημαντικό παράγοντα όταν αναζητεί κάποιος
πληροφορίες και θέλει να μάθει χειρισμούς και λεπτομέρειες. Από την άλλη, όμως,
αυτό το πλεονέκτημα μετατρέπεται σε μειονέκτημα, όταν ο χρήστης δεν είναι
Έλληνας και γι’ αυτό οι τράπεζες που θέλουν να αποκτήσουν περισσότερους ξένους
πελάτες, καλό θα ήταν να εξετάζουν ξεχωριστά αυτήν την ομάδα πελατείας στο
σχεδιασμό και χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων τους.
Όσον αφορά τώρα τα σημεία υπεροχής των ξένων τραπεζών έναντι των
ελληνικών, αυτά έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα της πληροφόρησης, την
αίσθηση της εξατομίκευσης που μεταφέρει η ιστοσελίδα και την αίσθηση της
συμμετοχής στην κοινότητα. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικά
στοιχεία διαφοροποίησης του σύγχρονου μάρκετινγκ(Γιανακοπούλου et al., 2003).

2.5.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ E-BANKING ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στον παρακάτω (πίνακα 1) παρουσιάζονται οι Τράπεζες που χρησιμοποιούν e-

banking. Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία του πίνακα, οι τράπεζες στην
πλειοψηφία τους πληρούν όλες τις βασικές υπηρεσίες e-banking που προσφέρονται
από αυτές που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ο ανταγωνισμός και το επίπεδο των
παροχών υπηρεσιών από τις ελληνικές Τράπεζες έχει ανέβει και αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
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Πίνακας 2.5.1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε-ΕΑΝΚΙΝΘ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ( Ιανουάριος 2010)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ALPHA BANK

*

*

*

*

EUROBANK

CITIBANK

MARFIN
ΕΓΝΑΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ

ASPIS
BANK

*

*

*

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΚΑΡΤΕΣ
Προβολή αντιγράφου
λογαριασμών

*

Εμφάνιση αναλυτικών
στοιχείων
λογαριασμών(επιτόκια,
πιστ.υπόλοιπο κ.ά.)

*

*

*

Υπόλοιπα
λογαριασμών

*

*

*

*

*

*

*

*

Κίνηση λογαριασμού

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(3τελευταίω ν
μηνώ ν)

Στοιχεία πιστωτικών
καρτών(πιστ.υπόλοιπο,
τρέχουσα συν.οφειλή)

*

Κίνηση πιστωτικών

*

(Ε ω ς 3μή νες)

*

*

(μέχρι 3παλαιότερα
αντίγραφα)

*

*

*
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*

*

καρτών
Αμοιβαία κεφάλαια

(Τ ελευταίες
100μέρες)

*

(5 τελευ τ.λο γ/σ μ ο ι
& ο τρέχω ν)

(μέχρι 3παλαιότερα
αντίγραφα)

*

*
(Π αρέχεται μέσω
A lpha Trade)

Ενημέρωση για
εγγυητικές επιστολές

*

Προθεσμιακές
καταθέσεις

*

*

*

*

*

Υπόλοιπα δανείου

*

*

*

*

*

*

*

*

Κίνηση δανείου

*

*

*

*

*

*

*

*

(Ε ω ς 3μή νες)

Δοσολόγιο δανείου

*

*

-

-

-

*

-

-

ΠΛΗΡΩΜΗ(οη-1ίηβ&προγραμματισμένη)
Σε λογαριασμό της
τράπεζας(ιδίου ή
τρίτου)

*

*

*

*

*

*

*

*

Σε λογαριασμό άλλης
τράπεζας Εσωτερικού

*

*

*

*

*

*

*

*
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Πιστωτικών
καρτών(ιδίου ή τρίτου)

*

*

*

*

Πιστωτικών καρτών
άλλων τραπεζών

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(μέσω
D IA S T R A N S F E )

Εμβάσματα σε
λογαριασμό άλλης
τράπεζας(εξωτερικού)

*

ΙΚΑ

*

*

*

*

*

*

*

*

ΦΠΑ

*

*

*

*

*

*

*

*

Ασφαλιστικών
εταιριών

*

*

*

*

*

*

Ασφαλιστικών
ταμείων(ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ)

*

*

*

*

*

*

*

Παρόχων κινητής
τηλεφωνίας(cosmote,
vodafon κ.α.)

*

*

*

*

*

*

Λογαριασμών άλλων
εταιριών

*

*

*

*

*

*

(σύντομ α )

*

(nova, σταθ.τηλ. κ.ά)
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*

ΠΛΗΡΩΜΗ(με πάγια εντολή)
Παρόχων κινητής
τηλεφωνίας

*

*

*

Ασφαλιστικών εταιριών

*

*

*

*

Ασφαλιστικών
ταμείων(ΤΕΒΕ, ΤΣΑΥ)

*

*

*

*

Λογαριασμών άλλων
εταιριών(πονα, σταθ.τηλ.
κ.ά.)

*

*

Πιστωτικών καρτών(ιδίου
ή τρίτου)

*

Πιστωτικών καρτών
άλλων τραπεζών

*

ΔΩΡΕΕΣ

*

"

(Σε
πυρόπλη κτους)

ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

*

*

-

-

-

(σ ε κοινω φ ελή
ιδρύματα
& οργα νισμ ούς)

(Σε μη
κυβερνητικές
οργανώ σεις)

*

*

*

*
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΧΑΑ

*

*

*

*

(μέσω
υ π η ρεσία ς on
line trading)

*

(μέσω
A lpha Trade)

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΛΟΚ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΚΑΙ
ΧΡΗΣΤΗ(εισερχόμεναεξερχόμεναα μηνύματα)

*

*

*

ΑΛΛΑΓΗ
ΜΥΣΤΙΚΟΥ (password)

*

*

*

*

*

*

PHONE BANKING

*

*

*

*

*

*

*

*

MOBILE BANKING

*

*

*

-

*

*

*

-

*

(Δελτίο ΕΕΤ, 2003)
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*

ΠΤΝΑΚΑΣ 2.5.2: Ε-ΕΑΝΚΙΝΘ-ΤΡΑΠΕΖΤΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

V

Πληροφορίες λογαριασμών

V

Υπόλοιπα λογαριασμών

V

Κινήσεις λογαριασμών

V

Υπόλοιπα πιστωτικών καρτών

V

Κινήσεις πιστωτικών καρτών

V

Πληροφορίες δανείων

V

Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ
προσωπικών λογ/σμών εντός τραπέζης

V

Μεταφορά κεφαλαίων σε λογ/σμούς
τρίτων εντός τραπέζης

V

Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλη τράπεζα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

V

Πληρωμές δημοσίου

V

Πληρωμές λογ/σμών ΔΕΚΟ

V

Πληρωμές λογ/σμών κινητής τηλεφωνίας

V

Υπόλοιπα δανείων

V

Παρακολούθηση εξέλιξης εντολών
πληρωμής

V

Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών

V

Παρακολούθηση επιταγών

V

Άλλες πληρωμές συνδρομών

V

Καταχώριση επιταγών

V

Πάγιες εντολές πληρωμής λογ/σμών

V

Ανάκληση/ακύρωση επιταγών

V

Πληρωμή πιστωτικής κάρτας

V

V

Πληρωμή δόσης δανείου

Αιτήσεις για τραπεζικά προιόντα

V

V

Πληρωμές σε μελλοντική ημερομηνία

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης

V

Πληρωμές σε προεπιλεγμένη ημερομηνία

V

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

V

V

Αποστολή προσωπικών μηνυμάτων

Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας εντός
τραπέζης και σε άλλες τράπεζες

V

Συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές
επιτοκίων

V

V

Αποστολή αρχείου μαζικών πληρωμών
τρίτων εντός τραπέζης και σε άλλες
τράπεζες

Υπολογισμός δανείων

V

Ακύρωση εντολών
(Καρέκλης, 2003)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση
του Internet Banking

3.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ
Η ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) τεχνολογία αποτελεί μια ποικιλία

διαφορετικών υπηρεσιών, που κυμαίνονται από την κοινές

αυτόματες ταμειακές

μηχανές (ΑΤΜ) και τις υπηρεσίες άμεσης κατάθεσης για την αυτόματη πληρωμή
(ABP), η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT), και τραπεζικές υπηρεσίες μέσω
υπολογιστή (PC banking)(Kolodinsky et al., 2004)
Οι τεχνολογικές εξελίξεις ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της
τεχνολογίας των πληροφοριών έχουν φέρει επανάσταση στον τραπεζικό κλάδο.
Ορισμένες μελέτες έχουν ασχοληθεί με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Χαρακτηριστικό του τραπεζικού κλάδου είναι ότι γίνεται ολοένα και πιο
ανταγωνιστικός. Πολλές εταιρίες εισέρχονται στον τραπεζικό κλάδο με την
προσφορά χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπου αυτό δίνει στους
πελάτες πάρα πολλές επιλογές για την επιλογή των τραπεζικών υπηρεσιών.
Μία πρόσφατη μελέτη, διερευνάται στους παράγοντες που επηρεάζουν την
υιοθέτηση του e banking στην Ελλάδα και όπου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
παρόλο που το e banking προσφέρει νέες δυνατότητες, υπάρχουν πολλά κρίσιμα
ψυχολογικά θέματα και στη συμπεριφορά του πελάτη που πρέπει να αντιμετωπιστεί
στην εμπιστοσύνη, ασφάλεια, απροθυμία για αλλαγή και την προτίμηση τους για την
ανθρώπινη διεπαφή(Suganthi et al., 2001).
Πολλές μελέτες έχουν αναφερθεί στη χρήση του internet banking και στους
παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του από τους χρήστες και μη χρήστες.
Για να καθορίσουμε λοιπόν το επίπεδο της ζήτησης για τραπεζικές υπηρεσίες θα
αναφερθούμε σε κάποιους από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που θα
συναντήσουμε

στην

ανάλυση

των

αποτελεσμάτων

από

την

έρευνα που

πραγματοποιήθηκε.
Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τέσσερις σημαντικοί
παράγοντες που διαμορφώνουν την αντιληπτική τοποθέτηση των χρηστών απέναντι
στην εικόνα των τραπεζών στο Διαδίκτυο.
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ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΕΥΚΟΛΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ευκολία
εκμάθησης

Ακριβής
πληροφόρηση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ασφάλεια
ατομικών
συναλλαγών
Ασφάλεια
συναλλαγών
Εκπλήρωση
υποσχέσεων

Επίκαιρη
πληροφόρηση
Αξιόπιστη
πληροφόρηση
Σχετική
πληροφόρηση

Ευκολία χρήσης
Θετική εμπειρία
Αλληλεπίδραση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Συμμετοχή σε
κοινότητα
Εξατομίκευση site
Διευκόλυνση
επικοινωνίας
Καλή φήμη site

Κατανοητή
πληροφόρηση
Καταλληλότητα
σχεδιασμού
Σωστή παρουσίαση
πληροφόρησης
Ελκυστική
εμφάνιση
Επάρκεια site
Επαρκής
πληροφόρηση
(Γιαννακοπούλου et a l 2003)
Όπως φαίνεται από τις παραπάνω ομάδες παραγόντων, υπάρχει η 1η ομάδα
(ευκολία),

όπου

οι

ερωτώμενοι-χρήστες

θεωρούν

πολύ

σημαντικούς

και

αλληλοσχετιζόμενους τους παράγοντες που έχουν να κάνουν κυρίως με την ευκολία
(εκμάθησης, πλοήγησης, χρήσης), αλλά και την εμφάνιση και το σχεδιασμό
(ελκυστικότητα, καταλληλότητα, επάρκεια, αλληλεπίδραση), την πληροφόρηση
(κατανοητή, επαρκής, σωστή παρουσίαση) και αυτά είναι τα κυρίως στοιχεία που
επηρεάζουν την εμπειρία τους από την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα.
Η 2η ομάδα παραγόντων (πληροφόρηση) έχει να κάνει με το περιεχόμενο της
πληροφόρησης, δηλαδή την ακρίβειά της, την επικαιρότητά της και το κατά πόσο
είναι αξιόπιστη και σχετική με αυτά που ζητούν.
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Η 3η ομάδα (ασφάλεια) διαμορφώνεται από τους παράγοντες της ασφάλειας
σχετικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούν μέσω του Διαδικτύου, αλλά και των
ατομικών πληροφοριών που δίνουν μέσα από αυτό. Μάλιστα, η εκπλήρωση των
υποσχέσεων από την πλευρά των τραπεζών και όπως την αντιλαμβάνονται οι
χρήστες, προέρχεται κυρίως από το πώς αντιλαμβάνονται αυτούς τους παράγοντες
ασφάλειας.
Τέλος η 4η ομάδα παραγόντων (συμμετοχή) σχετίζεται κυρίως με προσωπικούς
παράγοντες, όπως η αίσθηση συμμετοχής στην κοινότητα που τους εμφυσεί η
ιστοσελίδα, η εξατομίκευση και το κατά πόσο μπορούν εύκολα να επικοινωνήσουν με
τα αρμόδια τμήματα και άτομα των τραπεζών για να εξυπηρετηθούν. Αυτά τα
στοιχεία φαίνεται επίσης να επηρεάζουν σημαντικά και τη φήμη της συγκεκριμένης
ιστοσελίδα(Γιαννακοπούλου et al., 2003).

3.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ INTERNET BANKING
3.2.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Παρά τα γεγονός ότι οι κάρτες είναι πλέον προφανής και εύκολος τρόπος για
την διακπεραίωση των πληρωμών, δεν είναι και ο ασφαλέστερος, κάθε άλλο. Η μόνη
διασφάλιση του δικαιούχου είναι ότι η κάρτα μπορεί να χρεωθεί, δηλαδή δεν χαμένα
ή κλεμμένη, έχει επαρκές όριο χρέωσης και η εκδότρια τράπεζα επιτρέπει στον
κάτοχο της να τη χρησιμοποιεί. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που υπάρχουν κατά τη
χρησιμοποίηση πιστωτικών καρτών είναι οι εξής:
^ ΚΛΟΠΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Είναι η πλέον συνηθισμένη απάτη στο Internet και συνίσταται στην προσποίηση
από το χρήστη ότι πρόκειται για άλλο άτομο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος της
πληρωμής δείχνει "τυφλή" εμπιστοσύνη στον υποτιθέμενο κάτοχο της κάρτας και
παρέχει την υπηρεσία ή αποστέλλει τα προϊόντα. Προσωρινά πιστώνεται με το ποσό
πληρώθηκε από τον πελάτη. Αν όμως η κάρτα δεν ανήκε πράγματι στον πληρωτή, η
συναλλαγή θα αμφισβητηθεί από τον πραγματικό κάτοχο της κάρτας και ο δικαιούχος
θα αναγκαστεί να επιστρέψει το ποσό, προκειμένου αυτό να πιστωθεί στην κάρτα του
πραγματικού κατόχου.
Είναι σαφές ότι αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα δεν είναι ο καταναλωτής/
κάτοχος της κάρτας αλλά ο δικαιούχος που κινδυνεύει να μην πληρωθεί ποτέ, ενώ
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στο μεταξύ έχει στείλει τα προϊόντα ή, το συνηθέστερο, έχει ήδη παράσχει την
υπηρεσία.
Ζ “YΠΟΠΤΑ” WEB SITES
Προκειμένου να υποκλέψουν στοιχεία καρτών, πολλά sites ευαγγελίζονται
εξαιρετικά δελεαστικές παροχές μόνο και μόνο για να εξωθήσουν τους επισκέπτες να
καταχωρίσουν τα στοιχεία των καρτών τους. Στη συνέχεια χρησιμοποιούν τα στοιχεία
αυτά για να χρεώσουν τις κάρτες των ανυποψίαστων κατόχων σε άλλα web sites.
Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα είναι η δέουσα προσοχή
εκ μέρους των κατόχων καρτών, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζουν τα web sites με
τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν και τα φυσικά καταστήματα.
Ζ ΜΑΖΙΚΗ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
Αν το web site στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών
τα αποθηκεύει, υπάρχει ο κίνδυνος υποκλοπής του συνόλου των στοιχείων. Αυτός
είναι και ο λόγος που, είτε δεν πρέπει να αποθηκεύονται τα εν λόγω στοιχεία είτε
πρέπει να τηρούνται αυστηρότατα μέτρα για την ασφαλή διατήρησή τους.
Αν η υποκλοπή γίνει γνωστή, τότε οι οργανισμοί καρτών ενημερώνουν τις
εκδότριες τράπεζες, ώστε αυτές, με τη σειρά τους, να ενημερώσουν τους κατόχους
καρτών, να ακυρώσουν τις κάρτες τους και να εκδώσουν νέες στη θέση τους.
Ζ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ
Την ώρα της συναλλαγής και αφού ο πελάτης έχει δώσει τα στοιχεία της
πληρωμής, εισάγει και τον αριθμό του κινητού του. Το web site του αποστέλλει έναν
κωδικό μιας χρήσης, τον οποίο ο πελάτης πρέπει να εισαγάγει στο site, προκειμένου
να πιστοποιηθεί. Η περίπτωση αυτή βρίσκει εφαρμογή σε χρήστες/ κατόχους κινητών
τηλεφώνων που έχουν προηγουμένως εγγραφεί στην τράπεζά τους προκειμένου να
έχουν αυτή τη δυνατότητα(Συρμακέζης,2003).
3.2.2. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Η εμπιστοσύνη είναι ένας

σημαντικός

καταλύτης σε πολλές σχέσεις

συναλλαγής, και καθορίζει τη φύση των πολλών επιχειρήσεων και την κοινωνική
τάξη(θοίοη et al., 2003). Με βάση λογοτεχνίας στην κοινωνική ψυχολογία (Larzelere
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και Huston, 1980) και μάρκετινγκ, ο Doney και Cannon (1997) καθορίζουν την
εμπιστοσύνη ως την εκλαμβανόμενη αξιοπιστία και την καλοσύνη του στόχου της
εμπιστοσύνης. Η πρώτη διάσταση της εμπιστοσύνης, αντιληπτή αξιοπιστία, είναι η
έκταση στην οποία ένας εταίρος πιστεύει ότι ο άλλος εταίρος έχει τις απαιτούμενες
γνώσεις για την εκτέλεση των εργασίας αποτελεσματικά και αξιόπιστα(Ganesan,
1994). Αυτό σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη ενός
εταίρου και στην αξιοπιστία του στόχου που εστιάζεται στην αξιοπιστία ενός άλλου
εταίρου(Lindskold, 1978). Η δεύτερη διάσταση της εμπιστοσύνης, καλοσύνη, είναι ο
βαθμός στον οποίο ένας εταίρος ενδιαφέρεται πραγματικά για τον άλλο εταίρο της
πρόνοιας, και έχει ευεργετικά κίνητρα και προθέσεις προς το άλλο μέρος, όταν νέες
συνθήκες προκύψουν, προϋποθέσεις όπου για μια δέσμευση δεν έχει γίνει. Η
καλοσύνη είναι ριζωμένη στην επαναλαμβανόμενες σχέσεις σε αγοραστή-πωλητή
(Ring και Van de Ven, 1992, Zaheer et al., 1998).
Η εμπιστοσύνη είναι ένας σημαντικός παράγοντας και αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για κάθε οικονομική συναλλαγή. Από λειτουργικής άποψης η
εμπιστοσύνη

μπορεί να θεωρηθεί ως ένας

μηχανισμός που

μειώνει την

πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε περιπτώσεις αβεβαιότητας
(Luhmann, 1989). Ένας άλλος σημαντικός λόγος της εμπιστοσύνης είναι ο βαθμός
αβεβαιότητας που βασίζονται στο Internet και μπορούν να δημιουργήσουν πολλούς
κινδύνους (Grabner και Faullant, 2002). Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, αν
στον καταναλωτή δεν υπάρχει ο βαθμός βεβαιότητας και των καταλλήλων μέτρων
ασφαλείας ο καταναλωτής δεν θα προχωρήσει στην υιοθέτηση τραπεζικών
συναλλαγών μέσω διαδικτύου.
3.2.3. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ
Η εξοικείωση των καταναλωτών έχει οριστεί ως ο αριθμός των προϊόντων που
σχετίζονται με τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από τον καταναλωτή (Alba και
Hutchinson, 1987), επιτρέπει στους πελάτες να συσσωρεύεται εμπιστοσύνη, σχετικά
με τη γνώση για το αντικείμενο και παρέχει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές
προσδοκίες (Doney και Cannon, 1997; Komiak και Benbasat, 2004) και μπορεί να
βοηθήσει στη μείωση της αβεβαιότητας στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές
και σχέσεις(Gefen, 2000).
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3.2.4. ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Davis παρουσίασε το 1989 μία ανάπτυξη της θεωρίας της αιτιολογημένης
δράσης (Ajzen και Fishbein, 1980) - TAM - που έπρεπε να εξηγήσει γιατί οι
άνθρωποι αποδέχονται ή να απορρίπτουν τις νέες τεχνολογίες (Davis, 1989). Είχε
ειδικά σχεδιαστεί λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την υιοθέτηση της τεχνολογίας
των πληροφοριών που αφορούν προϊόντα στο οργανωτικό πλαίσιο. Οι βασικές
συνιστώσες του μοντέλου του ήταν η αντιληπτή
ευκολίας

χρησιμότητα και η αντίληψη

χρήσης (Davis, 1989). Το μοντέλο προβλέπει ότι η συμπεριφορά της

χρήσης εξαρτάται από το αντικείμενο της πρόθεση να χρησιμοποιήσει, η οποία
εξαρτάται από την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της τεχνολογίας και της
αντιληπτής ευκολίας χρήσης της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια το μοντέλο ΤΑΜ
έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του online αγορών(Childers et al., 2001),
μια άλλη δραστηριότητα που έχει ομοιότητες με το τραπεζικό online. Κατά συνέπεια,
η TAM μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα κατάλληλο για τη μελέτη και η χρήση του
Internet Banking.
Η αντιληπτή χρησιμότητα ορίζεται ως «το βαθμό στον οποίο ένα πρόσωπο
θεωρεί ότι η χρήση το σύστημα θα βελτιώσει τις επιδόσεις δουλειά του »(Doll et al.,
1998). Η εκτιμώμενη χρησιμότητα από κάτι είναι η ικανότητά του να παρέχει μία
σχέση μέση-τέλος (δηλ. το δεδομένο πράγμα ως μέσο για ένα επιθυμητό τέλος), ή να
παρέχουν μια λογική πάνω στην οποία θα λαμβάνουν αποφάσεις. Η μέση-τέλος για
γνωστικούς λογαριασμούς εξηγεί γιατί οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ένα προϊόν
(Barczak et al.,

1997). Η αντίληψη της χρησιμότητας διαμορφώνεται σε

αλληλεπίδραση με άλλα άτομα και ένα σύστημα (Venkatesh και Davis, 2000). Η
αντιληπτή χρησιμότητα των γνώσεων που κερδίζει ένα άτομο εξαρτάται από το πώς η
γνώση μπορεί να εφαρμοστεί σε ειδικότερη κατάσταση λήψης αποφάσεων. Η
αντιληπτή χρησιμότητα των γνώσεων στην κατάσταση λήψης αποφάσεων εξαρτάται
από:
1. Τη σημασία των αντιληπτή η ιδιαίτερη γνώση (δηλαδή η γνώση νόημα για τον
χρήστη)
2. Η αντιληπτή σημασία του στόχου (δηλαδή, πώς είναι η γνώση που
σχετίζονται με την εργασία σε χέρι)
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3. Η αντίληψη λειτουργίας ισχύος (δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι με την
γνώση) και
4. Η αντίληψη καινοτομίας (την αντίληψη καινοτομίας, δηλαδή το πώς οι νέες ή
«Μη προφανής» είναι η γνώση) (Shrivastava, 1987).
3.2.5. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σύμφωνα με τον Greatorex και Mitchell (1994) ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος
είναι η υποκειμενική προσδοκία του καταναλωτή να υποστεί απώλεια στην
επιδίωξη ενός επιθυμητού αποτελέσματος. Είναι μια πολυδιάστατη κατασκευή με
συνολικό κίνδυνο που υποδιαιρούνται σε απόδοση, φυσική, οικονομική, ψυχολογική,
κοινωνική απώλεια, και την ώρα. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι δύσκολο να
συλληφθεί αντικειμενικώς (Παύλου, 2001).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Ερευνητική Μεθοδολογία

4.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχοντας τελειώσει με το θεωρητικό μέρος περνάμε στο ερευνητικό όπου θα

προσπαθήσουμε αναλύοντας τα δεδομένα της ερευνάς να εξάγουμε ορισμένα
συμπεράσματα μέσα από τις απαντήσεις των κατοίκων των Αθηνών για τη στάση
τους απέναντι στην υιοθέτηση του Internet banking. Βασικός στόχος του ερευνητικού
μέρους είναι να δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο ως προς τη μέτρηση και ανάλυση των
παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση των ανθρώπων ως προς την υιοθέτηση του
Internet Banking με απώτερο στόχο να βοηθήσει μελλοντικές αναλύσεις και εργασίες
που θα γίνουν. Μέχρι σήμερα οι μελέτες που έχουν γίνει και ειδικότερα οι
στατιστικές αναλύσεις που σχετίζονται με το Internet Banking καθώς και με τις
θετικές και αρνητικές επιδράσεις που έχει, είναι αρκετά περιορισμένες με
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο από το οποίο να προκύπτει
κάποιο πρότυπο ( Low, 1993). Επομένως, η ανάλυση που θα ακολουθήσει μαζί με τις
ήδη υπάρχουσες θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της στάσης των ανθρώπων
και θα συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων που θα επιτρέψουν την σωστή ανάπτυξη του
τουρισμού.

4.2.

ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή της

έρευνας είχε σαν αρχή, την επιλογή της περιοχής όπου στην συγκεκριμένη έρευνα
είναι ο Ν. Αττικής. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από τμήμα του
ερωτηματολογίου που δημιούργησαν οι Suganthi et al. (2001), το οποίο έχει
μεταφραστεί και προσαρμοστεί έτσι ώστε να γίνει κατανοητό από όλους και τα
αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά και σωστά. Το πρώτο μέρος αποτελείται
από 5 ερωτήσεις δημογραφικού περιεχομένου όπως ηλικία, φύλο κ.λ.π. Το δεύτερο
μέρος αναφέρεται στην εξοικείωση, των συμμετεχόντων στην έρευνα, με το
διαδίκτυο και αποτελείται από 3 ερωτήσεις. Το τρίτο μέρος το οποίο είναι και το
σημαντικότερο αποτελείται από 15 ερωτήσεις οι οποίες αποτελούν και τους
παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Οι
ερωτήσεις αυτές αξιολογήθηκαν σε 5- βάθμια κλίμακα Likert

από 1= διαφωνώ

απόλυτα έως 5= συμφωνώ απόλυτα.
Είναι ευρέως αναγνωρισμένο στην βιβλιογραφία ότι το κύριο πλεονέκτημα μιας
ποσοτικής προσέγγισης είναι ότι μπορεί να μετρήσει τις αντιδράσεις ενός μεγάλου
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αριθμού ανθρώπων σε μια περιορισμένη σειρά ερωτήσεων η οποία διευκολύνει τη
σύγκριση και το στατιστικό άθροισμα των δεδομένων. Η έρευνα έχει διεξαχθεί με
προσωπική συνέντευξη, διάρκειας 30 ημερών, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως:
■

Γρήγορη και χαμηλού κόστους μέθοδος συλλογής πληροφοριών .

■

Δεν υπάρχει δυνατότητα παρερμηνείας ή σύγχυσης.

■

Οι τιμές ανταπόκρισης είναι υψηλές.

Το τελικό δείγμα αποτελείται από 170 ερωτηματολόγια κατοίκων του
Λεκανοπεδίου Αττικής.

Από το δείγμα παρατηρούμε ότι το 22,9% έχει ηλικία

μικρότερη των 24 ετών, το 47,1% από 25 - 40, το 22,4% έχει ηλικία από 41-55 και
το 7,6% από 55 και πάνω. Το 40,6% του δείγματος είναι γυναίκες και το 59,4% είναι
άνδρες. Επίσης στην ερώτηση που αφορά το εισόδημα, το 26,5% του δείγματος έχει
εισόδημα έως 800 ευρώ, από 801 - 1200 ευρώ το 30,1%, από 1201 - 1400 ευρώ το
14,5% και πάνω από 1400 ευρώ το 28,9%. Στην πλειοψηφία τους (51,5%) είναι
απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών είναι μέσης εκπαίδευσης (24,9%).
Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι υπερτερούν με ποσοστό 47%, ακολουθούμενοι από τους
δημόσιους υπάλληλους με 25%.

4.3.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
Η εγκυρότητα του περιεχομένου του ερωτηματολογίου, θεωρείται δεδομένη

καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες παγκοσμίως. Ωστόσο, με στόχο την
ορθή απόδοση και την κατανόηση των εννοιών πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με
ακαδημαϊκούς και με ειδικούς του κλάδου.
Επιπλέον, για τον έλεγχο της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου
εξετάστηκε η μονοδιάστατη δομή του, ενώ έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας. Για τον
προσδιορισμό της μονοδιάστατης δομής των παραγόντων οι οποίοι εκφράζουν τους
παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και την
εξοικείωση με το διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση,
με την χρήση της μεθόδου των βασικών συνιστωσών (Principal Component Methods)
για την εξαγωγή των παραγόντων, της μεθόδου Varimax για την ορθογώνια
περιστροφή των αξόνων.
Από την παραγοντική ανάλυση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν οι 15 μεταβλητές
που αποτελούν τους παράγοντες της ηλεκτρονικής τραπεζικής προέκυψαν 4
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παράγοντας

οι

«αντιλαμβανόμενος

οποίοι

ονομάστηκαν

κίνδυνος»,

«πρόθεση

«εμπιστοσύνη
χρήσης»

και

στο

διαδίκτυο»,

«χρησιμότητα».

Τα

αποτελέσματα δηλώνουν πολύ καλή προσαρμογή των δεδομένων. Συγκεκριμένα, το
μέτρο της Συνολικής Δειγματοληπτικής Καταλληλότητας (Measure of Sampling
Adequacy - M.S.A.) των Kaiser - Mayer - Olkin (K.M.O), το οποίο είναι το πλέον
δημοφιλές μέτρο, έδωσε τιμή 0,812. Ο Sharma (1996) σημειώνει ότι ο δείκτης
Κ.Μ.Ο. της συνολικής δειγματικής καταλληλότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος του
0,7. Οι φορτίσεις (loadings) των μεταβλητών στους παράγοντες είναι ικανοποιητικές
και στατιστικά σημαντικές, καθώς είναι μεγαλύτερες, κατά απόλυτη τιμή, του 0,50,
για δείγμα 150 ατόμων, που προτείνουν οι Hair et al. (1995).
Πίνακας 4.3.1: Παραγοντική Ανάλυση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
Μεταβλητές
Παράγοντες
Φορτίσεις
0,646
Αν ένας ιστοχώρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
ασφάλειας δεν διστάζω να εισάγω τα στοιχεία της
πιστωτικής μου κάρτας
Εμπιστοσύνη στο
Διαδίκτυο

Εμπιστεύομαι το διαδίκτυο

0,802

Όταν κάνω μια συνδιαλλαγή στο διαδίκτυο ξέρω
ακριβώς τι θα επακολουθήσει

0,641

Εμπιστεύομαι τις διαδικτυακές συναλλαγές

0,865

Φοβάμαι ότι μπορεί άλλοι να έχουν πρόσβαση
στις διαδικτυακές τραπεζικές μου συναλλαγές.

0,838

Πιστεύω ότι αρκετά εύκολα μπορούν να κλαπούν
χρήματα με τη χρησιμοποίηση της διαδικτυακής
τραπεζικής

0,819
Αντιλαμβανόμενος
Κίνδυνος

Φοβάμαι πως η εχεμύθεια των οικονομικών μου
συναλλαγών μπορεί να χαθεί με την
χρησιμοποίηση της διαδικτυακή τραπεζική

0,859

Πιστεύω πως το απόρρητο δεν εγγυάται στην
διαδικτυακή τραπεζική

0,859

Θα χρησιμοποιούσα τη Διαδικτυακή Τραπεζική
για τις τραπεζικές μου ανάγκες.

0,899

Θα χρησιμοποιήσω την διαδικτυακή τραπεζική για
να διαχειριστώ τις τραπεζικές μου συναλλαγές.
Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να
χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή τραπεζική για τις
τραπεζικές μου συναλλαγές.
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Πρόθεση Χρήσης

0,892
0,866

Η χρησιμοποίηση του διαδικτύου θα μου δώσει
την ευκαιρία να φέρω εις πέρας τα καθήκοντα μου
γρηγορότερα.

0,756

Η χρησιμοποίηση του διαδικτύου θα με
διευκολύνει στην πραγμάτωση των καθηκόντων
μου.

0,752
Χρησιμότητα

Θα έβρισκα το διαδίκτυο ενδιαφέρον

0,813

Πάνω από όλα θα έβρισκα την χρήση του
διαδικτύου περιπετειώδη.

0,623

Κ.Μ.Ο =0,812
Bartlett’s test of sphericity =1471,302
df
105
sig.
0.000
Total Variance Explained =72,432%
Η παραγοντική ανάλυση για την εξοικείωση των χρηστών στο διαδίκτυο
έδωσε εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μπορούμε να δούμε στον επόμενο
πίνακα.

Πίνακας 4.3.2: Παραγοντική Ανάλυση Εξοικείωσης
Μεταβλητές
Παράγοντες Φορτίσεις
0,711
Για πόσο καιρό χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες
Διαδικτύου?
Για πόσο καιρό χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες
Διαδικτύου?
Πόσο χρόνο ξοδεύετε συνδεδεμένος με το
Διαδίκτυο;

Εξοικείωση

0,926
0,869

Κ.Μ.Ο =0,690
Bartlett’s test of sphericity =199,607
df
3
sig.
0.000
Total Variance Explained =70,609%
Η αξιοπιστία του κάθε παράγοντα εκτιμήθηκε με τον υπολογισμό του δείκτη
α. Καμία μεταβλητή δεν χρειάστηκε να απομακρυνθεί από κάποιον από
τους δύο παράγοντες, καθώς είχαν αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας α (από 0,745 έως
0,940 αντίστοιχα) το οποίο, σύμφωνα με τους Νυππα11γ (1978) και 8ροοΐΌΓ (1992),
συνιστάται να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,70.
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Πίνακας 4.3.3: Ανάλυση Αξιοπιστίας
Παράγοντες
ΌτοπύαοΗ^ αΙρΗα
0.793
Εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο
0.894
Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος
0.940
Πρόθεση Χρήσης
0.745
Χρησιμότητα
0.776
Εξοικείωση
Μετά την εγκυροποίηση του ερωτηματολογίου ο κάθε παράγοντας
δημιουργήθηκε ως ο μέσος όρος των μεταβλητών από τις οποίες αποτελείται για τους
σκοπούς της

περαιτέρω

επεξεργασίας των

δεδομένων και της

εξαγωγής

συμπερασμάτων.

4.4.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.4.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Πριν προχωρήσουμε στον έλεγχο των επιπτώσεων των διαφόρων παραγόντων
στην πρόθεση υιοθέτησης του ηλεκτρονικού διαδικτύου έγινε αξιολόγηση των
βασικών στατιστικών μέτρων των παραγόντων. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον
επόμενο πίνακα.

Πίνακας 4.4.1.1 : Βασικά Στατιστικά Μέτρα
Μέση τιμή Διάμεσος Τύπος

Εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο

2,97

3,00

4,00

Τυπική
Απόκλιση
0,88

Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος

3,20

3,25

4,00

0,98

Πρόθεση Χρήσης

3,22

3,33

4,00

1,08

Χρησιμότητα

3,89

4,00

4,00

0,69

Εξοικείωση

3,11

3,33

4,00

0,88

Παράγοντες

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι πολύ
εξοικειωμένοι με την χρήση του διαδικτύου καθώς η μέση τιμή είναι 3,11 και ο
μέγιστος βαθμός εξοικείωσης 4. Δεν φαίνεται να έχουν πολύ εμπιστοσύνη στο
διαδίκτυο καθώς η μέση τιμή 2,97 δείχνει κάποιες επιφυλάξεις. Αντιλαμβάνονται
επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος κατά την εκτέλεση των συναλλαγών μέσω διαδικτύου
(3,20), ωστόσο θεωρούν ότι είναι πολύ χρήσιμο και εξυπηρετικό. Όσον αφορά την
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πρόθεση χρήσης φαίνεται ότι έχουν κάποιους ενδοιασμούς αλλά μάλλον θα το
χρησιμοποιήσουν (3,22).
Πραγματοποιήθηκε επίσης ανάλυση διακύμανσης για να διαπιστωθεί αν και
ποια δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την άποψη των συμμετεχόντων στην
έρευνα σχετικά με τους διάφορους παράγοντες.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι κυρίως η εξοικείωση επηρεάζεται από το φύλο, την
ηλικία, την εκπαίδευση και το επάγγελμα. Επίσης η εμπιστοσύνη η οποία
επηρεάζεται μόνο από το φύλο, ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος μόνο από το εισόδημα
και τέλος η χρησιμότητα μόνο από την εκπαίδευση.

Πίνακας 4.4.1.2: Ανάλυση Διακύμανσης
Φύλο

Ηλικία

Εκπαίδευση

Εισόδημα

Επάγγελμα

Εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο

0.018

0.108

0.278

0.053

0.067

Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος

0.061

0.120

0.119

0.050

0.272

Πρόθεση Χρήσης

0.052

0.341

0.084

0.169

0.919

Χρησιμότητα

0.861

0.562

0.045

0.671

0.223

Εξοικείωση

0.000

0.042

0.000

0.137

0.016

Μ ε έντονη γραφή στατιστικά ση μαντικές διαφ ορές σε 5% επίπεδο.

Αυτοί οι οποίοι μάλλον θα χρησιμοποιήσουν τον διαδίκτυο για τραπεζικές
συναλλαγές δείχνουν ότι οι συναλλαγές που περισσότερο τους ενδιαφέρουν είναι οι
πληρωμές λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό αέριο κτλ), οι πληροφορίες για τις
πιστωτικές κάρτες και τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα, οι πληρωμές και αποστολές
εντός ή εκτός Ελλάδος και η επικοινωνία με την τράπεζα μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 4.4.1.3 : Τραπεζικές Συναλλαγές
Συναλλαγές

Ποσοστό %

Λεπτομέρειες που αφορούν το ισοζύγιο λογαριασμών και
δηλώσεις απολογισμών

25,0%

Πληροφορίες για τις πιστωτικές κάρτες και τις πληρωμές
με πιστωτική κάρτα

38,8%

Μεταφορές χρημάτων μεταξύ πελατών

15,6%

Πληρωμές και αποστολές εντός ή εκτός Ελλάδος

34,4%
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Επικοινωνία με την τράπεζα μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

26,9%

Πληρωμές λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό αέριο
κτλ)

65,6%

Πληρωμή τηλεφωνικών λογαριασμών (OTE, Forthnet,
Lannet, Wind,Vodafone,)

67,5%

Διαταγή και πληροφορίες για τις δηλώσεις των επιταγών

7,5%

Ανανέωση και επισκόπηση των χρονικών καταθέσεων

8,8%

Εφαρμογές δανείου, δάνειο ανανέωσης και πληρωμές
δανείων

12,5%

Αίτημα φορολογικής πίστωσης

14,4%

Πληροφορίες για τους οικονομικούς δείκτες, ξένο
νόμισμα, ειδήσεις αγοράς και οικονομικές ετήσιες
εκθέσεις

18,1%

Υπηρεσίες χρηματιστηρίου

24,4%

Υπηρεσίες αμοιβαίων-κεφαλαίων

5,6%

Δυνατότητα πελάτη να τροποποιήσει τους προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασης ασφάλειας των τραπεζικών
εργασιών Διαδικτύου

7,5%

Ακύρωση των εκκρεμών συναλλαγών

5,0%

Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης της
δραστηριότητας και δυνατότητας εκτύπωσης

10,6%

Ηλεκτρονική πληρωμή μισθοδοτικών καταστάσεων

10,6%

Πληροφορίες για το έσοδο από επενδύσεις πελατών

3,8%
18,1%

Μόνιμες διαταγές για τις πληρωμές λογαριασμών
4.4.2 Έλεγχος Υποθέσεων

Για να διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την
υιοθέτηση

της

εκτέλεσης

τραπεζικών

συναλλαγών

μέσω

διαδικτύου

πραγματοποιήθηκε παλινδρομική ανάλυση στην οποία ως εξαρτημένη μεταβλητή
τέθηκε ο παράγοντας «πρόθεση χρήσης» και ως ανεξάρτητες «η εξοικείωση», «η
εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο», «ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος» και «η χρησιμότητα».
Από την ανάλυση προέκυψε ότι ο παράγοντας «εξοικείωση» δεν είναι στατιστικά
σημαντικός και δεν επιδρά καθόλου στην πρόθεση χρήσης του διαδικτύου για
τραπεζικές συναλλαγές και για τον λόγο αυτό μετά την αφαίρεση του παράγοντα
πραγματοποιήθηκε εκ νέου ανάλυση παλινδρόμησης, τα αποτελέσματα της οποίας
εμφανίζονται στους επόμενους πίνακες.
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Έτσι, παρατηρούμε ότι οι τρεις παράγοντες «εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο»,
«αντιλαμβανόμενος κίνδυνος» και «χρησιμότητα» ερμηνεύουν το 31,4% του
συνόλου της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής «πρόθεση χρήσης». Το
στατιστικό F είναι στατιστικά σημαντικό κάτι που σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι
κατάλληλα για ανάλυση παλινδρόμησης, ενώ ο δείκτης Durbin- Watson με τιμή
1,739 δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτοσυσχέτισης.
Πίνακας 4.4.2.1 : Model Summary
R-Square

0,314

F- Statistic

25,076

Sig.

0,000

Durbin- Watson

1,739

Στον πίνακα 4.4.2.2 υπάρχουν οι δείκτες Tolerance και V.I.F οι οποίοι
εξετάζουν την συγγραμμικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών. Τιμές V.I.F
μικρότερες του 5 δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα συγγραμμικότητας μεταξύ των
ανεξάρτητων

μεταβλητών.

Στην

περίπτωση

των

ανεξάρτητων

μεταβλητών

«εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο», «αντιλαμβανόμενος κίνδυνος» και «χρησιμότητα»
όλοι οι δείκτες είναι μικρότεροι του 5.
Πίνακας 4.4.2.2: Collinearity Statistics
Tolerance

V.I.F

Εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο

0,732

1,384

Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος

0,819

1,221

Χρησιμότητα

0,871

1,148

Independent Variables (Factors)

Στον πίνακα 4.4.2.3 υπάρχουν οι συντελεστές Beta των ανεξάρτητων
μεταβλητών καθώς και η σημαντικότητα του καθενός. Παρατηρούμε αρχικά ότι όλοι
είναι στατιστικά σημαντικοί καθώς το Sig. της t-τιμής είναι μικρότερο του 0,05.
Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την «πρόθεση
για χρήση» είναι ο «αντιλαμβανόμενος κίνδυνος», ακολουθούμενος από την
«εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο» και τέλος την «χρησιμότητα». Ειδικότερα, ο
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παράγοντας «αντιλαμβανόμενος κίνδυνος» επηρεάζει αρνητικά την πρόθεση χρήσης.
Δηλαδή όσο περισσότερο αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κίνδυνος στις συναλλαγές
μέσω διαδικτύου τόσο αρνητικότεροι παρουσιάζονται στην πρόθεση να το
χρησιμοποιήσουν. Αντίθετα, οι παράγοντες «εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο» και
«χρησιμότητα» επηρεάζουν θετικά την πρόθεση χρήσης. Όσο

μεγαλύτερη

εμπιστοσύνη αισθάνονται ότι τους παρέχει το διαδίκτυο τόσο μεγαλύτερη είναι η
πιθανότητα χρήσης του διαδικτύου για τραπεζικές συναλλαγές. Το ίδιο ισχύει και για
την χρησιμότητα.
Πίνακας 4.4.2.3: Coefficients
Independent Variables (Factors)

Beta

t- value

Sig.

Εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο

0,262

3,444

0,001

Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος

-0,292

-4,081

0,000

Χρησιμότητα

0,213

3,072

0,002
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Καθώς ωριμάζει η ηλεκτρονική τραπεζική ως τρόπος εξυπηρέτησης των
τραπεζικών αναγκών των πελατών, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις μεγαλώνουν. Η
ανάπτυξη υπηρεσιών e-banking από τις τράπεζες στοχεύει στην προσφορά ενός
ακόμη μέσου εξυπηρέτησης των πελατών χωρίς περιορισμούς στον χρόνο και χώρο.
Στόχος των υπηρεσιών e-banking είναι η προσφορά προς τους πελάτες εύκολης
πρόσβασης στην τράπεζα 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα, με χαμηλότερο
κόστος, μετακινώντας τις συναλλαγές “ρουτίνας” από τα παραδοσιακά καταστήματα
στις on-line υπηρεσίες.
Η τράπεζα του 21ου αιώνα θα πρέπει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και ο
πελάτης. Εκεί που ζει, εκεί που εργάζεται, εκεί που αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο
του. Ο ιδανικότερος ίσως τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της ηλεκτρονικής
τραπεζικής.

Ηλεκτρονική τραπεζική που

δημιουργεί θετικές εμπειρίες και

εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη συνεπάγεται τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων
πιστών πελατών και περισσότερων εσόδων για την τράπεζα και καλύτερων
υπηρεσιών για τον πελάτη.
Μια απλή παρατήρηση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα από τις
τράπεζες μέσω Internet και των δυνατοτήτων που προσφέρονται για ταχύτερες,
ασφαλέστερες, ποιοτικότερες και οικονομικότερες συναλλαγές, οδηγούν στο ασφαλές
συμπέρασμα, ότι η χρήση του Internet και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, ελεύθερο επαγγελματία αλλά και σύγχρονο
πολίτη της σημερινής κοινωνίας.
Από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι οι
συμμετέχοντες στην έρευνα είναι άτομα με υψηλό βαθμό εξοικείωσης στη χρήση των
υπηρεσιών του διαδικτύου. Ωστόσο δεν εμφανίζονται και πολύ θετικοί στην
προοπτική της πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου.
Θεωρούν ότι υπάρχουν κίνδυνοι και ο βαθμός εμπιστοσύνης προς αυτό δεν είναι
πολύ μεγάλος ενώ αντίθετα η χρησιμότητά του είναι δεδομένη. Οι υπηρεσίες που
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν είναι κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν με την
πληρωμή λογαριασμών, παρακολούθηση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων και
ενημέρωση πιστωτικών καρτών.
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Τα ατομικά χαρακτηριστικά των ατόμων της έρευνας δεν επηρεάζουν
σημαντικά την άποψή τους σχετικά με τους κινδύνους, την εμπιστοσύνη και τη
χρησιμότητα της πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών με τη χρήση του
διαδικτύου. Αντίθετα το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση παίζουν σημαντικό ρόλο
στην εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου.
Ο παράγοντας που περισσότερο επηρεάζει και μάλιστα αρνητικά, την πρόθεση
των χρηστών του διαδικτύου να προχωρήσουν σε τραπεζικές συναλλαγές είναι ο
κίνδυνος που ενδεχομένως υπάρχει για υποκλοπή δεδομένων και διαχείριση
λογαριασμών. Η εμπιστοσύνη την οποία παρέχει το σύστημα τραπεζικών
συναλλαγών είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει θετικά την πρόθεση των χρηστών
για υιοθέτηση της διατραπεζικής συναλλαγής, ενώ η χρησιμότητα η οποία απορρέει
είναι επίσης ένας θετικός παράγοντας προς την υιοθέτησή του.
Κατά την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας υπήρξε περιορισμός που
αφορούσε τα υλικά μέσα και το χρόνο για την συλλογή των δεδομένων. Επίσης τα
άτομα τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του
Ν. Αττικής και δεν είναι δυνατόν τα αποτελέσματα να γενικευθούν για όλη την
Ελλάδα. Το μέγεθος του δείγματος είναι ικανοποιητικό για τις ανάγκες της
στατιστικής ανάλυσης αλλά δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού.
Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να επαναληφθεί στα ίδια άτομα, μετά την πάροδο
ικανοποιητικού χρονικού διαστήματος έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι
συμμετέχοντες πραγματοποίησαν τελικά συναλλαγές μέσω διαδικτύου και ποιες από
αυτές. Θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί σε όλη την επικράτεια με σκοπό το δείγμα
να είναι ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό έτσι ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα και
αντικειμενικά αποτελέσματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ερωτηματολόγιο
Α. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Γένος:
•
•

Ηλικία:
Άνδρας
Γυναίκα

•
•
•
•

Επίπεδο εκπαίδευσης:

-24
25-40
41-55
55+

•
•
•
•
•

Μηνιαίο εισόδημα:
•
•
•
•

-800 euro
801-1200 euro
1201-1400 euro
over 1400 euro

Στοιχειώδη
Μέση
Kολλέγιο/Ι.Ε.Κ
Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι
M.Sc/PhD
Επάγγελμα:
·
·
·
·
•
•
•
•

Δημόσιος υπάλληλος
Ιδιωτικός υπάλληλος
Σπουδαστής
Ελεύθερος επαγγελματίας
Επιχειρηματίας
Οικιακά
Άνεργος
Συνταξιούχος

Β. Εξοικείωση με το διαδίκτυο
Για πόσο καιρό χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες Διαδικτύου?
• Λιγότερο από χρόνο
• Μεταξύ 1 και 3 ετών
• Περισσότερο από 3 έτη
Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Διαδικτύου;
•
•
•
•
•

1 φορά το μήνα
2-3 φορές μηνιαίως
1-3 φορές εβδομαδιαίως
4-6 φορές εβδομαδιαίως
Καθημερινά

Πόσο χρόνο ξοδεύετε συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο;
•
•
•
•

Λιγότερο από 1 ώρα την εβδομάδα
Μεταξύ 1 και 4 ωρών την εβδομάδα
Περισσότερες από 4 και έως 10 ώρες την εβδομάδα
Περισσότερο από 10 ώρες την εβδομάδα
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Γ. Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των χρηστών

(Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ουδέτερος=3, Συμφωνώ=4, Συμφωνώ
απόλυτα=5)
Ε μπιστοσύνη στο Δ ιαδίκτυο
1

Α ν ένα ς ισ τοχώ ρ ος λα μ βά νει τα κα τάλλη λα μέτρα ασφ άλειας δεν
διστάζω ν α εισάγω τα σ τοιχεία της πιστω τικής μου κάρτας

1

2

3

4

5

2

Ε μ πιστεύομ αι το διαδίκτυο

1

2

3

4

5

3

Ό ταν κάνω μια συ νδιαλλαγή στο διαδίκτυο ξέρω ακριβώ ς τι θα
επα κ ολουθή σ ει

1

2

3

4

5

4

Ε μ πιστεύομ αι τις διαδικτυακές σ υ να λλα γές

1

2

3

4

5

Α ντιλαμβανόμενος κίνδυνος
5

Φ οβάμαι ότι μπορεί ά λλοι ν α έχ ο υ ν π ρ όσ βα σ η στις διαδικτυακές
τραπεζικές μου συναλλαγές.

1

2

3

4

5

6

Π ιστεύω ότι αρκετά εύ κ ο λ α μ π ορού ν ν α κ λα π ούν χρήματα με τη
χρησιμ οποίη ση τη ς διαδικτυακής τραπεζικής

1

2

3

4

5

7

Φ οβάμαι πω ς η εχεμ ύ θ εια τω ν οικονομ ικ ώ ν μ ου σ υ να λλαγώ ν μπορεί
ν α χαθεί με την χρησ ιμ οποίη ση της διαδικτυακή τραπεζική

1

2

3

4

5

8

Π ιστεύω π ω ς το απόρρητο δεν εγγυάται στην διαδικτυακή τραπεζική

1

2

3

4

5

Π ρόθεση χρήσης
9

Θ α χ ρ η σ ιμ οπ οιού σ α τη Διαδικτυακή Τ ραπεζική γ ια τις τραπεζικές
μου ανάγκες.

1

2

3

4

5

10

Θ α χρησιμ οποιή σω τη ν διαδικτυακή τραπεζική γ ια ν α διαχειριστώ τις
τραπεζικές μου συναλλαγές.

1

2

3

4

5

11

Θ α μ π ορού σ α ν α φ ανταστώ το ν εαυτό μ ου ν α χρησ ιμ οποιεί τη
διαδικτυακή τραπεζική γ ια τις τραπεζικές μου συ ναλλαγές.

1

2

3

4

5

Χ ρησιμότητα
12

Η χρησ ιμ οποίη ση του διαδικτύου θ α μ ου δώ σει την ευκαιρία ν α φέρω
εις π έρ α ς τα κ αθή κοντα μου γρη γορότερα.

1

2

3

4

5

13

Η χρησ ιμ οποίη ση του διαδικτύου θ α με διευκολύνει στην
πραγμάτω ση τω ν καθηκόντω ν μου.

1

2

3

4

5

14

Θ α έβρ ισ κ α το διαδίκτυο ενδιαφ έρον

1

2

3

4

5

15

Π άνω από ό λ α θα έβρ ισ κ α την χρήση του διαδικτύου περιπετειώ δη.

1

2

3

4

5
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Δ. Τραπεζικές διαδικτυακές υπηρεσίες
Ποιες από τις παρακάτω προσφερόμενες τραπεζικές συναλλαγές μέσω
διαδικτύου θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε; (μέχρι 5)

S Λεπτομέρειες που αφορούν το ισοζύγιο λογαριασμών και δηλώσεις
απολογισμών
S Πληροφορίες για τις πιστωτικές κάρτες και τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα
S Μεταφορές χρημάτων μεταξύ πελατών
S Πληρωμές και αποστολές εντός ή εκτός Ελλάδος
S

Επικοινωνία με την τράπεζα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

S Πληρωμές λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό αέριο κτλ)
S Πληρωμή τηλεφωνικών
Wind,Vodafone,)

λογαριασμών

(OTE,

Forthnet,

Lannet

,

S Διαταγή και πληροφορίες για τις δηλώσεις των επιταγών
S

Ανανέωση και επισκόπηση των χρονικών καταθέσεων

S Εφαρμογές δανείου, δάνειο ανανέωσης και πληρωμές δανείων
S Αίτημα φορολογικής πίστωσης
S Πληροφορίες για τους οικονομικούς δείκτες, ξένο νόμισμα, ειδήσεις αγοράς
και οικονομικές ετήσιες εκθέσεις
S Υπηρεσίες χρηματιστηρίου
S Υπηρεσίες αμοιβαίων-κεφαλαίων
S Δυνατότητα πελάτη να τροποποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης
ασφάλειας των τραπεζικών εργασιών Διαδικτύου
S Ακύρωση των εκκρεμών συναλλαγών
S Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης της δραστηριότητας και δυνατότητας
εκτύπωσης
S Ηλεκτρονική πληρωμή μισθοδοτικών καταστάσεων
S Πληροφορίες για το έσοδο από επενδύσεις πελατών
S Μόνιμες διαταγές για τις πληρωμές λογαριασμών
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