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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1. ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ INTERNET BANKING
1.1.

ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο διεθνής όρος Internet Banking αποδίδεται στην ελληνική ως «Διαδικτυακή

Τραπεζική», όμως πιο συχνά χρησιμοποιείται ισοδύναμα ο όρος «Ηλεκτρονική
Τραπεζική» ή E-Banking. Παρά το γεγονός ότι συχνά δε γίνεται διάκριση μεταξύ των
όρων Internet Banking και E-Banking, ο ένας αποτελεί ειδικότερη κατηγορία του
άλλου. Πιο συγκεκριμένα με τον όρο ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) εννοούμε
όλες εκείνες τις υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες μέσω του Διαδικτύου, χωρίς
δηλαδή τη φυσική παρουσία του πελάτη στο υποκατάστημα μιας τράπεζας.
Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ηλεκτρονική τραπεζική ως την
αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών
χρηματοοικονομικής

φύσης,

απευθείας

στους

πελάτες

μέσω

ηλεκτρονικών,

αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας.
Ανάλογα με το κανάλι που χρησιμοποιείται για να διανεμηθούν οι υπηρεσίες,
διακρίνουμε το e-banking σε Internet Banking όπου το Internet χρησιμοποιείται ως
μέσο διεξαγωγής τραπεζικών δραστηριοτήτων, σε Mobile Banking όπου οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται μέσω κινητού τηλεφώνου ή PDA και σε Phone Banking όπου
χρησιμοποιείται το τηλέφωνο. Επομένως η έννοια του e-banking είναι ευρύτερη και
περικλείει την έννοια του Internet Banking. Πιο συγκεκριμένα το Internet Banking
αναφέρεται στην ικανότητα ενός συνδρομητή του διαδικτύου να έχει πλήρη πρόσβαση
στο τραπεζικό σύστημα και ως αποτέλεσμα αυτού να διαλέγει και να χρησιμοποιεί
προϊόντα και υπηρεσίες διαμέσου του Internet όπως θα έκανε αν βρισκόταν σε κάποιο
«φυσικό» υποκατάστημα της τράπεζας. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β., 2005)

1.2.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Για να υπάρξει το Internet Banking απαραίτητο συστατικό στοιχείο είναι η

δυνατότητα πρόσβασης στο λεγόμενο Διαδίκτυο ή Internet όπως αποκαλείται διεθνώς,
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εργαλείο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλει στη ζωή μας και τείνει να
αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην καθημερινότητά μας.
Όλα ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του '60, όταν ο οργανισμός ARPA
(Advanced Research Projects Agency) στις ΗΠΑ, προσανατολισμένος σε ερευνητικά
προγράμματα υψηλής τεχνολογίας, ξεκίνησε μια ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με
τα δίκτυα, δημιουργώντας το ARPAnet το οποίο αποτέλεσε πρόδρομο του Internet. Το
1971, μόνον τέσσερις υπερυπολογιστές ήταν συνδεδεμένοι στο δίκτυο.
Το 1995, οι συνολικοί κόμβοι ήταν δεκάδες χιλιάδες, ενώ περισσότεροι από
πέντε εκατομμύρια περίπου χρήστες ανά τον κόσμο συνδέονται καθημερινά στο δίκτυο
για τις συναλλαγές τους, για να συνομιλήσουν, ν' ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και
προγράμματα.
Σταθμός στην ιστορία του διαδικτύου αποτελεί το έτος 1993 οπότε και
κατασκευάστηκε ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) στο CERN της Ελβετίας. Ο
παγκόσμιος ιστός συνέβαλε στη δημιουργία μιας ευρύτερης και πιο εύκολα
προσβάσιμης δικτυακής υποδομής. Το 1994 ανακαλύφθηκε ο Netscape Navigator, ο
πρώτος περιηγητής του διαδικτύου (browser), που καθιστούσε πλέον δυνατή την
περιήγηση στο Internet οποιουδήποτε διέθετε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα
modem.
Η ιστορία του Internet Banking ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 80 όταν οι
μεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών εισήγαγαν την έννοια του Home
Banking (ή PC Banking). Με το Home Banking οι τράπεζες έδιναν τη δυνατότητα
στους πελάτες τους να πραγματοποιούν τις βασικές τραπεζικές τους συναλλαγές από το
σπίτι μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι τράπεζες, έχοντας αναπτύξει τα κατάλληλα
δίκτυα και παρέχοντας στους πελάτες τους δωρεάν λογισμικό, στόχευαν να εξαπλωθεί
η καινούρια αυτή υπηρεσία στους πλέον απαιτητικούς και εύπορους πελάτες. Ο κύκλος
ζωής του Home Banking ήταν σύντομος καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 90
επικράτησε το Internet Banking.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσέφερε το Internet Banking σε σχέση
με τον προκάτοχό του ήταν το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν απαιτούνταν πλέον να
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συντηρούν ιδιωτικά δίκτυα τα οποία συνεπάγονταν υψηλό κόστος. Επιπλέον ούτε οι
πελάτες χρειαζόταν να εφοδιάζονται με κάποιο ιδιαίτερο λογισμικό ώστε να έχουν
πρόσβασηστο σύστημα της τράπεζας. Το Internet ως ανοιχτό σύστημα αποτέλεσε
πρόκληση για τις τράπεζες οι οποίες διέκριναν την ευκαιρία να διευρύνουν μέσω αυτού
την πελατειακή τους βάση.
Το 1995 η αμερικανική Wells Fargo ήταν η πρώτη τράπεζα η οποία έδωσε
στους πελάτες της την δυνατότητα online πρόσβασης στους τραπεζικούς τους
λογαριασμούς. Τον Οκτώβριο του 1995 ιδρύθηκε στο Κεντάκι των Ηνωμένων
Πολιτειών η πρώτη αμιγώς διαδικτυακή τράπεζα η "Security First Network Bank". Στην
Ελλάδα η πρώτη εφαρμογή Internet Banking παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1998.
Την καινοτομία αυτή εισήγαγε στην Ελλάδα, που αριθμούσε τότε λίγο
περισσότερους από 100000 συνδρομητές Internet, η Εγνατία Τράπεζα παρουσιάζοντας
την ολοκληρωμένη υπηρεσία WebTeller μέσω τις οποίας οι καταναλωτές είχαν τη
δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω του Internet.

1.3.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ INTERNET BANKING
Τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής

τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου ακολουθούν κατά βάση ένα από τα ακόλουθα
2 γενικά επιχειρηματικά μοντέλα :

1.3.1. Μοντέλο Brick & Click ή Click & Mortar
Το μοντέλο αυτό ακολουθείται από τράπεζες που διαθέτουν φυσική υπόσταση,
δηλαδή έχουν ένα εδραιωμένο δίκτυο «φυσικών» καταστημάτων και επιπλέον έχουν
εισάγει το Internet Banking ως ένα εναλλακτικό δίκτυο διανομής των προϊόντων και
υπηρεσιών τους, το οποίο δρα συμπληρωματικά στο ήδη υπάρχον δίκτυο διανομής που
έχουν και δεν το υποκαθιστά. Οι τράπεζες θεωρούν ότι εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο
αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους και την επιχειρηματική τους αξία καθώς
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παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να συνδυάσουν το δίκτυο καταστημάτων
με το Internet ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σε μερικές περιπτώσεις οι τράπεζες που ακολουθούν το συγκεκριμένο μοντέλο
δημιουργούν για τα κανάλια τους μέσω διαδικτύου μια ξεχωριστή επωνυμία. Η
διάκριση αυτή γίνεται για λόγους marketing καθώς οι διαδικτυακές τράπεζες που
δημιουργούνται δεν έχουν ξεχωριστή οντότητα αλλά ανήκουν στην τράπεζα που τις
ίδρυσε. Παράδειγμα μιας τέτοιας στρατηγικής στην ελληνική πραγματικότητα αποτελεί
η ηλεκτρονική τράπεζα Winbank της τράπεζας Πειραιώς που αν και λειτουργεί με
διαφορετική επωνυμία, αποτελεί μέλος του ομίλου της Πειραιώς.

1.3.2. Μοντέλο Virtual ή Internet only Bank
Το μοντέλο αυτό αφορά πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν «φυσικό» δίκτυο
διανομής, δηλαδή καταστήματα αλλά έχουν παρουσία αποκλειστικά στο Internet, το
οποίο και χρησιμοποιούν ως κύριο κανάλι διανομής των προϊόντων και υπηρεσιών
τους. Οι τράπεζες που ακολουθούν αυτό το μοντέλο επιχειρηματικής δράσης έχουν
πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα από τις τράπεζες που διαθέτουν καταστήματα και
επομένως μπορούν να μετακυλίσουν το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα στους
πελάτες τους προσφέροντας χαμηλότερες χρεώσεις και ελκυστικά επιτόκια.
Στη χώρα μας το μοντέλο αυτό δεν συναντάται. Διεθνή παραδείγματα τραπεζών
που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο Internet και εμπίπτουν στο μοντέλο αυτό
είναι τα εξής : Bank of Internet USA και E-TRADE Bank με έδρα τις ΗΠΑ, Smile
Bank και First-E Bank με έδρα την Ευρώπη, Japan Net Bank και Sony Bank με έδρα
την Ασία

1.4.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τα είδη των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του Μ« γ^

διαχωριστούν στις τρεις επόμενες ευρείες κατηγορίες :
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μπορούν να

1.4.1. Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών μόνο
Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται συστήματα που επιτρέπουν την
πρόσβαση σε πληροφορίες που διατίθενται δημοσίως ή σχετίζονται με το μάρκετινγκ
μίας τράπεζας. Κατά συνέπεια, η τράπεζα διαθέτει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που οι
πελάτες εύρισκαν παραδοσιακά σε έντυπα ή σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο,
ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, με τη χρήση της σημερινής τεχνολογίας οι
συλλεγόμενες πληροφορίες για τους επισκέπτες πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν
στόχους για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που έχουν ήδη ζητηθεί.
Οι μάνατζερ μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για τη
δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β., 2005)

1.4.2. Υπηρεσίες ανταλλαγής πληροφοριών
Εδώ τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά συστήματα είναι αλληλοδραστικά
(Interactive), δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς ευαίσθητων μηνυμάτων, εγγράφων ή
αρχείων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των πελατών τους.
Ουσιαστικά, στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που
επιτρέπει τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και συστήματα που
επιτρέπουν την αμφίπλευρη μεταφορά στοιχείων μεταξύ βάσεων δεδομένων και
δικτύων των τραπεζών και των πελατών.
Μία θέση (Web Site) στο Internet που επιτρέπει την on-line κατάθεση αίτησης
για ένα δάνειο ή για ένα λογαριασμό καταθέσεων αποτελεί παράδειγμα υπηρεσίας
αυτής της κατηγορίας. Βασικό ζητούμενο αυτών των υπηρεσιών είναι η ασφάλεια των
δεδομένων, που περικλείει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών, την
ακεραιότητα των πληροφοριών, την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών
κ.λπ.
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1.4.3. Υπηρεσίες ολοκληρωμένων συναλλαγών
Εδώ τα χρησιμοποιούμενα συστήματα παρέχουν όλες τις προηγούμενες
δυνατότητες, αλλά και τη δυνατότητα on-line συναλλαγών, διαχείρισης λογαριασμών,
μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, την πληρωμή υποχρεώσεων κ.λπ. Εδώ
συμπεριλαμβάνονται ουσιαστικά τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών (Electronic
Payment Systems).
Τα συστήματα αυτά προσομοιάζουν τα αντίστοιχα παραδοσιακά συστήματα
αφού προέρχονται από το ίδιο μοντέλο νομισματικής χρήσης. Υπό αυτή την έννοια,
ακολουθούν τα ίδια γενικά βήματα μέσα στον κύκλο πληρωμών (εισαγωγή εντολής,
διευθέτηση, αποστολή πληρωμής).
Σε όλες τις περιπτώσεις η εμπιστοσύνη προς τους συμμετέχοντες (π.χ. τράπεζες
και οργανισμούς που εκδίδουν τις εντολές, διαχειρίζονται και διευθετούν τις πληρωμές)
αλλά και τη διαδικασία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την αποδοχή και την
επιβίωση αυτού του συστήματος πληρωμών. Άλλα κριτήρια είναι η ασφάλεια, η
νομιμότητα των συναλλαγών, η αποτελεσματικότητα, το κόστος και η αξιοπιστία,
καθώς και η αποδοχή εκ μέρους του εμπορικού κόσμου.
Η εκμετάλλευση των παραπάνω δυνατοτήτων στηρίζεται και στην ύπαρξη της
αναγκαίας ηλεκτρονικής υποδομής και εντός των τραπεζών, για την παροχή τόσο των
κλασσικών υπηρεσιών, όσο και των υπηρεσιών που αναδύονται μέσα από τις νέες
συνθήκες λειτουργίας της οικονομίας.[19] Συνοπτικά θα αναφερθούν τα απαιτούμενα
στοιχεία υποδομής και για την παροχή on-line χρηματιστηριακών υπηρεσιών, που
αποτελούν βασικό πρόσθετο πεδίο δραστηριοποίησης των τραπεζών. Αυτά είναι τα
εξής :
■ Στοιχεία και πληροφορίες για τους πελάτες (client management).
■ Κεντρική διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management).
■ Πωλήσεις χρηματιστηριακών πληροφοριών (interface - vendor of financial
data).
■ Διεκπεραίωση συναλλαγών (trading and order management).
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1.5.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τα χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα έχει αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των συναλλαγών, οι οποίες πλέον δεν
απαιτούν τη φυσική παρουσία των συναλλασσομένων. Τα πλεονεκτήματα όσο και τα
μειονεκτήματα που συνεπάγεται η νέα αυτή κατάσταση αγγίζουν τόσο τις τράπεζες όσο
και τους πελάτες αυτών. Πιο συγκεκριμένα:

1.5.1. Πλεονεκτήματα για τους πελάτες
-

Διαθεσιμότητα
Οι δικτυακοί τόποι των τραπεζών που προσφέρουν υπηρεσίες Internet Banking

δεν κλείνουν ποτέ (μόνο για λόγους συντήρησης). Επομένως ο πελάτης δεν
περιορίζεται από το ωράριο λειτουργίας των «φυσικών» τραπεζικών καταστημάτων και
μπορεί επί 24ώρου βάσεως 365 μέρες το χρόνο να πραγματοποιήσει μέσω του Internet
τις συναλλαγές που επιθυμεί. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους
πολυάσχολους πελάτες οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν στην ουρά σε
κάποια τράπεζα για να εξυπηρετηθούν.

-

Φορητότητα
Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός στις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω

του Internet Banking. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί από οποιοδήποτε σημείο της
γης και αν βρίσκεται να συνδεθεί με την τράπεζά του και να πραγματοποιήσει
συναλλαγές με μοναδική προϋπόθεση να έχει πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό.
Επομένως το νέο εναλλακτικό κανάλι διανομής καταργεί τα σύνορα και εκμηδενίζει τις
αποστάσεις. Πλέον το τραπεζικό κατάστημα απέχει όσο και το πάτημα ενός κουμπιού
στον υπολογιστή. Επιπλέον δεν απαιτείται από τον πελάτη η προμήθεια εξειδικευμένου
λογισμικού, όπως συνέβαινε παλαιότερα με τον πρόδρομο του Internet Banking το
Home Banking.
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-

Ευκολία-Ταχύτητα συναλλαγών
Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Διαδικτυακής Τραπεζικής είναι

συγκεντρωμένες σ' έναν και μόνο δικτυακό τόπο της τράπεζας με αποτέλεσμα ο
πελάτης να μπορεί εύκολα και γρήγορα να επιλέξει τη συναλλαγή που επιθυμεί να
πραγματοποιήσει. Με ένα click και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώνονται
συναλλαγές όπως πληρωμή ενός λογαριασμού ή εξόφληση μιας πιστωτικής κάρτας, οι
οποίες με την «παραδοσιακή» τραπεζική ή ακόμα και μέσω των ATMs απαιτούσαν
πολύ περισσότερο κόπο και χρόνο.

-

Αποτελεσματικότητα
Οι περισσότερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο Online Banking

προσφέρουν στις ιστοσελίδες τους εύχρηστα εργαλεία όπως υπηρεσίες τύπου Alert,
υπολογισμός δόσεων δανείων, προγράμματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου κ.α. Η χρήση
των εργαλείων αυτών καθιστά αποτελεσματικότερο το χειρισμό των περιουσιακών
στοιχείων εκ μέρους των πελατών.

1.5.2. Μειονεκτήματα για τους πελάτες
-

Χρονοβόρα εγγραφή πελατών
Η εγγραφή ενός νέου πελάτη στις υπηρεσίες του Internet Banking μπορεί να

γίνει με τη συμπλήρωση μιας αίτησης η οποία μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον
πελάτη σε κάποιο κατάστημα της τράπεζας ή μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά. Σε
μερικές περιπτώσεις ο νέος πελάτης μπορεί να χρειαστεί να περιμένει αρκετά (1 ημέρα
έως 2 εβδομάδες) μέχρις ότου να του δοθούν οι κωδικοί πρόσβασης και να μπορεί να
ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες του Internet Banking.
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-

Δυσκολία στο χειρισμό
Οι τραπεζικοί δικτυακοί τόποι που παρέχουν υπηρεσίες Internet Banking μπορεί

να φανούν δύσχρηστοι σε πελάτες με μικρή εξοικείωση με το Internet. Το άνοιγμα ενός
online λογαριασμού ή η online αίτηση για λήψη δανείου μπορεί για κάποιους που είναι
εξοικειωμένοι να είναι κάτι το απλό. Κάποιους άλλους μπορεί να τους τρομάζει και να
τους καθιστά διστακτικούς λόγω των ελλιπών γνώσεων τους στις νέες τεχνολογίες.

-

Δυσπιστία χρηστών
Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα την

ηλεκτρονική τραπεζική με δυσπιστία. Τα φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης, σε
συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση των πελατών για τα συστήματα ασφαλείας των
τραπεζών, τους αποθαρρύνουν από το να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μέσω
διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα οι «ηλεκτρονικοί» απατεώνες αδυνατώντας να
αντιμετωπίσουν τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας των τραπεζών, έχουν στραφεί προς τους
πελάτες των εναλλακτικών δικτύων με αντικειμενικό σκοπό να αποκτήσουν τους
προσωπικούς αριθμούς πρόσβασης στα δίκτυα.
Για να το επιτύχουν αυτό χρησιμοποιούν ένα σύνολο μεθόδων (Phishing) οι
οποίες

περιλαμβάνουν

παραπλανητικές

τηλεφωνικές

κλήσεις

και

αποστολή

παραπλανητικών e-mail, δημιουργία πλαστών ιστοσελίδων (Spoofing), εγκατάσταση
ιών και άλλου κακόβουλου λογισμικού στους υπολογιστές των χρηστών (Viruses,
Trojans, Keyloggers). Με τις παραπάνω μεθόδους προσπαθούν είτε να εκμαιεύσουν τις
απαραίτητες πληροφορίες απευθείας από τους χρήστες των εναλλακτικών δικτύων είτε
να τις υφαρπάξουν με τεχνικές παρακολούθησης κατά την εισαγωγή τους. Οι τράπεζες
από την πλευρά τους συμβουλεύουν τους χρήστες του Internet Banking να βρίσκονται
σε εγρήγορση και να τηρούν μια σειρά συμβουλών ώστε να μην πέσουν θύματα
απάτης. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β., 2005)
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1.5.3. Πλεονεκτήματα για τις τράπεζες
-

Μείωση λειτουργικού κόστους
Η απόφαση μιας τράπεζας να ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής

τραπεζικής θα έχει ως αποτέλεσμα το κόστος λειτουργίας της να μειωθεί σημαντικά
καθώς οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι πελάτες σ' ένα τραπεζικό υποκατάστημα
στοιχίζουν στην τράπεζα πολύ περισσότερο από τις αυτοματοποιημένες online
συναλλαγές της ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Εξαιρετικής σημασίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι και το γεγονός ότι όσο
αυξάνονται οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Internet Banking σε μια τράπεζα τόσο
μειώνεται το μέσο κόστος ανά συναλλαγή καθώς η ίδια υποδομή χρησιμοποιείται από
ολοένα και περισσότερα άτομα. Αυτό δε θα συμβεί αν αυξηθούν οι πελάτες στο
«φυσικό» κατάστημα μιας τράπεζας καθώς μια τέτοια αύξηση θα οδηγούσε
ενδεχομένως στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, πράγμα που θα αύξανε το μέσο
κόστος συναλλαγής.

-

Διεύρυνση πελατειακής βάσης
Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής από μια τράπεζα δίνει στην τράπεζα

τη δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερα κανάλια διανομής για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της. Επιπλέον, η παροχή online υπηρεσιών δεν περιορίζει γεωγραφικά την
τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα να προσελκύσει απομακρυσμένους
πελάτες και να διευρύνει την πελατειακή της βάση. Υποψήφιοι πελάτες πλέον των
τραπεζών δεν είναι όσοι μένουν κοντά σε κάποιο νέο υποκατάστημα αλλά ολόκληρος ο
κόσμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας καθώς όσο
αυξάνονται οι χρήστες του e-banking, τόσο μειώνεται το κόστος ανά συναλλαγή καθώς
η υποδομή όπως προαναφέρθηκε είναι η ίδια για όλους τους χρήστες. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β.,
2005)
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-

Ενίσχυση αφοσίωσης πελατών
Πολλοί τραπεζικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι μέσω των υπηρεσιών της

ηλεκτρονικής τραπεζικής ενισχύεται η αφοσίωση των πελατών καθώς η σχέση μεταξύ
πελάτη και τράπεζας τίθεται σε νέα βάση. Επομένως, οι πελάτες που έχουν εξοικειωθεί
με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει μια τράπεζα είναι πολύ πιο διστακτικοί
να

αλλάξουν

τράπεζα.

Επιπλέον

έρευνες

αναφορικά

με

τα

δημογραφικά

χαρακτηριστικά των πελατών του Internet Banking καταδεικνύουν ότι αποτελούν
άτομα ανώτατης μόρφωσης με αυξημένο ετήσιο εισόδημα. Το γεγονός αυτό αποτελεί
ισχυρή ένδειξη ότι οι πελάτες αυτοί είναι πιο κερδοφόροι για τις τράπεζες σε σύγκριση
με τον μέσο πελάτη των τραπεζικών καταστημάτων. Χαρακτηριστικά είναι τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της εταιρίας
Forrester το 2004.

-

Κερδοφόρες νέες υπηρεσίες - Financial portals
Πολλές τράπεζες στρέφονται σήμερα στη δημιουργία ενός financial portal,

δηλαδή μιας χρηματοοικονομικής δικτυακής πύλης όπου ο πελάτης εκτός των
συνηθισμένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως
ασφάλειες, leasing, αγοραπωλησία μετοχών κ.λ.π.
Η ενσωμάτωση τέτοιων υπηρεσιών στις ήδη υπάρχουσες τραπεζικές συμβάλλει
στην αύξηση της κερδοφορίας των τραπεζών.

1.5.4. Μειονεκτήματα για τις τράπεζες
-

Υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης
Όπως συμβαίνει με όλες τις νέες τεχνολογίες, το αρχικό κόστος εγκατάστασης

είναι υψηλό. Η επένδυση που πρέπει να κάνει η τράπεζα για να αγοράσει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) αλλά και για να εκπαιδεύσει το
προσωπικό της πάνω στις νέες τεχνολογίες είναι μεγάλη και πρέπει να γίνει με προσοχή
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και να είναι συμβατή με τη γενικότερη επιχειρηματική στρατηγική της τράπεζας.
Επιπλεόν πρέπει να σημειωθεί ότι η απόσβεση της επένδυσης αναμένεται να επέλθει
μεσο-μακροπρόθεσμα, όταν δηλαδή δημιουργηθεί η απαραίτητη πελατειακή βάση ώστε
να προκύψουν οι προσδοκόμενες οικονομίες κλίμακας. Η ύπαρξη αυτών των
οικονομιών θα έχει ως αποτέλεσμα την επιθυμητή για την τράπεζα κερδοφορία.

-

Ασφάλεια συναλλαγών - Προστασία προσωπικών δεδομένων
Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα τραπεζικά

ηλεκτρονικά συστήματα είναι συχνή. Η ασφάλεια λοιπόν των συναλλαγών και η
προστασία των συναλλασσομένων είναι θέματα ύψιστης σημασίας για τις τράπεζες.
Καθώς κανένα υπολογιστικό σύστημα δεν είναι 100% ασφαλές, οι τράπεζες πρέπει με
κάποιο τρόπο να διασφαλίσουν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους από
επιθέσεις hacker και ηλεκτρονικές απάτες.
Για να καταστήσουν οι τράπεζες την ηλεκτρονική τραπεζική ασφαλή για τους
πελάτες τους σε μια εποχή που το Phising και το "Identity Theft" καλπάζει, έχουν κάνει
μεγάλες επενδύσεις για την υλοποίηση στρατηγικών για την ταυτοποίηση του πελάτη
και της συναλλαγής του. Στο θέμα της ασφάλειας αναφερόμαστε εκτενέστερα σε
επόμενο κεφάλαιο της εργασίας μας. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β., 2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

2. ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ( INTERNET BANKING )
2.1.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως υπηρεσία μπορούμε να ορίσουμε οποιαδήποτε κύρια ή δευτερεύουσα

δραστηριότητα η οποία δεν παράγει άμεσα ένα προϊόν με φυσική υπόσταση. (Evans,
Lindsay, 2001).
Οι βασικές διαφορές μεταξύ των αγαθών και των υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες
(Γούναρης, 1997):
■ Η άυλη φύση (intangibility) : ένα διακριτικό γνώρισμα των υπηρεσιών βάσει
του οποίου είναι αδύνατον να γίνουν αντιληπτές, με την αφή ή τις
ανθρώπινες αισθήσεις, με τον ίδιο τρόπο που γίνονται τα φυσικά αγαθά.
■ Η αδιαιρετότητα (inseparability) : ένα διακριτικό χαρακτηριστικό των
υπηρεσιών που δείχνει την αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής της
υπηρεσίας από τον τόπο κατανάλωσης τους, της παραγωγής της υπηρεσίας
από τη συμμετοχή του καταναλωτή στην παραγωγή, και των εμπειριών των
υπολοίπων καταναλωτών που

παρευρίσκονται

στη

διαδικασία της

παραγωγής από το τελικό αποτέλεσμα της παραγωγής.
■ Η ετερογένεια (heterogeneity) : ένα διακριτικό χαρακτηριστικό των
υπηρεσιών το οποίο αντανακλά την διαφοροποίηση (ποικιλία) στην ποιοτική
σύσταση από τη διεξαγωγή μιας υπηρεσίας σε σχέση με την επόμενη.
■ Η φθαρτότητα (perishability) : ένα διακριτικό γνώρισμα των υπηρεσιών
σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν, οι
αχρησιμοποίητες ικανότητες τους δεν μπορούν να αποθεματοποιηθούν
καθώς επίσης δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν.
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Λόγω των χαρακτηριστικών αυτών, το μάρκετινγκ των υπηρεσιών παρουσιάζει
κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με το μάρκετινγκ των αγαθών, δηλαδή των προϊόντων
με υλική υπόσταση. Συγκεκριμένα τα προβλήματα που σχετίζονται με τα τέσσερα
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα (Αθανασούλης ,
1996):
■ Τα προβλήματα τα οποία προκαλεί η αυλότητα είναι η αδυναμία
αποθήκευσης των υπηρεσιών, προστασίας των μέσω πατέντας και η
δυσκολία στη χρήση επικοινωνίας για τις υπηρεσίες καθώς και τα
προβλήματα που ανακύπτουν στην τιμολόγηση τους
■ Το δεύτερο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών, η αδιαιρετότητα, έχει ως
αποτέλεσμα τη δυσκολία εφαρμογής μαζικής παραγωγής.
■ Η έλλειψη τυποποίησης (ετερογένεια) καθιστά δύσκολη την εφαρμογή
ποιοτικού ελέγχου
■ Η φθαρτότητα καθιστά αδύνατη τη συντήρηση / αποθήκευση των
υπηρεσιών.

2.2.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι τράπεζες είναι οικονομικές επιχειρήσεις που θεωρούνται ως οι μεσάζοντες

μεταξύ κεφαλαιούχων ,που ζητούν να επενδύσουν κεφάλαια, και εκείνων οι οποίοι
έχουν την ανάγκη δανεισμού για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Η
κυριότερη λειτουργία της τράπεζας είναι ο έντοκος δανεισμός. Δανείζει κεφάλαια τα
οποία της ανήκουν ή κεφάλαια προερχόμενα από καταθέσεις πελατών. (Κιόχος,
Παπανικολάου, 1997).
Παράλληλα, οι τράπεζες ασχολούνται με ένα συνεχώς μεγαλύτερο εύρος
διαμεσολαβητικών εργασιών και εξυπηρετήσεων προς τους πελάτες τους. Οι
τραπεζικές εργασίες χωρίζονται λοιπόν σε: (Λυμπερόπουλος, 1994).
■ Παθητικές (καταθέσεις, έκδοση ομολογιακών δανείων)
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■ Ενεργητικές

(προεξοφλητικές,

βραχυπρόθεσμα,

μεσοπρόθεσμα,

μακροπρόθεσμα δάνεια, τοποθετήσεις σε ομόλογα και χρεόγραφα του
Δημοσίου)
■ Διαμεσολαβητικές (κίνηση κεφαλαίων, ενέγγυες πιστώσεις, διακανονισμοί
εξαγωγών-εισαγωγών,

έκδοση

εγγυητικών

επιστολών,

αγοραπωλησία

συναλλάγματος)
■ Εργασίες παροχής συμβουλών ή εξυπηρετήσεων στην πελατεία τους
(συμβουλές σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη
βιομηχανική στρατηγική, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου τους, εμπορικές πληροφορίες, φύλαξη και διαχείριση κινητών
αξιών, εκμίσθωση θησαυροφυλακίων κ.λπ.)

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να διακριθούν οι τράπεζες αποτελούν
εξάρτηση των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων. Έτσι λοιπόν: (Sinkey, 1999).
■ Αναφορικά με τη δομή, υπάρχουν τράπεζες χωρίς υποκαταστήματα, τράπεζες με
υποκαταστήματα και τραπεζικές εταιρείες χαρτοφυλακίου (οργανισμός που
κατέχει ή ελέγχει μία ή περισσότερες τράπεζες).
■ Ανάλογα με τον κυριότερο επιχειρηματικό τους προσανατολισμό οι τρεις
βασικές κατηγορίες είναι:
α) παροχή υπηρεσιών σε μεγάλες εταιρείες
β) παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στο ευρύ κοινό και
γ) σε μεγάλες εταιρείες και στο ευρύ κοινό ταυτόχρονα.
■ Σε σχέση με την γεωγραφική παρουσία ή την κάλυψη της αγοράς, οι εμπορικές
τράπεζες περιγράφονται ως κοινοτικές τράπεζες (λειτουργούσες σε τοπικές
αγορές), περιφερειακές τράπεζες (λειτουργούσες σε περιφερειακό επίπεδο),
διαπεριφερειακές τράπεζες (λειτουργούσες σε πολλές πολιτείες ή περιοχές), ή
τράπεζες των μεγάλων οικονομικών κέντρων ή πολυεθνικές τράπεζες
(λειτουργούσες σε εθνικές ή διεθνείς αγορές)
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Οι τραπεζικές υπηρεσίες έχουν από πλευράς μάρκετινγκ, τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τα προϊόντα (Λυμπερόπουλος , 1994). :
■ Είναι άυλες, όπως όλες οι υπηρεσίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν γίνονται
αντιληπτές από τις αισθήσεις πριν από την πώληση τους και δεν χρειάζονται
αποθήκευση και μεταφορά για τη διάθεση τους, όπως τα προϊόντα.
■ Στηρίζονται στην πίστη. Αυτό σημαίνει ότι, ο πελάτης δεν μπορεί να ξέρει
εκ των προτέρων τι ακριβώς αγοράζει, γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες
και προσδιοριζόμενες ποιοτικές προδιαγραφές όπως στα προϊόντα. Δηλαδή
δεν μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν και να ποσοτικοποιηθούν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά κάποιας τραπεζικής υπηρεσίας όπως π.χ. η
ταχύτητα εξυπηρέτησης.
■ Ο υπάλληλος της τράπεζας αποτελεί μέρος της υπηρεσίας που προσφέρεται.
Αντίθετα, ο πωλητής προϊόντων δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του
προϊόντος που πουλάει. Η ποιότητα των προσφερόμενων τραπεζικών
υπηρεσιών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το επίπεδο των γνώσεων,
των ικανοτήτων και συμπεριφοράς των υπαλλήλων, που προσφέρουν τις
τραπεζικές υπηρεσίες.
■ Ο πελάτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας με
την παρουσία του (ουρές), το επίπεδο των γνώσεων του, την αντιληπτική
του ικανότητα, τις απαιτήσεις του και τη συμπεριφορά του.
■ Είναι αδιαχώριστες σε ότι αφορά τον τόπο και τον χρόνο της παραγωγής και
χρήσης τους.
■ Παρουσιάζουν μεγάλη φαινομενική ομοιογένεια. Για τους πελάτες, οι
τραπεζικές υπηρεσίες είναι, με μια πρώτη ματιά, ίδιες σ' όλες τις εμπορικές
τράπεζες. Κάθε τράπεζα λοιπόν πρέπει να βρει τρόπους να καθιερώσει την
ταυτότητα της και να εξασφαλίσει την επιθυμητή εικόνα στους πελάτες της,
για κάθε προσφερόμενη απ 'αυτήν υπηρεσία.
■ Υπάρχει μεγάλη γκάμα προσφερόμενων υπηρεσιών
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■ Παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Κάθε εμπορική τράπεζα
θεωρεί απαραίτητο να επεκτείνει - ανάλογα με τις δυνατότητες της- το
δίκτυο των καταστημάτων της, ούτως ώστε να διευκολύνει περισσότερο τις
συναλλαγές των υπαρχόντων πελατών της και να καλύπτει μια ευρύτερη
αγορά σε εθνικό επίπεδο.
■ Πρώτα πωλούνται και μετά παράγονται και το χρονικό στοιχείο είναι πολύ
πιο έντονο στην πελατειακή σχέση που δημιουργείται από κάθε πώληση
τραπεζικής υπηρεσίας απότι στα περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η
πελατειακή σχέση έχει μακροχρόνια φύση, όπως και στις ασφαλιστικές
υπηρεσίες.
■ Δεν μπορούν να διατηρηθούν. Υποαπασχολούμενα τραπεζικά καταστήματα
και άνθρωποι, είναι δυναμικότητα οριστικά και αμετάκλητα χαμένη.

2.3.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΟ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Η υλοποίηση τραπεζικών συναλλαγών από το Internet αποτελεί υποσύνολο των
τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται όλες οι
συναλλαγές που διεξάγονται χωρίς την άμεση επαφή του πελάτη με το προσωπικό της
τράπεζας, αλλά με την παρεμβολή ενός μέσου. Το κύριο χαρακτηριστικό των
υπηρεσιών αυτών είναι ότι μέχρι σήμερα λειτουργούν συμπληρωματικά ή και ως
υποκατάστατα των υπηρεσιών που παραδοσιακά παρέχονται από τα τραπεζικά
υπηκαταστήματα. Οι συναλλαγές που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό είναι :
(Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, 2000).
■ Συναλλαγές από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, τα γνωστά ATM που
έχουν εγκαταστήσει οι τράπεζες. Σε μια εξελιγμένη τους μορφή τα ATM
περιλαμβάνουν ένα αμφίδρομο σύστημα οθονών, μέσω των οποίων ο
υπάλληλος της τράπεζας δίνει, αν χρειαστεί, οδηγίες στον χρήστη - πελάτη.
■ Συναλλαγές μέσω τηλεφώνου (telephone banking), όπου στην επικοινωνία
μεταξύ υπάλληλου και πελάτη παρεμβάλλεται ως μέσο το τηλέφωνο.
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■

Συναλλαγές μέσω υπολογιστή (PC Banking), όπου ο πελάτης χρησιμοποιεί
εκτός από τον προσωπικό του υπολογιστή και το modem, που άλλωστε
αποτελούν το βασικό εξοπλισμό για κάθε on line συναλλαγή, και κάποιο
κατάλληλο λογισμικό το οποίο παρέχεται από την τράπεζα, και φυσικά τον
αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.

■ Συναλλαγές μέσω Internet (Internet Banking), όπου ο πελάτης χρησιμοποιεί
προγράμματα λογισμικού που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Για την
πραγματοποίηση των συναλλαγών η τράπεζα παρέχει στον χρήστη μόνο κωδικό
πρόσβασης.
■ Η πιο πρόσφατα εμφανιζόμενη μορφή για εξ αποστάσεως συναλλαγές, είναι
μέσω κινητού τηλεφώνου (mobile banking). Οι πελάτες μπορούν να εκτελούν
βασικές τραπεζικές εργασίες στην αρχή, όπως να ενημερώνονται για την κίνηση
του λογαριασμού τους, να μεταφέρουν χρήματα από τον έναν λογαριασμό στον
άλλο κλπ, την ώρα που βρίσκονται για παράδειγμα στο αυτοκίνητο τους.

Η ιστορία της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι σχετικά μεγάλη, συγκρινόμενη με
τις υπόλοιπες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (web.otenet.gr ). Αποσκοπεί στην
εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων (νομικών και φυσικών προσώπων), να κάνουν
συναλλαγές, χωρίς την υποχρέωση να παρευρίσκονται φυσικά στο κισσέ μιας τράπεζας.
Οι πρώτες μορφές παρουσιάστηκαν από τη δεκαετία του 80, καλύπτοντας την
διατραπεζική επικοινωνία (με τη χρήση του δικτύου SWIFT και των αντίστοιχων
μηνυμάτων). Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έγιναν οι πρώτες εφαρμογές Financial
EDI (μηνυμάτων βασισμένων στο πρότυπο EDIFACT που αναπτύχθηκαν από διεθνείς
επιτροπές, εποπτευόμενων από τη SWIFT), που επιτρέπουν επικοινωνία μεταξύ
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση του εμπορίου (κινήσεις κεφαλαίων, δάνεια, εξαγωγές
κ.λπ.).
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2.4.

INTERNET BANKING - WEB BANKING
Η διαδικτυακή τραπεζική, η τραπεζική συναλλαγή μέσω της οθόνης του

υπολογιστή με τη βοήθεια του ίντερνετ, αποτελεί μια καινοτομία στην κοινωνία που
ζούμε, μια ιδέα επαναστατική που συμβάλλει στην αναβάθμιση της καθημερινής μας
ζωής. Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ βοηθούν το χρήστη-πελάτη να
αποφύγει την ταλαιπωρία των μετακινήσεων από τη μία τράπεζα στην άλλη,
προσφέροντας του ταυτόχρονα άμεση πληροφόρηση και πληθώρα εναλλακτικών
λύσεων σε όσα θέματα τον απασχολούν.
Η τεχνολογία της πληροφορίας αλλάζει ριζικά τον κλάδο της τραπεζικής σε
παγκόσμιο επίπεδο αλλάζοντας παραδοσιακούς όρους όπως προϊόν, αγορά και
πελατειακή βάση. Σήμερα οι πελάτες μπορούν με ένα απλό «click» να επιλέγουν το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την κάλυψη των αναγκών τους. Αρκετοί παράγοντες
συνέβαλαν στην ανάπτυξη του internet banking σε Ευρώπη και Αμερική.
Πρώτα απ' όλα η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και το internet banking
έχουν μειώσει τα εμπόδια εισόδου στον κλάδο της τραπεζικής και στις δύο ηπείρους.
Δεύτερον, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται αποδεκτό από επιχειρήσεις
και πελάτες με ταχύ ρυθμό, οι πελάτες των τραπεζών αναμένουν πλέον την άνετη
εξυπηρέτηση και την τεχνολογική καινοτομία στις υπηρεσίες που παρέχουν οι
τράπεζες.
Τρίτον, το κόστος της προσέλκυσης και διατήρησης των «on line» πελατών
είναι τόσο χαμηλό ώστε οι επενδύσεις στην ηλεκτρονική και διαδικτυακή τραπεζική να
αποτελούν πρόκληση στην οποία δεν μπορούν να αντισταθούν οι τράπεζες και οι μη
τραπεζικοί χρηματοοικονομικοί τραπεζικοί.
Οι τραπεζικοί οργανισμοί λοιπόν καλούνται να αποφασίσουν :
α) σε ποιο τμήμα της αγοράς θα απευθυνθούν (χρήστες internet banking και
παραδοσιακοί πελάτες) και
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β) τι γεωγραφική κάλυψη επιθυμούν να επιτύχουν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις
επιλογές υπάρχουν οι ακόλουθες στρατηγικές σχετικά με τα κανάλια διανομής των
τραπεζών:
■ Η στρατηγική υποκαταστημάτων σε τοπικό / εθνικό επίπεδο
■ Η στρατηγική υποκαταστημάτων σε διεθνές επίπεδο
■ Η στρατηγική internet banking σε εθνικό επίπεδο
■ Η στρατηγική internet banking σε διεθνές επίπεδο
■ Η διπλή στρατηγική internet banking και υποκαταστημάτων, η οποία
συνδυάζει στοιχεία από τις προηγούμενες στρατηγικές.

Σχηματικά οι παραπάνω στρατηγικές μπορούν να απεικονισθούν ως εξής:
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ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠεΛάτες internet banking
Διεθνής

ΠεΛάτες υποκαταστημάτων

Η στρατηγική Internet
Banking σε διεθνές επίπεδο,
Ένα παράρτημα σε κάθε μία
οπό τις χώρες

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η στρατηγική
υποκαταστημάτων σε
διεθνές επίπεδο.
Μεγάλη πυκνότητα
υποκαταστημάτων σε κάθε
μία από τις /ώρες

Η διπλή στρατηγική
internet banking και
υποκαταστημάτεον

ΚΑΛΥΨΗ

Η στρατηγική Internet
Banking σε εθνικά επίπεδο
Ένα μοναδικά παράρτημα.

Η στρατηγική
υποκαταστημάτων σε εθνικά
επίπεδο

Τοπική / Εθνική

Σχήμα 1 - Στρατηγικές διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών (Mois, 1998)

Υπάρχουν τρία βασικά σημεία στα οποία στηρίζεται η ηλεκτρονική επικοινωνία
μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους . (Μπερής, 2002).
Το πρώτο είναι η διαθεσιμότητα της πληροφορίας ανά πάσα ώρα και στιγμή (up
to the minute information) για το λογαριασμό ή τους λογαριασμούς του πελάτη, με
λεπτομέρειες για όλες τις πληρωμές που έγιναν και για οδηγίες πληρωμής που έχουν
δοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί.
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Το δεύτερο στοιχείο είναι η δυνατότητα του πελάτη να στέλνει οδηγίες
πληρωμής στην τράπεζα του, να κάνει μεταφορά κεφαλαίων από το δικό του
λογαριασμό σε λογαριασμό πελάτη οποιασδήποτε τράπεζας.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να εκτελέσει ένα
πλήθος εργασιών που δεν σχετίζονται με πληρωμές (non payment instructions), όπως
για παράδειγμα τον έλεγχο πρόβλεψης των επιτοκίων.
Μέσω του ίντερνετ, ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί με την τράπεζα στην οποία
διατηρεί λογαριασμό, να ρωτήσει για τα υπόλοιπα των λογαριασμών, να κάνει
μεταφορές χρημάτων, αλλά και να δώσει εντολή για πληρωμή λογαριασμών. Αν είναι
κάτοχος πιστωτικών καρτών μπορεί να ελέγξει την κίνηση τους όποτε το επιθυμεί και
να έχει καλύτερη εποπτεία των καρτών του σε σχέση με την μηνιαία του αναλυτικού
λογαριασμού. Αναφορικά με τις επιταγές οι χρήστες του I- banking μπορούν να
ζητήσουν την έκδοση μπλοκ επιταγών, να τσεκάρουν την κατάσταση των επιταγών
τους αλλά και να ζητήσουν την ανάκληση σε κάποια επιταγή. Για τους επενδυτές του
χρηματιστηρίου

δίνεται η

δυνατότητα

διαχείρισης

χαρτοφυλακίου

ώστε να

παρακολουθούν την πορεία των μετοχών τους ενώ ορισμένες τράπεζες δίνουν και την
επιλογή για αγοραπωλησίες μετοχών. (Μπερής, 2002)
Η διαδικτυακή τραπεζική προϋποθέτει την ύπαρξη

ενός τουλάχιστον

λογαριασμού στον οποίο μπορεί ο χρήστης πελάτης να έχει την πρόσβαση, να δίνει
εντολές ή να παρακολουθεί το υπόλοιπο του. Αφού λοιπόν ο χρήστης -πελάτης
εξασφαλίσει τη σύνδεση του υπολογιστή του με το διαδίκτυο, πράγμα που αποτελεί το
πρώτο βήμα, θα πρέπει αμέσως να προχωρήσει στο δεύτερο, δηλαδή στο άνοιγμα ενός
λογαριασμού στην τράπεζα της προτίμησης του. Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού και
της σύνδεσης με το ίντερνετ ακολουθεί η συμπλήρωση της αίτησης για το Web
Banking.
Αυτό μπορεί να γίνει και από το σπίτι καθώς όλες οι τράπεζες διαθέτουν τις
αντίστοιχες αιτήσεις μέσα από το ίντερνετ. τράπεζα ηλεκτρονικά. Η αίτηση η οποία
είναι ψηφιακή δεν H συμπλήρωση και αίτηση αναζήτησης μαζί με τα προσωπικά
στοιχεία του πελάτη γίνονται μέσα από το πρόγραμμα αναζήτησης και αποστέλλεται
στην είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την υπογραφή του πελάτη. Έτσι ο πελάτης θα
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πρέπει να πάει είτε στο κοντινότερο υποκατάστημα της τράπεζας το οποίο έχει δηλώσει
στην αίτηση του προκειμένου να υπογράψει την σύμβαση παροχής τραπεζικών
υπηρεσιών μέσω του ίντερνετ και να παραλάβει και τους απαραίτητους κωδικούς
πρόσβασης, είτε να περιμένει το συστημένο γράμμα του ταχυδρομείου με το φάκελο
και τους κωδικούς πρόσβασης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να ξεκινήσει τις
συναλλαγές μέσω του διαδικτύου.( www.webbank.gr)

2.5.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (European

Central Bank, 1999), η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στις διαδικασίες
ανάπτυξης και διάθεσης των τραπεζικών προϊόντων δημιουργεί νέες σημαντικές
επιχειρηματικές ευκαιρίες:
■ Το κόστος της συναλλαγής μπορεί να μειωθεί αισθητά: εκτιμήσεις
αναφέρουν μείωση έως και 25% σε σχέση με τις συναλλαγές που γίνονται
με τον παλιό τρόπο. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας σκεπτικισμός σχετικά με το
αν συνολικά το κόστος λειτουργίας θα μειωθεί και η κερδοφορία θα
αυξηθεί. Ο λόγος είναι ότι οι επενδύσεις σε σύγχρονους υπολογιστές και
εξελιγμένο λογισμικό είναι υψηλές και επανεμφανίζονται κάθε φορά που
απαιτείται αναβάθμιση των δικτύων. Επιπλέον το μέσο κόστος διαχείρισης
προσωπικού μπορεί να αυξηθεί με την ανάγκη πρόσληψης όλο και πιο
εξειδικευμένου προσωπικού και την εκπαίδευση του υπάρχοντος.
■ Η δυνητική αγορά που ανοίγεται για κάθε τράπεζα είναι η παγκόσμια αγορά
και νέες μέθοδοι μάρκετινγκ για την προσέγγιση της αναπτύσσονται.
■ Νέα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευκολότερη διαχείριση
μεγάλου όγκου πληροφοριών που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τις
ανάγκες και τις συνήθειες των πελατών. Αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να
δημιουργήσουν προϊόντα «κομμένα και ραμμένα» στα μέτρα των πελατών
τους και να κερδίσουν την ικανοποίηση και αφοσίωση τους.
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■ Τα όρια και οι φραγμοί μεταξύ των τομέων της αγοράς καταργούνται και
κάθε εταιρεία πλέον έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί προς νέες
επιχειρηματικές

κατευθύνσεις

(ηλεκτρονικό

εμπόριο

και

μη

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες).
■ Βελτιωμένα εργαλεία εισάγονται για την υλοποίηση της εσωτερικής
διαχείρισης πληροφοριών και την πρόβλεψη και ρύθμιση των κινδύνων (risk
management).

Εκτός από τα παραπάνω η υιοθέτηση του Internet Banking από τις τράπεζες έχει
τα ακόλουθα πλεονεκτήματα (Keyes, 1998) :
■ Το ίντερνετ παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις πωλήσεις
τους στις παραδοσιακές αγορές τους αλλά και να «διεισδύσουν» σε κοντινές
γεωγραφικές περιοχές με πολύ χαμηλότερο κόστος από το κόστος που απαιτεί η
ανάπτυξη ενός παραδοσιακού δικτύου διάθεσης, το οποίο στηρίζεται στα
υποκαταστή ματα.
■ Η τράπεζα παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο και δημιουργείται η αίσθηση στον πελάτη ότι αντιμετωπίζεται
ξεχωριστά από τους υπόλοιπους, με τη δυνατότητα να απολαμβάνει υπηρεσίες
προσαρμοσμένες στις δικές του ανάγκες (customization).
■ Το ίντερνετ συμβάλλει στη διατήρηση των πελατών και χτίζει ευκολότερα μια
μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη. Όπως προαναφέρθηκε με το Internet
Banking παρέχεται πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στον πελάτη καθώς και
λεπτομερείς πληροφορίες για τις συναλλαγές του , οι οποίες αφορούν όλες τις
συναλλαγές από την πρώτη του συναλλαγή με την τράπεζα μέχρι την τελευταία.
Όσο λοιπόν αυξάνονται οι συναλλαγές αυτές τόσο αυξάνεται και το ιστορικό
τους. Εκτός αυτού, όσο αυξάνονται αυτές οι πληροφορίες που αφορούν
συναλλαγές, τόσο μειώνεται και η πιθανότητα να στραφεί ο πελάτης σε άλλη
τράπεζα αφού θα χάσει όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες του παρέχονται
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Από την άλλη πλευρά, τα προαναφερθέντα
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σχετικά με τη ευκολότερη διατήρηση του πελάτη, αμφισβητούνται από άλλες
πηγές και μάλιστα υποστηρίζεται το αντίθετο (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,
2000). Υποστηρίζεται δηλαδή ότι η πίστη και η αφοσίωση των πελατών μπορεί
να μειωθεί εξαιτίας της αυξημένης δυνατότητας πρόσβασης σε ανταγωνιστικές
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επίσης η ευκολία με την οποία μπορούν να
συγκριθούν οι όροι των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν
οι διάφοροι χρηματοπιστωτικοί και μη οργανισμοί, θα συμβάλλει στην
κινητικότητα των πελατών.
■ Το ίντερνετ μπορεί να μειώσει τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) που
σχετίζονται με τη λειτουργία της τράπεζας. Παραδείγματα τέτοιων μειωμένων
εξόδων είναι ότι οι πελάτες πλέον χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να
αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς τους ή για να
ανοίξουν καινούργιους λογαριασμούς, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάμιξη του
υπαλλήλων της τράπεζας στις διαδικασίες αυτές. Η μείωση αυτή των ΓΒΕ δίνει
τη δυνατότητα στην τράπεζα να εφαρμόσει ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική
και ανταγωνιστικά επιτόκια, ελκύοντας έτσι τους πελάτες που χρησιμοποιούν
την τιμή ως πρωτεύον κριτήριο επιλογής τράπεζας (price shoppers). Επίσης από
ορισμένες τράπεζες εφαρμόζεται η πολιτική παροχής χρηματοοικονομικών
κινήτρων στους πελάτες αν αυτοί πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω
ίντερνετ. Έτσι οι εν λόγω χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καταφέρνουν να
δημιουργήσουν καταστάσεις στις οποίες κερδίζουν και αυτοί και οι πελάτες
(win-win solutions)
■ Το Internet Banking δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες για παροχή υπηρεσιών
πέρα από αυτές που ζητάει αρχικά ο πελάτης (σταυροειδείς πωλήσεις - cross
selling sales). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τράπεζα έχει στη διάθεση της
πληροφορίες για τις συναλλαγές του πελάτη και για τις συνήθειες του. Έτσι έχει
τη δυνατότητα να εστιάζει σε συγκεκριμένα τμήματα πελατών στα οποία μπορεί
να πραγματοποιήσει σταυροειδείς πωλήσεις.
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Όπως είναι όμως γνωστό, καμία επιχειρηματική πρωτοβουλία δεν είναι
απαλλαγμένη από κάποιο επίπεδο ρίσκου. Το αυτό ισχύει και για την εφαρμογή του
Internet banking από τις τράπεζες. Συγκεκριμένα οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται με
την εν λόγω πρωτοβουλία είναι οι ακόλουθοι: (Pennathur, 2001)

■ Λειτουργικός κίνδυνος / κίνδυνος ασφάλειας. Τα θέματα εξωτερικής και
εσωτερικής ασφάλειας αποτελούν το μεγαλύτερο ίσως ανασταλτικό παράγοντα
για την εφαρμογή του Internet banking. Αναφορικά με τον κίνδυνο εκ των έσω,
μπορεί να υπάρξει διαστρέβλωση κάποιων στοιχείων πελατών από υπαλλήλους
της τράπεζας. Σχετικά με τον εξωτερικό κίνδυνο, αυτός είναι γνωστός και
ονομάζεται εξωτερικοί εισβολείς (hackers). Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη
τον κίνδυνο των «ιών» οι οποίοι μπορεί να προσβάλλουν τα δεδομένα της
τράπεζας. Λόγω των κινδύνων αυτών πολλές τράπεζες αναγκάζονται να
αναθέσουν ορισμένες λειτουργίες τους σε τρίτους φορείς (outsourcing). Σχετικά
με το λειτουργικό κίνδυνο η τράπεζα αντιμετωπίζει το ρίσκο της τεχνολογικής
απαρχαίωσης. Τέλος κάποια λανθασμένη χρήση από την πλευρά των πελατών,
είναι ένα άλλο σενάριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το οποίο
σχετίζεται με το λειτουργικό κίνδυνο.

■ Νομικός κίνδυνος. Ο νομικός κίνδυνος προκύπτει από παραβίαση νόμων και
κανονισμών. Στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου η τεχνολογία και οι
συναλλαγές βρίσκονται σε συνεχείς αλλαγές, υπάρχει αμφιβολία και
αβεβαιότητα σχετικά με τα νομικά δικαιώματα. Από τα βασικά θέματα της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών,

μέχρι θέματα

αξιοπιστίας λόγω της παρεμβολής και άλλων sites, η διαδικασία της
ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι μία «αστείρευτη» πηγή πιθανών νομικών
προβλημάτων.
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■ Κίνδυνος φήμης της τράπεζας. Οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιαστούν, είτε
ασφάλειας είτε νομικά, επηρεάζουν τη φήμη της τράπεζας. Στο χώρο των
υπηρεσιών, και ιδιαίτερα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η εμπιστοσύνη
του κοινού είναι θεμελιώδης λίθος για τη λειτουργία της επιχείρησης. Τα
προβλήματα φήμης μπορεί να ποικίλουν από τη δυσαρέσκεια των πελατών για
την παροχή των υπηρεσιών, μέχρι την καταστρατήγηση της ασφάλειας και
απάτες. Τα προβλήματα φήμης δε βλάπτουν μόνο τις τράπεζες στις οποίες
λαμβάνουν χώρα, αλλά και όλο το χώρο του Internet Banking.

■ «Παραδοσιακοί»

τραπεζικοί

κίνδυνοι.

Η

διαδικτυακή

τραπεζική

δεν

απαλλάσσει τις τράπεζες από γνωστούς κινδύνους, όπως τον κίνδυνο
ρευστότητας ή τον πιστωτικό κίνδυνο.

2.6.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ INTERNET BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής δραστηριοποιούνται με επιτυχία εδώ

και περίπου μια δεκαετία οι περισσότερες από τις ελληνικές και πολυεθνικές τράπεζες
που λειτουργούν σήμερα στη χώρα. Παρά τη χαμηλή διείσδυση του web-banking στην
Ελλάδα που οφείλεται εν μέρει και στην χαμηλή εξοικείωση του κοινού με τις νέες
τεχνολογίες, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, το εν λόγω εναλλακτικό
κανάλι διανομής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών κερδίζει συνεχώς έδαφος και
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, οι χρήστες των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα υπερέβησαν το 2006 τους 500000, ενώ πριν το
2000 οι ιδιώτες πελάτες των τραπεζών που επέλεγαν το συγκεκριμένο εναλλακτικό
δίκτυο τραπεζικής για την εξυπηρέτηση έφταναν τους 10000, ενώ στα τέλη του 2001
δεν ξεπερνούσαν τους 150.000.
Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας οι χρήστες των online τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ανήλθαν το
2006 σε 13% του συνόλου των χρηστών του Internet, ενώ ένα ποσοστό τις τάξεως του
7% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και για χρηματιστηριακές συναλλαγές. Τα εν λόγω
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ποσοστά είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συμβαδίζουν όμως με την γενικότερα χαμηλή διάδοση του Internet στη χώρα μας μέχρι
το 2006 (23% του συνόλου των νοικοκυριών).
Στοιχεία των ελληνικών τραπεζών αναφέρουν ότι οι συναλλαγές μέσω του
Internet Banking στην Ελλάδα αυξάνονται με ένα ρυθμό της τάξης του 25% ετησίως.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα), το 2004
πραγματοποιήθηκαν 61.967.130 ηλεκτρονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 129 δισ.
ευρώ,

σημειώνοντας αύξηση κατά 24%,

σε σύγκριση

με το 2003, οπότε

πραγματοποιήθηκαν 59.155.141 ηλεκτρονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 104
δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, κατά το 2006 περίπου
500 εκατ. ευρώ διακινούνταν καθημερινά στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών
συναλλαγών, δηλαδή χωρίς τη χρήση μετρητών και επιταγών. Τα περιθώρια ανάπτυξης
όμως είναι πολύ μεγαλύτερα, καθώς υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα το 95% των
συναλλαγών πραγματοποιείται με μετρητά, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στο 70%.
Αντίθετα με τους ιδιώτες που εμφανίζονται διστακτικοί πιο πρόθυμες να
υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τραπεζική φαίνεται ότι είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε για λογαριασμό της Deutsche Bank το 2007, το
72% κατά προσέγγιση των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν το Internet για
τραπεζικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές κατά το 2006.
Το ποσοστό αυτό είναι εντυπωσιακό για τη χώρα μας αν αναλογιστεί κανείς τα
χαμηλά ποσοστά διείσδυσης του ευρυζωνικού Internet. Έτσι ενώ το ποσοστό
διείσδυσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους ιδιώτες υπολείπεται κατά πολύ του
ευρωπαϊκού μέσου όρου, το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις είναι ακριβώς στο
μέσο όρο, ο οποίος για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 διαμορφώθηκε στο 72% το 2006.
Στο Γράφημα 1 απεικονίζονται τα ποσοστά χρήσης του Internet Banking τόσο
από την πλευρά των ιδιωτών όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων, που ίσχυαν
στην Ελλάδα το 2006.
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Διάγραμμα 1 - Διείσδυση Internet Banking σε Ιδιώτες - Επιχειρήσεις το 2006

2.7.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ INTERNET BANKING ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται το πλήθος των χρηστών του Internet Banking

στον κόσμο κατά το χρονικό διάστημα 2000-2004. Γίνεται φανερό από τα στοιχεία του
πίνακα ότι μέχρι και το 2004 την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στη χρήση του
Internet Banking είχε η δυτική Ευρώπη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά της τάξης του
154% από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αναλυτές της Global Market Insite που διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με την
διείσδυση του Internet Banking και κατέληξαν σε παρόμοια αποτελέσματα,
επισημαίνουν ότι η πιο συχνή χρήση στις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου οφείλεται στα πιο
υψηλά επίπεδα ηλεκτρονικής ασφάλειας που ήδη έχουν εφαρμόσει οι ευρωπαϊκές
τράπεζες. Κάποιες από αυτές έχουν εφαρμόσει το σύστημα πιστοποίησης δύο
παραγόντων (Two-Factor Authentication).
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Πίνακας 1 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET BANKING ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

2000

2001

2002

2003

2004

Δ Υ Τ ΙΚ Η ΕΥΡΩ ΠΗ

18,6

28,0

37,8

47,7

57,9

ΗΠΑ

9,9

14,7

17,1

20,4

22,8

ΙΑ Π Ω Ν ΙΑ

2,5

6,5

11,9

19,6

21,8

2,4

4,4

6,8

9,8

13,8

ΥΠ Ο Λ Ο ΙΠ Ο Σ ΚΟΣΜ ΟΣ

1,0

1,7

3,1

5,1

6,1

ΣΥΝΟΛΟ

34,4

55,3

76,7

102,6

122,3

(Ε Κ Α Τ Ο Μ . Χ Ρ Η Σ Τ Ε Σ )

Α ΣΙΑ

-

Ε Ι Ρ Η Ν ΙΚ Ο Σ

(Ε Κ Τ Ο Σ

ΙΑ Π Ω Ν ΙΑ Σ)

Πηγή: INTERNATIONAL DATA CORPORATION

Στην Ευρώπη παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στην υιοθέτηση και χρήση της
ηλεκτρονικής τραπεζικής από χώρα σε χώρα. Μεγαλύτερη διάδοση του Internet
Banking παρουσιάζουν, όπως είναι φυσικό, χώρες της Βόρειας Ευρώπης όπου εκτός
του υψηλού βιοτικού επιπέδου, παρατηρείται επιπλέον και μεγάλη διάδοση τόσο του
διαδικτύου όσο και των νέων τεχνολογιών γενικότερα. Έτσι κατά το 2005 το ποσοστό
των χρηστών του διαδικτύου που είχαν υιοθετήσει την πραγματοποίηση τραπεζικών
αλλά και χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω του Internet σε χώρες όπως η Φιλανδία,
η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Εσθονία ήταν μεταξύ 70 και 80%. Η τελευταία αν και
δεν ανήκει στις πλούσιες χώρες του Βορρά, εντούτοις παρουσιάζει εντυπωσιακά
ποσοστά αποδοχής των νέων τεχνολογιών.
Υψηλά ποσοστά διείσδυσης της τάξης του 60 με 70% μετρήθηκαν και σε
Σουηδία και Ολλανδία, χώρες που παραδοσιακά εμφάνιζαν μεγάλα ποσοστά διάδοσης
της ευρυζωνικότητας και της καινοτομίας. Αντιθέτως χώρες τις νότιας και ανατολικής
Ευρώπης παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά διάδοσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Πιο
συγκεκριμένα

Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Τσεχία και

Πολωνία παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά που φτάνουν μέχρι το 20% του συνόλου
των χρηστών του Internet. Τέλος μεταξύ των χωρών της Μεσογείου πρωτοπορία όσον
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αφορά το ποσοστό διάδοσης παρατηρείται στην Ισπανία όπου το 30-40% των χρηστών
του Intemet δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν την Διαδικτυακή Τραπεζική.
Στην Εικόνα 1 που ακολουθεί απεικονίζεται ο χάρτης της Ευρώπης με
διαφορετικά χρώματα όσον αφορά τα ποσοστά των χρηστών της ηλεκτρονικής
τραπεζικής επί του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου για το έτος 2005. Ο μέσος
όρος διάδοσης του Internet Banking στην Ευρώπη των 27 για το 2006, σύμφωνα με τη
γερμανική Bitkom, ανήλθε στο 21%, ενώ για την ίδια χρονιά υπολογίστηκε ότι το 32%
των Γερμανών ηλικίας 16 έως 74 ετών (περίπου 20 εκατομμύρια Γερμανοί)
χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για τις τραπεζικές τους συναλλαγές.
Σύμφωνα με έρευνα της Datamonitor αναφορικά με την διαχρονική πορεία
διάδοσης του Internet Banking στην Ευρώπη, το 2003 οι πελάτες των τραπεζών που
διεκπεραίωναν τις συναλλαγές τους μέσω του Internet ανέρχονταν σε 60 εκατομμύρια.
Ο αριθμός αυτός, παρουσιάζοντας μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 9,1%,
προσέγγισε το 2007 τα 80 εκατομμύρια.
Εικόνα 1 - ΔΙΑΔΟΣΗ INTERNET BANKING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πηγή: 1 DBRESEARCH, EUROSTAT, FORRESTER, WDI, WORLD GAZETTEER, 2005
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Διάγραμμα 2 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑ ΤΩΝ INTERNET BANKING ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

European Internet banking customers numbers will increase at a compound
annual growth rate of 9.1 per cent between 2003 and 2007

2.6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ INTERNET BANKING
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
Βασική αιτία της μικρής εξοικείωσης των Ελλήνων με το Internet Banking
αποτελεί, σύμφωνα με τις τράπεζες, η καθυστερημένη σε σχέση με την υπόλοιπη
Ευρώπη διείσδυση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας. Τα
πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που προσφέρουν τη δυνατότητα διενέργειας
τραπεζικών συναλλαγών μέσα από το Internet υστερούν σε σχέση με τα αντίστοιχα
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ καθώς τα τελευταία εφαρμόζουν πρακτικές διάδοσης του
Internet Banking με την παροχή κινήτρων, όπως τα φθηνότερα επιτόκια όταν τα
προϊόντα διατίθενται από το Διαδίκτυο ή ακόμη την προώθηση προϊόντων μόνο μέσα
από αυτό το κανάλι.
Επιπλέον οι Έλληνες αντιμετωπίζουν με σχετική επιφύλαξη τη νέα αυτή μορφή
τραπεζικής λόγω της μεγάλης δυσπιστίας που επιδεικνύουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια
των συναλλαγών. Στο γεγονός αυτό συμβάλουν αποφασιστικά και τα πολλά φαινόμενα
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ηλεκτρονικής απάτης που παρατηρούνται. Ως τις αρχές του 2006 περίπου 2.500
Έλληνες είχαν πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης πληρώνοντας 4 εκατ. ευρώ το χρόνο,
κυρίως μέσω κλοπής αριθμού και κωδικών πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζονται
διστακτικές και απρόθυμες να προβούν στη δημιουργία καινοτομικών προϊόντων που
θα στηρίζονται σε σύγχρονα μέσα πληρωμών, δεδομένου ότι η αποδοχή τους
αναμένεται να είναι περιορισμένη και να μην δικαιολογεί το ύψος της απαιτούμενης
επένδυσης.
Για να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια και να αποκτήσει η Διαδικτυακή
Τραπεζική ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή από το ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα σημαντική
θεωρείται η ενημέρωση εκ μέρους των τραπεζών τόσο σε θέματα ασφαλείας όσο και σε
θέματα που αφορούν τις ίδιες τις παρεχόμενες από τις τράπεζες υπηρεσίες και των
πλεονεκτημάτων που θα αποκομίσουν οι πελάτες από τη Διαδικτυακή Τραπεζική.
Πρέπει με άλλα λόγια να υιοθετηθεί εκ μέρους των τραπεζών μια πελατοκεντρική
αντίληψη η οποία θα στοχεύει στο να βοηθήσει τον πελάτη να στρέφεται στο κανάλι
που τον εξυπηρετεί καλύτερα και να αφαιρεί τυχόν ανασφάλειες όσον αφορά τη χρήση
του καναλιού. Παράδειγμα εξάλλου αποτελούν και οι αυτόματες ταμειολογιστικές
μηχανές (ΑΤΜ) καθώς όταν τις εισήγαγαν οι τράπεζες τα πρώτα χρόνια
χρησιμοποιούνταν από λίγους πελάτες (innovators, early adopters), ενώ σήμερα η
χρήση τους αποτελεί καθημερινότητα για την μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων.
Ενδιαφέροντα αποτελέσματα αναφορικά με τους παράγοντες που συντελούν
στην διάδοση του Internet Banking προέκυψαν από έρευνα που διεξήχθη το 2006 στη
Γερμανία. Σύμφωνα με την έρευνα, οι σημαντικότεροι παράγοντες για την υιοθέτηση
του Online Banking είναι η ευρυζωνικότητα, η κατοχή εκ μέρους του πελάτη ενός
χρηματοοικονομικού προϊόντος, η ανώτερη μόρφωση, η ασφάλεια των συναλλαγών, το
χρονικό διάστημα χρήσης του Internet, το φύλο και το υψηλό εισόδημα. Κάποιος που
έχει ευρυζωνική σύνδεση Internet έχει κατά 13,5% μεγαλύτερη πιθανότητα να
πραγματοποιήσει online τραπεζικές συναλλαγές.
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Διάγραμμα 3 - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ INTERNET BANKING
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Η πιθανότητα ο πελάτης μιας τράπεζας να χρησιμοποιήσει το Internet Banking
αυξάνεται κατά 5,6% όταν κατέχει κάποιο άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν της
τράπεζας. Κατά 5,3% και κατά 5,1% αυξάνεται η πιθανότητα όταν ο πελάτης έχει
ανώτερη μόρφωση ή όταν θεωρεί τις συναλλαγές ασφαλείς αντίστοιχα. Κάθε επιπλέον
χρόνος χρήσης του Internet αυξάνει την πιθανότητα χρήσης του Internet Banking κατά
4% ενώ όταν ο πελάτης είναι άντρας έχει κατά 3,7% μεγαλύτερη πιθανότητα να
χρησιμοποιεί το Internet Banking από ότι αν ήταν γυναίκα.
Τέλος το καθαρό εισόδημα επηρεάζει τη χρήση του Internet Banking κατά μόλις
0,8%. Τα στοιχεία της έρευνας συνοψίζονται στο Γράφημα 3.
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Η σπουδαιότητα της ευρυζωνικότητας ως παράγοντας υιοθέτησης του Internet
Banking προκύπτει και από την έρευνα της Eurostat το 2006 που αφορούσε την
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της το 51%
επί των χρηστών του Internet που είχαν ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι δήλωσαν ότι
έχουν πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Το αντίστοιχο
ποσοστό αυτών που είχαν σύνδεση PSTN ή ISDN και πραγματοποίησαν τέτοιου είδους
συναλλαγές ανήλθε μόλις στο 35%. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β., 2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
3.1.

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η ασφάλεια και το απόρρητο των συναλλαγών μέσω διαδικτύου (όπως άλλωστε και
των συναλλαγών που εκτελούνται με τις παραδοσιακές μεθόδους) είναι εξαιρετικής
σημασίας για τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις
και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες και αυστηρές μεθόδους ασφάλειας τόσο από
άποψη τεχνολογιών, όσο και διαδικασιών και οργάνωσης. Επιπλέον δεσμεύονται για το
απόρρητο όλων των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από τη χρήση της
υπηρεσίας e-banking.
Επίσης η ασφάλεια των συναλλαγών είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος των
μηχανογράφων και των υπευθύνων στις τράπεζες. Αυτό ισχύει και για το ηλεκτρονικό
εμπόριο, σε μικρότερη όμως κλίμακα. Δεν είναι το ίδιο να μπορέσει κανείς να έχει
πρόσβαση σε μια πιστωτική κάρτα και σε όλους τους λογαριασμούς της τράπεζας.
Η πιστωτική κάρτα έχει περιορισμένη χρήση μόνο για αγορές και περιορισμένο
πιστωτικό όριο. Αντίθετα, η πρόσβαση στο λογαριασμό μπορεί να έχει πολλαπλά
αποτελέσματα, καθώς θεωρητικά είναι σε θέση κανείς να κάνει διάφορες συναλλαγές,
να πιστώσει και να χρεώσει άλλους λογαριασμούς. Οι περισσότερες τράπεζες
ακολουθούν το πρωτόκολλο SET (Secure Electronic Transaction) που υποστηρίζεται
από τις δύο πιο σημαντικές εταιρείες πιστωτικών καρτών, MasterCard και Visa, καθώς
και από εταιρείες όπως οι IBM, Microsoft και Netscape. Η ασφαλής διαδικασία
συναλλαγών είναι αρκετά περίπλοκο θέμα και προϋποθέτει την ύπαρξη ασφαλών
γραμμών, ψηφιακών πιστοποιητικών και πιστοποιημένων διακομιστών.
Το πρωτόκολλο SET στηρίζεται στην κρυπτογραφία, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται
εδώ και πολλά χρόνια για να προστατεύσει τη μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών από
τη μία τοποθεσία στην άλλη. Σε ένα κρυπτογραφικό σύστημα οι πληροφορίες
μεταδίδονται σε μορφή μηνυμάτων τα οποία κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας ένα
κλειδί. Το κωδικοποιημένο μήνυμα

μεταφέρεται
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στον

παραλήπτη

όπου

αποκρυπτογραφείται, χρησιμοποιώντας ένα αντίστοιχο κλειδί, για να εμφανιστεί η
αρχική του μορφή. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι κωδικοποίησης: η μέθοδος με ένα
μυστικό κλειδί και η μέθοδος με ένα κοινό κλειδί.
Στην πρώτη περίπτωση η κρυπτογράφηση γίνεται με τη χρήση του ίδιου κλειδιού, τόσο
στην κωδικοποίηση όσο και στην αποκωδικοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι ο αποστολέας
και ο παραλήπτης του μηνύματος μοιράζονται το ίδιο κλειδί. Ένας από τους πιο
γνωστούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο είναι το DES (Data
Description Standard), που χρησιμοποιείται από τραπεζικούς οργανισμούς για τη
δημιουργία των αριθμών PIN. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β., 2005)
Η δεύτερη μέθοδος χρησιμοποιεί δύο κλειδιά, το ένα (κοινό κλειδί) για να
κωδικοποιήσει το μήνυμα και ένα άλλο (ιδιωτικό κλειδί) για να το αποκωδικοποιήσει.
Τα δύο κλειδιά έχουν μια μαθηματική σχέση μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα μήνυμα που
θα κωδικοποιηθεί με το ένα κλειδί θα μπορέσει να αποκωδικοποιηθεί μόνο με το άλλο.
Ο παροχέας περιεχομένου, η τράπεζα στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να διανείμει
το κοινό κλειδί, κρατώντας το ιδιωτικό κλειδί για την αποκωδικοποίηση. Για να
εξασφαλιστεί η σιγουριά στη μέθοδο κρυπτογράφησης, η τράπεζα έχει την ευθύνη να
δημιουργήσει και να αποθηκεύσει τα δύο ζευγάρια κλειδιών. Ένας από τους πιο
γνωστούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο είναι η RSA.
Η μέθοδος με το μυστικό κλειδί αποδεικνύεται ανέφικτη και καθόλου πρακτική στην
περίπτωση που μεταφέρονται μηνύματα μεταξύ μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων πάνω
από ένα δημόσιο δίκτυο, όπως είναι το Internet. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα
μπορούσε να υλοποιήσει με ασφάλεια τις εμπορικές του συναλλαγές με τους
διαφορετικούς πελάτες που εμφανίζονται μέσα από το Internet, αν θα έπρεπε καθένας
από αυτούς να έχει το δικό του προσωπικό κλειδί. Θα ήταν σαν να ζητούσε ο
περιπτερούχος την ταυτότητα κάθε αγοραστή.
Ακόμα χειρότερα, ο επισκέπτης στο Internet θα έπρεπε να διαθέτει διαφορετικές
ταυτότητες για κάθε ηλεκτρονικό μαγαζί. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) τα
πράγματα, όσον αφορά στην ασφάλεια δεδομένων, είναι πιο απλά. Εδώ χρειάζεται να
δώσει ο επισκέπτης τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Φυσικά, απαιτείται και εδώ
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η ασφαλής συναλλαγή, καθώς αυτά τα στοιχεία είναι απόρρητα και δεν θα πρέπει να
καταλήξουν σε άλλα χέρια. Στις τράπεζες και στις τραπεζικές συναλλαγές η ασφάλεια
των συναλλαγών αποτελεί ένα πιο σύνθετο κεφάλαιο. Κάθε τράπεζα ακολουθεί τη δική
της λύση, όπως είναι οι αριθμοί PIN, τα ψηφιακά πιστοποιητικά και οι αριθμοί ΤΑΝ,
που ακολουθούν κάθε συναλλαγή. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β., 2005)

3.2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι βασικές απαιτήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή του κινητού Εμπορίου είναι η
Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), η Ακεραιότητα (Integrity), και o Έλεγχος
Αυθεντικότητας (Authentication).
-

Εμπιστευτικότητα (Confidentiality). Η εμπιστευτικότητα είναι απαραίτητο
στοιχείο της ιδιωτικότητας του χρήστη (user privacy) καθώς και της προστασίας
των μυστικών πληροφοριών. Η εμπιστευτικότητα είναι συνυφασμένη με την
αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης μιας πληροφορίας και παρέχεται
μέσω κρυπτογράφησης. Σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον θα πρέπει να υπάρχει η
βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται παραμένει
αναλλοίωτο.

-

Ακεραιότητα (Integrity). Ακεραιότητα σημαίνει αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης
τροποποίησης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται και παρέχεται μέσω
ψηφιακής υπογραφής. Τα δεδομένα που αποστέλλονται ως μέρος της
συναλλαγής πρέπει να είναι μη τροποποιήσιμα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
και αποθήκευσής τους στο δίκτυο.

-

Έλεγχος Αυθεντικότητας (Authentication). Η διαδικασία επαλήθευσης της
ορθότητας του ισχυρισμού ενός χρήστη ότι κατέχει μια συγκεκριμένη
ταυτότητα, αλλά και η βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο του μηνύματος παρέμεινε
αναλλοίωτο κατά την μεταφορά οριοθετούν την έννοια του ελέγχου
αυθεντικότητας. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό η πιστοποίηση της
ταυτότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε μία συναλλαγή είναι
απαραίτητη ώστε, κάθε συναλλασσόμενο μέρος να μπορεί να πεισθεί για την
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ταυτότητα του άλλου.

Ο

έλεγχος

αυθεντικότητας

παρέχεται

μέσω

ψηφιακής υπογραφής.
Κάποια ακόμη θέματα που αφορούν την ασφάλεια είναι:
-

Εξουσιοδότηση (Αuthorization). Η εξουσιοδότηση αφορά την παραχώρηση
δικαιωμάτων από τον ιδιοκτήτη στον χρήστη. Για παράδειγμα, ο πελάτης
εξουσιοδοτεί τον έμπορο ώστε ο τελευταίος να ελέγξει αν ο αριθμός της
πιστωτικής κάρτας είναι έγκυρος και αν τα χρήματα στον λογαριασμό μπορούν
να καλύψουν το ποσό των συναλλαγών.

-

Εξασφάλιση (assurance). Η εμπιστοσύνη, ότι κάποιος αντικειμενικός σκοπός ή
απαίτηση επιτυγχάνονται. Για παράδειγμα, μια από τις απαιτήσεις του πελάτη
είναι η βεβαιότητα ότι ο έμπορος με τον οποίο συναλλάσσεται είναι νόμιμος και
έμπιστος.

-

Μη αποποίηση ευθύνης (non - repydiation). Κανένα από τα συναλλασσόμενα
μέρη δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μία
συναλλαγή.

Όσοι εμπλέκονται στα θέματα ασφάλειας θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποια
βασικά αξιώματα. Από τη στιγμή που τα αξιώματα αυτά γίνουν βίωμα, η συνέχεια είναι
σχετικά εύκολη και βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. (ΑΓΓΕΛΗΣ Β., 2005)
-

Η μεγάλη ασφάλεια μπορεί να συνοδεύεται από μεγάλη πολυπλοκότητα
επίτευξης της. Κάθε βήμα που πραγματοποιείται πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν πιο κατανοητό και απλό για όλους μέσα σε μια εταιρεία. Όσο
περισσότερα δυσνόητα σημεία περιέχουν οι οδηγίες και οι διαδικασίες, τόσο
αυξάνονται οι πιθανότητες παρερμηνείας και κακής εφαρμογής.

-

Η ασφάλεια και η ευκολία χρήσης των συστημάτων είναι συχνά παράγοντες
αντιστρόφως ανάλογοι. Δεν υπάρχει «πλήρης ασφάλεια» σε ένα εύχρηστο
σύστημα. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να προσπαθεί κανείς να μειώσει
έναν κίνδυνο, χωρίς όμως να σπαταλά πόρους, προσπαθώντας να τον εξαλείψει
πλήρως. Μια τέτοια πραγματιστική αντίληψη εξασφαλίζει μια καλή ευκαιρία
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να επιτευχθεί ένα επαρκές επίπεδο ασφαλείας, χωρίς να επηρεάζεται η
παραγωγικότητα.
-

Είναι προτιμότερο να υπάρχει ένας επαρκής και ικανοποιητικός βαθμός
ασφαλείας σήμερα, παρά να επιδιώκεται-συχνά μάταια- η απόλυτη ασφάλεια.

-

Μια λανθασμένη αίσθηση ασφάλειας είναι χειρότερη από μια ρεαλιστική
αίσθηση ανασφάλειας. Γνωρίζοντας τις αδυναμίες της εταιρείας όσον αφορά
την ασφάλεια αποκτούμε ένα πλαίσιο για περαιτέρω ενέργειες. Μια
λανθασμένη αίσθηση ασφάλειας δεν παρέχει κίνητρα για βελτίωση.

-

Είναι καλύτερα να επικεντρωνόμαστε σε γνωστές, πιθανές απειλές. Υπάρχουν
κατά φαντασία απειλές, πραγματικές απειλές και πιθανές απειλές. Επίσης,
υπάρχουν γνωστές και άγνωστες απειλές. Πιο ρεαλιστικό είναι να μας
ενδιαφέρουν οι πραγματικές και πιθανές απειλές και στη συνέχεια το σύνολο
των γνωστών απειλών.

3.3.

Secure Socket Layer - SSL-3D-Secure

Θα έχετε παρατηρήσει ένα λουκέτο που εμφανίζεται κάτω μέρος της οθόνης του
υπολογιστή σας, όταν το πρόγραμμα αναζήτησης βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον.
Πριν περάσετε σε αυτό το "ασφαλές περιβάλλον" (Secure Socket Layer - SSL),
εμφανίζεται συνήθως ένα ή περισσότερα προειδοποιητικά μηνύματα από το πρόγραμμα
αναζήτησης (browser). Ακόμα, θα προσέξατε ότι οι "ασφαλείς" σελίδες αρχίζουν από
"https://" αντί από το σύνηθες "http://". Στο ασφαλές αυτό περιβάλλον, όλες οι
πληροφορίες που διακινούνται από το πρόγραμμα αναζήτησης μέχρι το διακομιστή του
ηλεκτρονικού καταστήματος είναι κρυπτογραφημένες.
Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας διακομιστής για να
πετύχει την ασφαλή πρόσβαση. Μία από αυτές είναι η Verisign (το λογισμικό της
οποίας χρησιμοποιείται για την υποστήριξη ασφαλών διακομιστών για ηλεκτρονικό
εμπόριο και τραπεζικές συναλλαγές. Θα τη βρείτε σε αρκετούς τόπους e-banking στην
Ελλάδα. H πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη και κάθε συναλλαγή του γίνονται
με τη βοήθεια ενός μοναδικού ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate). Αυτό το
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πιστοποιητικό αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει τις συναλλαγές
και τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών μόνο από το το συγκεκριμένο
υπολογιστή. Τα πιστοποιητικά αυτά εξασφαλίζονται εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα
από την αντίστοιχη εταιρεία πιστοποίησης. Θα δείτε τέτοια σήματα στις περισσότερες
διευθύνσεις τραπεζικών συναλλαγών.
Πρόσφατα οι οργανισμοί Visa και MasterCard (και αναμένεται να ακολουθήσουν και οι
υπόλοιποι) σχεδίασαν και υιοθέτησαν το νέο πρότυπο 3D-Secure. Η υλοποίηση της
Visa ονομάζεται Verified by Visa (VbV) και η αντίστοιχη της MasterCard λέγεται
SecureCode.
Με το 3D-Secure, κατά τη διάρκεια της πληρωμής και αμέσως μόλις ο χρήστης
συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του, η τράπεζα/acquirer (εφόσον έχει υλοποιήσει
το πρότυπο) προσπαθεί να ζητήσει από την τράπεζα/issuer να πιστοποιήσει την
ταυτότητα του κατόχου της κάρτας. Αν η τράπεζα/issuer έχει κι αυτή υλοποιήσει το
3D-Secure, ζητά από τον κάτοχο της κάρτας να εισάγει τον προσωπικό κωδικό που έχει
επιλέξει για το σκοπό αυτό. Αυτό γίνεται σε ένα νέο παράθυρο της εφαρμογής
πλοήγησης στο Internet (pop-up window στον browser), το οποίο παρουσιάζεται στον
κάτοχο της κάρτας. Η τράπεζα/issuer πιστοποιεί την ταυτότητα του κατόχου της κάρτας
και απαντά αντίστοιχα στην τράπεζα/acquirer. Εννοείται ότι η όλη επικοινωνία γίνεται
μέσω του αντίστοιχου οργανισμού (Visa/MasterCard) και με τη χρήση ειδικής
τεχνολογίας που υλοποιεί το πρότυπο.
Αν η τράπεζα/issuer δεν έχει υλοποιήσει το 3D-Secure, η διαδικασία πιστοποίησης δεν
προχωρά. Μετά την πιστοποίηση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας, η διαδικασία
συνεχίζεται με τη λήψη έγκρισης για τη χρέωση της κάρτας, σύμφωνα με τον κλασικό
τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Το σημαντικό στοιχείο του 3D-Secure είναι ότι,
είτε η τράπεζα/issuer έχει υλοποιήσει το πρότυπο (οπότε μπορεί να πιστοποιήσει τον
κάτοχο) είτε όχι, αν η τράπεζα/acquirer προσπαθήσει να εφαρμόσει το πρότυπο, τότε η
ευθύνη σε περίπτωση αμφισβήτησης της συναλλαγής (λόγω πλαστοπροσωπίας)
μετατίθεται στην τράπεζα/issuer. Αυτή η τακτική (liability shift) αναμένεται να
λειτουργήσει ως κίνητρο για την εφαρμογή του προτύπου, τόσο από τους acquirers (που
απαλλάσσονται από αυτή την κατηγορία αμφισβητήσεων που είναι η συχνότερη), όσο
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και από τους issuers (που θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την "τυφλή" ανάληψη της
ευθύνης). Παράλληλα οι συναλλαγές με 3D-Secure δημιουργούν μικρότερη οικονομική
επιβάρυνση στους acquirers, πράγμα που λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για την
εφαρμογή του προτύπου. Το 3D-Secure έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλούς acquirers της
Ευρώπης, καθώς και σε λιγότερους issuers, ενώ αναμένεται να εφαρμοστεί και στις
ΗΠΑ.

3.4.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ

ΑΠΑΤΕΣ

-

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΓΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.
Η ταχεία εξάπλωση των επιθέσεων τύπου phishing αποτελεί μία ιδιαίτερα σοβαρή
απειλή για τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Το λεγόμενο phishing
είναι ένα είδος δικτυακής απάτης, που έχει ως στόχο την ενθάρρυνση χρηστών του
Διαδικτύου να διαθέσουν εμπιστευτικά προσωπικά δεδομένα σε επιβλαβή και
ενδεχομένως επικίνδυνα Web sites. Χρησιμοποιώντας email, pop-ups, και απατηλά
Web sites, στόχος της απάτης αυτής είναι η παραπλάνηση του παραλήπτη προκειμένου
ο τελευταίος να διαθέσει εμπιστευτικά προσωπικά του δεδομένα ή άλλα ευαίσθητα
στοιχεία, όπως είναι οι αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, οι κωδικοί αριθμοί PIN, τα
passwords, κλπ.
Ενώ αυτού του τύπου η αλληλογραφία φαίνεται ότι προέρχεται από μία αξιόπιστη
πηγή, στην πραγματικότητα προέρχεται από μη αξιόπιστες πηγές και μπορεί να
συμβάλλει σε ποικίλης μορφής απάτες και οικονομικά εγκλήματα. Μάλιστα, φαίνεται
ότι και οι καταναλωτές εκφράζουν ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με τα αυτά φαινόμενα
δικτυακής απάτης, όπως κατέδειξε πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Insight Express,
σύμφωνα με την οποία το 32% όσων ερωτήθηκαν αποκάλυψαν ότι δεν χρησιμοποιούν
πλέον το Internet για υπηρεσίες online banking ως αποτέλεσμα της αύξησης στα
κρούσματα δικτυακής απάτης.
Το phishing αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς,
καθώς θέτει σε κίνδυνο τόσο τη λειτουργία τους όσο και την αξιοπιστία τους, ενώ
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παράλληλα αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Διαδίκτυο και τις
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

4. ΕΡΕΥΝΑ
Στο χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών η μέτρηση ικανοποίησης - εμπιστοσύνης των
πελατών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους (Wengel, 1998): με τηλεφωνική έρευνα,
με έρευνα ταχυδρομείου,

με προσωπικές συνεντεύξεις,

με ομάδες εστίασης

ενδιαφέροντος (focus groups), ακόμα και με φόρμες υποδείξεων που συμπληρώνονται
από τους πελάτες.

4.1.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι βασικοί στόχοι της έρευνας μας είναι οι ακόλουθοι:
-

Να εντοπισθούν οι υπηρεσίες του internet banking που χρησιμοποιούνται
από τους χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής και η συχνότητα χρήσης του
internet banking.

-

Να γίνει εξακρίβωση του ρόλου της ασφάλειας στην διαδικτυακή τραπεζική.

-

Να εντοπισθεί ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών του Internet Banking,

-

Να ελέγξουμε τον βαθμό εμπιστοσύνης των πελατών προς την διαδικτυακή
τραπεζική

4.2.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Για τον καθορισμό του δείγματος σε μια έρευνα πρέπει να καθορίσουμε αρχικά

τον πληθυσμό, δηλαδή το ποιοι ερωτώμενοι είναι κατάλληλοι για να περιληφθούν στην
έρευνα. Στην περίπτωση μας ως πληθυσμό θεωρούμε όσους διενεργούν τραπεζικές
συναλλαγές μέσω ιντερνέτ.
Αποφασίσθηκε ότι καταλληλότερη μέθοδος είναι η τυχαία δειγματοληψία η
οποία πραγματοποιήθηκε έξω από διάφορα υποκαταστήματα τραπεζών αλλά και μέσω
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email. Η έρευνα με τη βοήθεια του διαδικτύου παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:
έχει χαμηλότερο κόστος και απαιτεί λιγότερο χρόνο.
Βέβαια το απρόσωπο της επικοινωνίας στερεί τη δυνατότητα από τον ερωτώμενο να
ρωτήσει τον ερευνητή για πιθανές ασάφειες του ερωτηματολογίου. Επίσης η αποστολή
των ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ενδείκνυται για όλες τις
περιπτώσεις αφού υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού
ηλικιωμένοι) που δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.3.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
□ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

□ Ι. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

□ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

□ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

□ ΑΝΕΡΓΟΣ

□ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Γράφημα 1
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(π.χ

ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΑΣ □ ΓΥΝΑΙΚΑ

Γράφημα 2

ΗΛΙΚΙΑ
18-28 □ 29-39 □ 40-50

51-61

Γράφημα 3
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62 ΚΑΙ ΑΝΩ

Μ Η Ν ΙΑ ΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΩΣ 500 ΕΥΡΩ

500 - 1000 ΕΥΡΩ

□ 1000 - 2000 ΕΥΡΩ

2000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ

Γράφημα 4

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΧΙ

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ

Γράφημα 5
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□ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ

ΕΙΣΤΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ E-BANKING
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 6

ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΣΤΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ
INTERNET BANKING;
ALPHA BANK

□ CITIBANK

□ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

□ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -WINBANK

□ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

□ MILLENIUM
ASPIS BANK

□ EUROBANK - ERGASIAS
□ MARFIN

Γράφημα 7
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ε-ΒΛΝΚίΝΘ
□ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

□ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

□ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Γράφημα 8

Ε-ΒΛΝΚίΝβ ν$ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
□ Ε-ΒΆΝΚ!ΝΟ

□ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Γράφημα 9
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□ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒΛΝΚίΝβ?
□ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

Γράφημα 10

ΠΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε-ΒΛΝΚίΝβ?
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Γράφημα 11
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□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε-ΒΛΝΚίΝβ?
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 12

ΠΟΣΟ «ΚΟΝΤΑ» ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ ΣΕ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ Ε-ΒΛΝΚίΝβ?
□ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Γράφημα 13
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□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

EXETE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ANTIVIRUS INTERNET SECURITY) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γράφημα 14
ΠΟΣΟ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;
□ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Γράφημα 15
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□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
INTERNET BANKING ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Η ΕΧΕΤΕ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ;
□ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
□ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
□ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
□ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ/ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
□ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
□ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Γράφημα 16
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ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ
INTERNET ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ON-LINE
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ;
□ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ

Γράφημα 17
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□ ΠΟΛΥ

□ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας μας η επιλογή των
ατόμων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας ήταν εντελώς τυχαία. Η προσέγγιση
τους έγινε έξω από τα καταστήματα της εκάστοτε τράπεζας.
Αναλύοντας τα αποτελέσματα αυτά βγήκαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα,
συμπεράσματα που θα παρουσιάσουμε στην συνέχεια. Τα τέσσερα πρώτα ερωτήματα
του ερωτηματολογίου μας ήταν ερωτήσεις οι οποίες δείχνουν την «ποικιλία» και το
«χαρακτήρα» του δείγματος μας.
Έτσι παρατηρώντας το γράφημα 1 το οποίο προέκυψε από τις απαντήσεις της πρώτης
ερώτησης μας, βλέπουμε ότι 29% είναι δημόσιοι υπάλληλοι στο επάγγελμα, το 22%
ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 16% ελεύθεροι επαγγελματίες, το 14% φοιτητές, το 13%
άνεργοι και τέλος το 6% συνταξιούχοι. Το 64% του δείγματος είναι άντρες ενώ το 36%
γυναίκες. Δεν επιχειρήσαμε να μοιράσουμε το ποσοστό ανάμεσα στα δύο φύλα.
Συνεχίζουμε με το τρίτο γράφημα της εργασίας μας όπου γίνεται αντιληπτό το 76% των
ερωτηθέντων ανήκει στην παραγωγική ηλικία από 29 έως και 61 ετών. Πιο αναλυτικά
το 36% είναι από 29-39 ετών, το 25% από 40 έως 50 ετών και το 15% από 51-61 ετών.
Ένα ποσοστό της τάξης του 16% είναι από 18 έως 28 ετών και μόλις ένα ποσοστό του
8% είναι άνω των 62 ετών.
Κλείνουμε τα 4 πρώτα ερωτήματα του ερωτηματολόγιου μας με την ερώτηση που
απεικονίζει το εισόδημα των ερωτηθέντων. Το 46% δήλωσε ότι το μηνιαίο δηλωθέν
εισόδημα του βρίσκετε ανάμεσα στα 500 και 1000 ευρώ. Το 24% δήλωσε εισόδημα
από 1000 εως 2000 ευρώ, το 17%(!) έχει εισόδημα κάτω των 500 ευρώ και τέλος το
13% δήλωσε εισόδημα άνω των 2000 ευρώ.
Στην συνέχεια περνάμε στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου μας το οποίο
απαρτίζεται από 5 ερωτήματα. Σε αυτό το μέρος σκοπός μας είναι να εξακριβώσουμε
την σχέση των ερωτημένων με το διαδίκτυο αρχικά αλλά και με το e-banking
ειδικότερα.
Πιο αναλυτικά στο πέμπτο ερώτημα του ερωτηματολογίου μας ρωτήσαμε αν υπάρχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο και αν ναι από ποιον χώρο. Έτσι βλέπουμε ότι το 60% των
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ερωτηθέντων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο από τον οικία του αλλά και από τον
χώρο εργασίας. Το 18% έχει πρόσβαση μόνο από τον χώρο εργασίας και το 14% μόνο
από το σπίτι του. Συνολικά αν αθροίσουμε αυτά το ποσοστά θα δούμε το 92% των
ερωτηθέντων έχει με το ένα ή άλλο τρόπο πρόσβαση στο διαδικτύου. Γεγονός που
προσμετράτε ως θετικός παράγοντας στην χρήση αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της
διαδικτυακής τραπεζικής (e-banking).
Στην έβδομη ερώτηση στην οποία θέσαμε στο δείγμα μας είχε να κάνει με το αν κάνουν
χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής απλά με ναι και ένα όχι. Οι απαντήσεις που πήραμε
ήταν οι εξής: 73% απάντησε ναι και 27% όχι. Ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για την
απάντηση του «ναι».
Στην επόμενη ερώτηση θελήσαμε να μάθουμε ποια είναι η τράπεζα η οποία έχουν
εμπιστευτεί. Οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Πρώτη τράπεζα σε προτιμήσεις είανι η
Εθνική τράπεζα με 22%, δεύτερη η Alpha Bank με 21%, τρίτη η Τράπεζα Πειραιώς με
13%. Οι υπόλοιπες τράπεζες απολαμβάνουν σχεδόν το ίδιο ποσοστό εκτίμησης από
τους ερωτηθέντες.
Ύστερα από μια εκτενή διασταύρωση των ερωτηματολογίων μας διαπιστώσαμε ότι σε
πολύ υψηλό ποσοστό καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της διαδικτυακής τραπεζικής
παίζει η πρότερη σχέση που έχει ο ερωτώμενος με κάποια τράπεζα με την οποία είχε
σχέσεις κλασικής τραπεζικής.
Στην συνέχεια των ερωτήσεων μας θελήσαμε να ενημερωθούμε για την συχνότητα με
την οποία χρησιμοποιούν την διαδικτυακή τραπεζική. Το 54% απάντησε τουλάχιστον
μια φορά την εβδομάδα, το 28% κάθε μέρα και το 18% τουλάχιστον μια φορά τον
μήνα. Όπως βλέπουμε η χρήση της e-banking είναι ιδιαίτερα υψηλή κάτι το οποίο δεν
ήταν αναμενόμενο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σταμάτησε η προτίμηση προς την
κλασική τραπεζική, η οποία με την αμεσότητα της ανθρώπινης επαφής εξασφαλίζει ένα
αίσθημα ασφάλειας. Έτσι το 40% χρησιμοποίει την διαδικτυακή τραπεζική αλλά
επισκέπτεται και το κατάστημα, το 30% χρησιμοποιεί μόνο την κλασική τραπεζική του
υποκαταστήματος ενώ το άλλο 30% μόνο την διαδικτυακή τραπεζική.
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Στην συνέχεια περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου μας. Το
τρίτο μέρος αποτελείται από 8 ερωτήσεις οι οποίες σκοπό έχουν να αναλύσουν τον
ρόλο της ασφάλειας στην υιοθέτηση και χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής.
Στην πρώτη ερώτηση μας ζητάμε να μάθουμε πόσο ασφαλής νοιώθουν οι χρήστες της
κατά την χρήση αυτής. Το 51% νοιώθει αρκετά ασφαλής, το 19% λίγο, το 12% πάρα
πολύ, το 10% πολύ, και το 8% καθόλου.
Συνεχίζουμε με τις απαντήσεις που πήραμε στην ερώτηση στο κατά πόσον είναι
ενημερωμένοι οι ερωτηθέντες σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια στην e-banking. Το
65% των ερωτηθέντων μας απάντησε ότι δεν είναι πολύ ενημερωμένο. Αναλυτικά το
31% απάντησε αρκετά, το 29% λίγο, και το 5% καθόλου.
Ίσως αυτή η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλεια στις διαδικτυακές
τραπεζικές συναλλαγές να είναι ο λόγος που στην προηγούμενη ερώτηση μας, οι
απαντήσεις φανέρωσαν ένα αίσθημα ανασφάλειας. Επίσης το 25% δηλώνει πολύ
ενημερωμένος, και το 10% πάρα πολύ ενημερωμένο.
Μέχρι στιγμής από τις απαντήσεις που έχουμε λάβει μπορούμε να βγάλουμε το εξής
συμπέρασμα. Ενώ η χρήση της e-banking είναι μεγάλη και σχεδόν καθημερινή,
αντιμετωπίζετε με επιπολαιότητα από τους χρήστες, οι οποίοι δεν αφιερώνουν τον
απαραίτητο χρόνο ώστε να ενημερωθούν σχετικά με θέματα ασφαλείας.
Ο λόγος που δείχνουν αυτήν την αδιαφορία μάλλον φανερώνεται στην επόμενη
ερώτηση, αφού το

89% δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ασφαλείας κατά την

χρήση αυτής. Αντίθετα το 11% βρέθηκε αντιμέτωπο με «δυσάρεστες» καταστάσεις.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα πρέπει πρώτα να έρθει ο χρήστης αντιμέτωπος με κάποιο
πρόβλημα ασφαλείας, και μετά να ανατρέξει στην ενημέρωση και μελέτη των
κανονισμών ασφαλείας και τον όρων σωστής και ακίνδυνης χρήσης της υπηρεσίας.
Ένα άλλο θέμα που θίξαμε ήταν το ένα η τράπεζα είναι φιλική προς αυτούς σε θέματα
επίλυσης αλλά και ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλεια στην e-banking είτε μέσω τον
εμπορικών καταστημάτων τους είτε μέσω της χρήσης του HelpDesk της εκάστοτε
εταιρίας. Το 31% δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο, το 25% λίγο, το 20% πολύ, το 15
πάρα πολύ και το 9 % καθόλου.
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Στην επόμενη ερώτηση μας θέλουμε να μάθουμε αν ο υπολογιστής μέσω του οποίου
γίνετε η πρόσβαση στην e-banking έχει τα απαραίτητα λογισμικά προστασίας.
(antivirus, internet security κ.α.). Το 7% απάντησε αρνητικά και το 93% απάντησε ότι ο
υπολογιστής του έχει όλο το απαραίτητο λογισμικό ασφαλείας.
Στην συνέχεια παρατηρούμε το γράφημα 16 από το οποίο βγάζουμε το συμπέρασμα ότι
ο παράγοντας ασφάλεια παίζει βασικό ρόλο στην επιλογή της τράπεζας μέσω της
οποίας θα κάνει χρήση των διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών. Το 61% δήλωσε ότι
παίζει πού μεγάλο ρόλο, το 13% αρκετά, το 12% πάρα πολύ, το 8% καθόλου και το 6%
λίγο.
Αφού είναι τόσο σημαντικός ο παράγοντας της ασφάλειας γιατί δεν αφιερώνουμε τον
απαραίτητο χρόνο για την σωστή επιμόρφωση μας;
Συνεχίζοντας το ερωτημαλόγιο μας με την προτελευταία ερώτηση μας στην οποία
ρωτάμε να μάθουμε ποιες είναι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν περισσότερο κατά την
χρήση της e-banking. Κυρίαρχες προτιμήσεις είναι και οι πιο συχνές - καθημερινές
χρήσεις όπως η μεταφορά κεφαλαίων και ενημέρωση υπολοίπων και λογαριασμών.
Σχεδόν με ίδια ποσοστά έπονται οι υπηρεσίες των πληρωμών πιστωτικών καρτών,
οφειλών και των καταχωρήσεων αιτήσεων και μεταφοράς κεφαλαίων.
Τελευταία ερώτηση μας και ίσως πιο «ζουμερή» έχει ως θέμα τον βαθμό που η
ασφάλεια επηρεάζει την συχνότητα των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών. Το
35% επηρεάζεται πάρα πολύ, το 26% επηρεάζεται πολύ και το 24% αρκετά. Τέλος λίγο
επηρεάζεται λίγο και το 7% καθόλου.
Κλείνοντας την μελέτη μας μπορούμε με σιγουριά πλέον να πούμε ότι η διαδικτυακή
τραπεζική είναι πολύτιμο εργαλείο που γλυτώνει πολύτιμο χρόνο αλλά και χρήμα. Η
ασφάλεια των συναλλαγών αυτών ίσως είναι ο κυριότερος λόγος που η e-banking δεν
έχει αντικαταστήσει πλήρως την κλασική τραπεζική. Η επιφυλακτικότητα με την οποία
αντιμετωπίζει ακόμα ο έλληνας πολίτης όχι μόνο την διαδικτυακή τραπεζική αλλά το
διαδίκτυο γενικότερα είναι ανασταλτικός παράγοντας αλλά είμαστε βέβαιοι ότι με την
πάροδο του χρόνου η επιφυλακτικότητα θα εξαλειφθεί και αυτόματα η χρήση της ebanking θα γνωρίσει ακόμα μεγαλύτερη άνθιση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΜΕΡΟΣ Α - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΐ. Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΐΐ. Ι. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΐΐΐ. ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΐν. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ν. ΑΝΕΡΓΟΣ
νΐ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ

2.

ΦΥΛΟ
ΐ. ΑΝΔΡΑΣ
ΐΐ. ΓΥΝΑΙΚΑ

3.

ΗΛΙΚΙΑ
ΐ. 18-28
ΐΐ. 29-39
ΐΐΐ. 40-50
ΐν. 51-61
ν. 62 ΚΑΙ ΑΝΩ
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4.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
i. ΕΩΣ 500 ΕΥΡΩ
ii. 500 - 1000 ΕΥΡΩ
iii. 1000 - 2000 ΕΥΡΩ
iv. 2000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
5.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
i. ΟΧΙ
ii. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
iii. ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ
iv. ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ

6.

ΕΙΣΤΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ E-BANKING?
i. ΝΑΙ
ii. ΟΧΙ

7. ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΣΤΕ ΧΡΗΣΤΗΣ
ΤΟΥ INTERNET BANKING;
i. ALPHA BANK
ii. CITIBANK
iii. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
iv. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -WINBANK
v. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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vi. MILLENIUM
vii. EUROBANK - ERGASIAS
viii. ASPIS BANK
ix. MARFIN
x. ΆΛΛΗ

8.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ E-BANKING
i. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ii. ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
iii. ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

9.

Ε-BANKING ή ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ;
i. E-BANKING
ii. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ E- BANKING
10. ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ EBANKING?
i. ΚΑΘΟΛΟΥ
ii. ΛΙΓΟ
iii. ΑΡΚΕΤΑ
iv. ΠΟΛΥ
v. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
11. ΠΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ/Η ΕΙΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ E-BANKING?
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i. ΚΑΘΟΛΟΥ
ii. ΛΙΓΟ
iii. ΑΡΚΕΤΑ
iv. ΠΟΛΥ
v. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ E-BANKING?
i. ΝΑΙ
ii. ΟΧΙ
13. ΠΟΣΟ «ΚΟΝΤΑ» ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ E-BANKING?
i. ΚΑΘΟΛΟΥ
ii. ΛΙΓΟ
iii. ΑΡΚΕΤΑ
iv. ΠΟΛΥ
v. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
14. EXETE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ANTIVIRUS - INTERNET
SECURITY) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ;
i. ΝΑΙ
ii. ΟΧΙ
15. ΠΟΣΟ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΟΠΟΙΑΣ

ΘΑ

ΚΑΝΕΤΕ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;
i. ΚΑΘΟΛΟΥ
ii. ΛΙΓΟ
iii. ΑΡΚΕΤΑ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ

iv. ΠΟΛΥ
v. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
16. ΠΟΙΕΣ

ΑΠΟ

INTERNET

ΤΙΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ

BANKING

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

Η

ΤΟΥ
ΕΧΕΤΕ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ;
i. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ii. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
iii. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
iv. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ/ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ν. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
vi. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

17. ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ Η

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ

INTERNET ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ON-LINE
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ;
i. ΚΑΘΟΛΟΥ
ii. ΛΙΓΟ
iii. ΑΡΚΕΤΑ
iv. ΠΟΛΥ
v. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
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ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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h t t p ://WWW.ETHNIKI.GR/

-

h t t p ://WWW.ALPHA.GR/

-

h t t p ://WWW.COMBANK.GR/
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h t t p ://WWW.EUROBANK.GR/
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h t t p ://WWW.CITIBANK.GR/GREECE/
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