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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το θέμα της τραπεζικής 
εξυπηρέτησης μέσω Internet. Σε θεωρητική βάση καταγράφονται οι 
πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα του Internet Banking, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και παγκοσμίως καθώς και έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως για 
τον προσδιορισμό του προφίλ του τυπικού χρήστη τραπεζικών υπηρεσιών 
μέσω Internet, ενώ τέλος γίνεται αναφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που προσφέρει η σύγχρονη αυτή μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης στους 
Τραπεζικούς Οργανισμούς αλλά και στον πελάτη, καταναλωτή τραπεζικών 
προϊόντων.
Σε ερευνητική βάση έγινε προσπάθεια καταγραφής των στάσεων και 
αντιλήψεων του ιδιώτη καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών απέναντι στην 
τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet. Ανάλογα με την πρόθεσή τους για 
υιοθέτηση ή μη της καινοτομίας διακρίναμε τρεις ομάδες καταναλωτών: 
αυτούς που είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν άμεσα την καινοτομία 
(πρώιμοι αποδέκτες), αυτούς που δεν προτίθενται να την υιοθετήσουν στο 
εγγύς μέλλον (μη αποδέκτες) και τέλος αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει 
ακόμη αν θα την δεχτούν ή θα την απορρίψουν. Για τις παραπάνω ομάδες 
περιγράψαμε το προφίλ τους, καταγράφοντας τα δημογραφικά τους 
χαρακτηριστικά, τις συνήθειες και πρακτικές τους σχετικά με το Internet 
και την χρήση άλλων μορφών ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, 
καθώς και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις διαστάσεις του Internet 
Banking και τις τραπεζικής εξυπηρέτησης γενικότερα.
Οι στατιστικά σημαντικότερες διαφορές που εντοπίστηκαν αφορούν 
κυρίως στο πώς αξιολογούν οι καταναλωτές τις διάφορες συνιστώσες- 
διαστάσεις της τραπεζικής εξυπηρέτησης και πώς βαθμολογούν το Internet 
Banking για τις διαστάσεις αυτές. Οι πρώιμοι αποδέκτες αξιολογούν τον 
χρόνο και τις ευκολίες ως τις πιο σημαντικές διαστάσεις της τραπεζικής 
εξυπηρέτησης, και δεν φαίνεται να είναι ευαίσθητοι ως προς την τιμή, ενώ 
οι μη αποδέκτες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ακρίβεια των συναλλαγών 
και τις ευκολίες και την απλοποίηση των διαδικασιών. Επιπλέον οι πρώιμοι 
αποδέκτες και οι αναποφάσιστοι αντιλαμβάνονται ότι το Internet Banking 
λειτουργεί καλά ως προς όλες τις διαστάσεις του πλην της ασφάλειας και 
της διατήρησης του απορρήτου των συναλλαγών, ενώ οι μη αποδέκτες 
θεωρούν ότι λειτουργεί άσχημα επιπλέον και ως προς το κόστος (τιμή) και 
την «φιλική» εξυπηρέτηση που παρέχει. Τέλος οι αναποφάσιστοι ζητούν 
περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το τι προσφέρει το Internet Banking, 
δηλαδή ποια είναι η αξία του για τον πελάτη και ποια μέτρα προστασίας 
λαμβάνονται για την ασφάλεια των συναλλαγών. Διαφορές εντοπίστηκαν 
επιπλέον και στα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
Οι ομοιότητες που καταγράψαμε αφορούν κυρίως στον προβληματισμό 
του συνόλου των καταναλωτών για την ασφάλεια και την διατήρηση του 
απορρήτου των τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet.
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Τέλος με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας προτείνονται ενδεικτικά 
τρόποι τοποθέτησης (positioning) της εν λόγω υπηρεσίας για την 
στόχευση και την προσέγγιση των υπό μελέτη τμημάτων από του 
Τραπεζικούς Οργανισμούς.



Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία είναι μία προσπάθεια προσέγγισης του θέματος της 

τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω Internet από την πλευρά του ιδιώτη 

πελάτη. Στόχος της εργασίας είναι αφενός να καταγράψει τις πιο 

πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στο θέμα του Internet Banking, αφετέρου 

να διερευνήσει την στάση και τις αντιλήψεις του ιδιώτη καταναλωτή 

τραπεζικών υπηρεσιών απέναντι στην νέα αυτή μορφή τραπεζικής 

εξυπηρέτησης.

Σε θεωρητική βάση παρουσιάζονται καταρχήν οι τελευταίες εξελίξεις στον 

τομέα του Internet Banking, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και 

παγκοσμίως. Κατόπιν παρατίθενται στοιχεία, από την ξένη κυρίως 

βιβλιογραφία, προηγούμενων εμπειρικών μελετών σχετικά με το προφίλ 

του χρήστη τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet και εντοπίζονται τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της νέας αυτής μορφής τραπεζικής 

εξυπηρέτησης τόσο για τους Τραπεζικούς Οργανισμούς όσο και για τον 

ίδιο τον πελάτη. Τέλος αναπτύσσεται η θεωρία της διάδοσης και 

διάχυσης της καινοτομίας πάνω στην οποία στηρίζεται το ερευνητικό 

τμήμα της παρούσας.

Σε ερευνητική βάση έγινε προσπάθεια καταγραφής των στάσεων, 

πεποιθήσεων και αντιλήψεων των ιδιωτών πελατών Τραπεζών απέναντι 

στο Internet Banking. Έγινε προσπάθεια εντοπισμού της εκτίμησής τους 

(evaluation) σχετικά με τις συνιστώσες της τραπεζικής εξυπηρέτησης.
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Εισαγωγή

δηλαδή πόσο σημαντική είναι η απώλεια κάθε συνιστώσας για την εν λόγω 

υπηρεσία. Με βάση προηγούμενες έρευνες περιορίσαμε τις πιο σημαντικές 

συνιστώσες στον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης των συναλλαγών, στις 

ευκολίες-απλοποίηση διαδικασιών, στην ακρίβεια των συναλλαγών, στην 

τιμή, στην φιλική εξυπηρέτηση, στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην 

διατήρηση του απορρήτου των συναλλαγών. Ζητήσαμε από τους 

ερωτώμενους να βαθμολογήσουν τέλος την κάθε μορφή τραπεζικής 

εξυπηρέτησης για κάθε μία από τις παραπάνω διαστάσεις-συνιστώσες της. 

Εξάλλου με βάση την πρόθεσή τους για υιοθέτηση ή μη του Internet 

Banking κατατάξαμε τους καταναλωτές σε δύο βασικές ομάδες: τους 

πρώιμους αποδέκτες και τους μη αποδέκτες της καινοτομίας. Για τις δύο 

παραπάνω ομάδες καταγράψαμε τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τις 

συνήθειες και τις πρακτικές τους σχετικά με το Internet και την χρήση 

άλλων μορφών ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, καθώς και τις 

αντιλήψεις τους σχετικά με το Internet Banking. Στόχος μας ήταν να 

διαπιστώσουμε κατά πόσο διαφέρουν οι δύο αυτές ομάδες καταναλωτών 

και να περιγράφουμε το προφίλ τους ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός 

τους και η ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών προσέγγισης από τους 

Τραπεζικούς Οργανισμούς. Τέλος έγινε έλεγχος με t-test για να 

διαπιστωθεί αφενός πόσο διαφορετικά εκτιμούν οι υπό μελέτη ομάδες, 

δηλαδή οι πρώιμοι αποδέκτες και οι μη αποδέκτες, τις διαστάσεις- 

συνιστώσες της τραπεζικής εξυπηρέτησης και αφετέρου πόσο 

διαφορετικές (στατιστικώς σημαντικές), είναι οι αντιλήψεις τους για το 

Internet Banking σε κάθε μια από τις παραπάνω διαστάσεις.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις που σημειώνει 

ο κλάδος των Τραπεζών στον τομέα του Internet Banking στην Ελλάδα και 

παγκοσμίως.
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Εισαγωγή

Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται τα ευρήματα ερευνών που 

περιγράφουν τόσο τον τυπικό χρήστη του Internet και τον αγοραστή 

μέσω Internet, όσο και το προφίλ του χρήστη τραπεζικών υπηρεσιών 

μέσω Internet.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα πλεονεκτήματα που παρέχει το 

Internet Banking, τόσο στους πελάτες όσο και στις Τράπεζες, αλλά και τα 

εμπόδια και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την παροχή αυτής 

της μορφής τραπεζικής εξυπηρέτησης. Τα θέματα που θίγονται αφορούν 

κυρίως την ασφάλεια των συναλλαγών και τις ευκαιρίες διαφοροποίησης 

των Τραπεζών υπό τις νέες συνθήκες που επιβάλλει η δραστηριοποίησή 

τους στον χώρο του Internet.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας 

που ακολουθεί. Αναλύονται οι θεωρίες υιοθέτησης και διάδοσης της 

καινοτομίας και περιγράφονται οι ομάδες καταναλωτών με κοινά 

χαρακτηριστικά που υιοθετούν ταυτόχρονα την καινοτομία, ενώ 

εντοπίζονται οι ομάδες που θεωρητικά συγκεντρώνουν όλα τα θετικά 

χαρακτηριστικά ώστε με την κατάλληλη προσέγγιση από πλευράς 

Τραπεζών να αποτελόσουν σύντομα χρήστες της τραπεζικής εξυπηρέτησης 

μέσω Internet.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στην εμπειρική έρευνα. Εδώ 

αναφέρονται οι στόχοι της έρευνας, ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου 

και η επιλογή του δείγματος. Παρουσιάζεται επίσης η μέθοδος συλλογής 

των στοιχείων και η στατιστική μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκε. Τέλος γίνεται αναλυτική αναφορά στη δομή του 

ερωτηματολογίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε και διανεμήθηκε στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα.
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Εισαγωγή

Το έκτο κεφάλαιο περιέχει τα ευρήματα της έρευνας. Καταρχήν γίνεται 

καταγραφή του προφίλ δύο ομάδων που εντοπίζονται στο δείγμα : αυτών 

που προτίθενται να υιοθετήσουν άμεσα το Internet Banking οι οποίοι 

αποτελούν του «πρώιμους αποδέκτες» της καινοτομίας και αυτούς που 

δεν προτίθενται να το υιοθετήσουν στο εγγύς μέλλον, τους οποίους για τις 

ανάγκες της παρούσας θα τους ονομάζουμε «μη αποδέκτες». 

Παρουσιάζονται τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, οι συνήθειες και οι 

αντιλήψεις τους σχετικά με το Internet Banking και την τραπεζική 

εξυπηρέτηση γενικότερα. Για όσους δεν έχουν διαμορφώσει πρόθεση 

υιοθέτησης της καινοτομίας και κατά συνέπεια δεν ανήκουν σε μία από τις 

δύο παραπάνω ομάδες, αναφέρουμε βέβαια τα χαρακτηριστικά τους, 

δίνουμε όμως ιδιαίτερη έμφαση στις απαντήσεις τους σχετικά με το τι θα 

διευκόλυνε την απόφασή τους ώστε να υιοθετήσουν τελικά την 

καινοτομία. Τέλος γίνεται αναφορά και στο ποσοστό των χρηστών του 

Internet Banking, που στο δείγμα μας είναι εξαιρετικά μικρό και ως εκ 

τούτου δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα.

Στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

τόσο από την μελέτη της βιβλιογραφίας όσο και από την εμπειρική έρευνα, 

ενώ το όγδοο κεφάλαιο περιέχει προτάσεις προσέγγισης των πελατών και 

προώθησης της εν λόγω υπηρεσίας από τις Τράπεζες.
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Κεφάλαιο 1 " Σύγχρονες Τραπεζικές Εξελίξεις και Ταχτείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί λειτουργούσαν ανέκαθεν κάτω από 

έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες. Ο κλάδος υφίσταται τα τελευταία χρόνια 

τεράστιες αλλαγές τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, που ενισχύουν 

την αναγκαιότητα για στροφή σε νέες σύγχρονες μορφές παροχής 

υπηρεσιών.

Αλλαγές στο περιβάλλον, όπως:

1. Η απελευθέρωση του Τραπεζικού συστήματος σχεδόν παγκοσμίως.

2. Οι σαρωτικές αλλαγές στον τεχνολογικό τομέα.

3. Αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς με εξαγορές και συγχωνεύσεις.

4. Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

5. Η διεθνοποίηση αγορών και δραστηριοτήτων.

6. Η νέα ταυτότητα των πελατών που εμφανίζονται πιο ενημερωμένοι και 

απαιτητικοί,

δημιουργούν απαιτήσεις για αλλαγές στην οργανωσιακή δομή και την 

στρατηγική των Τραπεζών, με αναζήτηση συστημάτων περισσότερο 

συμβατών με τις νέες δυναμικές συνθήκες. Οι πιέσεις για καινοτομίες στον
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τομέα εξυπηρέτησης πελατών, και για πιο αποδοτικές διαδικασίες θέτουν 

αναμφισβήτητα την βιομηχανία των τραπεζικών υπηρεσιών σε μία κρίσιμη 

καμπή .

Κατά συνέπεια οι Τράπεζες, για να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά, 

πρόσφεραν και προσφέρουν στους πελάτες τους συνεχώς νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες, που τελευταία παίρνουν την μορφή νέων και 

εξελισσόμενων μέσων ηλεκτρονικών συναλλαγών όπως το Internet.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις που σημειώνει ο 

κλάδος των Τραπεζών στον τομέα του Internet Banking και της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής γενικότερα, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και 

παγκοσμίως.

1.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σηματοδοτεί το τέλος των 

παραδοσιακών Τραπεζών, με την μορφή που τις γνωρίζουμε έως σήμερα 

[1]. Το 1994 ο Bill Gates σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι Τράπεζες είναι 

δεινόσαυροι και βρίσκονται στο στάδιο σταδιακής εξαφάνισης [2].Το 1995 

στις ΗΠΑ δημιουργήθηκε η πρώτη ηλεκτρονική Τράπεζα παγκοσμίως, η 

Security First Network Bank [3], η οποία πρόσφερε λογαριασμούς όψεως 

και ταμιευτηρίου σε οποιοδήποτε είχε έναν υπολογιστή και ένα modem. Η 

δημιουργία αυτής της Τράπεζας σηματοδοτεί μία νέα αρχή στα Τραπεζικά 

δεδομένα, διότι για πρώτη φορά, τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές 

Τράπεζες, αποκτούν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν σχεδόν ισότιμα στο 

ίδιο περιβάλλον, για πελάτες από όλο τον κόσμο και με σχεδόν το ίδιο
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κόστος. Κάθε Τράπεζα πλέον ανεξαρτήτως μεγέθους μπορεί να 

δημιουργήσει την δική της on-line Τράπεζα.

Η Security First Network Bank περιέγραφε τον ρόλο της στο Internet [4] 

αναφέροντας ότι στόχος της Τράπεζας είναι να παρέχει στους πελάτες της 

τη δυνατότητα να πραγματοποιούν άνετα τις συναλλαγές τους, έχοντας 

ταυτόχρονα καλύτερο έλεγχο των λογαριασμών τους χωρίς

γραφειοκρατικά προβλήματα. Τονίζει επιπλέον το γεγονός ότι έχει ένα και 

μοναδικό Κατάστημα παραδοσιακής μορφής, γεγονός που της περιορίζει 

σημαντικά τα λειτουργικά της έξοδα και της δίνει την δυνατότητα να 

προσφέρει στους πελάτες της ελκυστικά επιτόκια ταυτόχρονα με χαμηλές 

ή καθόλου προμήθειες συναλλαγών. Ωστόσο δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι το κλειδί της επιτυχίας της Τράπεζας αυτής, 

όπως και γενικά του Internet Banking όταν προσφέρεται ως νέα υπηρεσία 

από μία παραδοσιακής μορφής Τράπεζα, είναι το να πειστεί ο πελάτης ότι 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών του. Άλλωστε δεν είναι τυχαία 

η επιλογή του ονόματος Security First. Με πρόσφατες όμως δηλώσεις του 

στελέχους της David Noble στο περιοδικό The Banker [5] διατυπώνεται η 

άποψη ότι δεν σκοπεύει να επικεντρωθεί μόνο στο Internet αλλά και σε 

στρατηγικές παραδοσιακών Τραπεζών, επιλέγοντας την στρατηγική των 

πολλαπλών καναλιών για να προσδώσει επιπλέον «αξία» στους 

καταναλωτές, με την λογική ότι οι πελάτες, κυρίως σε ασταθείς 

συγκυρίες, προτιμούν τα Καταστήματα ή άλλα πιο προσωπικά από το 

Internet μέσα. Διαχωρίζει όμως την θέση της από τις παραδοσιακές 

Τράπεζες τονίζοντας ότι μία ιντερνετική Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν 

είναι προέκταση μίας υπάρχουσας φυσικής Τράπεζας. Οι βασικές διαφορές 

που εντοπίζει έχουν να κάνουν κυρίως με την οργανωσιακή κουλτούρα και 

με το πώς πρέπει κανείς να αντιλαμβάνεται μία ιντερνετική Τράπεζα. 

Τονίζει δε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις τώρα, την καθαρή παρούσα
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αξία (NPV) των οποίων δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει παρά μόνο σε 

μερικά από τώρα χρόνια.

Μετά την Security First στις ΗΠΑ έκαναν την είσοδό τους και άλλες 

ιντερνετικές τράπεζες.

Η Net.B@nk δηλώνει ότι είναι η μεγαλύτερη ιντερνετική τράπεζα που μαζί 

με την Security First και την Telebank εισήγαγαν ουσιαστικά την εικονική 

τραπεζική στις ΗΠΑ στα μέσα τις δεκαετίας του '90. Το 1998 

ακολούθησαν και άλλες μεγάλες ιντερνετικές τράπεζες όπως οι 

Compubank, USAaccess και First Internet Bank of Indiana.

Στην Αμερική πλέον όλες σχεδόν οι Τράπεζες προσφέρουν την υπηρεσία 

του Internet banking στους πελάτες τους.

Αλλά το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις ΗΠΑ. Στις Σκανδιναβικές 

χώρες η Merita NordBanken έχει πάνω από ένα εκατομμύριο on-line 

πελάτες ενώ η Egg μία ιντερνετική Τράπεζα που ιδρύθηκε το 1999, 

θυγατρική της Prudential, της μεγαλύτερης εταιρίας ασφαλειών στην 

Αγγλία, θεωρείται η πιο πετυχημένη ιντερνετική Τράπεζα στον κόσμο, με 

600.000 πελάτες και καταθέσεις 12 δις. δολάρια Αμερικής σε ένα μόλις 

χρόνο από την ίδρυσή της [6].

Στην Βραζιλία η Banco Bradesco επίσης πετυχαίνει στον χώρο του Internet 

Banking έχοντας 830.000 πελάτες του Internet, αριθμός που ξεπερνά το 

20% των χρηστών του Internet στην χώρα [7].

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι παγκοσμίως η επέκταση των Τραπεζών στο 

χώρο του Internet αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της επιχειρηματικής 

τους πολιτικής.
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1.3 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Πρόσφατα οι μεγάλες Τράπεζες της Ελλάδας έκαναν δυναμικά την είσοδό 

τους στον χώρο της ηλεκτρονικής Τραπεζικής.

Η Εθνική Τράπεζα μέσω του Internet Banking παρέχει τη δυνατότητα 

στους πελάτες της να διενεργούν τραπεζικές και χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, από το σπίτι ή την εργασία τους, μέσω του Διαδικτύου, με 

την χρήση του προσωπικού ηλεκτρονικού τους υπολογιστή. Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι :

• Ενημέρωση του πελάτη για το υπόλοιπο των λογαριασμών του.

• Ενημέρωση για την κίνηση των λογαριασμών του.

• Μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη.

• Έμβασμα σε λογαριασμό τρίτων (πελατών της Τράπεζας).

• Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των μετοχών του.

• Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων του (Α/Κ).

• Αγοραπωλησία μετοχών και δυνατότητα ενημέρωσης για την τύχη της 

εντολής που έχει διαβιβαστεί ή ακόμη ακύρωσής της πριν την 

πραγματοποίησή της.

Για την ένταξη του πελάτη στο Internet Banking και τη διενέργεια 

συναλλαγών το μόνο που απαιτείται είναι η υποβολή μίας αίτησης και η 

αποδοχή των όρων μίας σύμβασης . Κατόπιν ο πελάτης, κάνοντας χρήση 

των τριών μυστικών κωδικών που του χορηγεί η Τράπεζα, μπορεί να έχει 

πρόσβαση στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να 

πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω του Internet.
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Το ωράριο δυνατότητας πραγματοποίησης των συναλλαγών αυτών στην 

παρούσα φάση, όπως αναφέρει η Τράπεζα στις ιστοσελίδες της στο 

Internet, είναι κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 04:00 έως τις 20:00 ενώ 

τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες από τις 9:00 έως τις 20:00 της επόμενης 

εργάσιμης.

Στον χώρο του Mobile Banking, δηλαδή την παροχή τραπεζικών 

υπηρεσιών με τη χρήση κινητής τηλεφωνίας, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει 

την δυνατότητα πραγματοποίησης μίας σειράς από τραπεζικές συναλλαγές 

με πιο σημαντική αυτή του Mobile Banking-Alert. Με την υπηρεσία Alert το 

κινητό τηλέφωνο του πελάτη τον ειδοποιεί 24 ώρες το 24ωρο με γραπτό 

SMS μήνυμα για:

• Την μείωση του διαθέσιμου υπολοίπου του λογαριασμού του πελάτη 

στο όριο που αυτός έχει ορίσει ή κάτω από αυτό.

• Την κατάθεση ποσών στον λογαριασμό του (επιταγές, μετρητά κτλ.)

• Τη χρέωση ποσών στο λογαριασμό του (πληρωμή επιταγής, πάγιες 

πληρωμές, αναλήψεις κτλ.)

Επιπλέον προσφέρει το Phone-Banking, για τον τομέα της καταναλωτικής 

πίστης (κάρτες - δάνεια), και στο επίπεδο της πληροφόρησης, όπου ο 

πελάτης έχει την δυνατότητα σε 24ωρη βάση μέσω του τηλεφώνου του 

να πληροφορηθεί για το υπόλοιπο των καρτών και των δανείων του, την 

τρέχουσα δόση κ.α. είτε μέσω αυτόματου συστήματος φωνητικής 

απόκρισης, είτε μέσω τραπεζικού αντιπροσώπου.

Τέλος παρέχει στους πελάτες της την δυνατότητα εξυπηρέτησης είτε μέσω 

του πιο εκτεταμένου πανελλαδικά δικτύου ΑΤΜ που φτάνουν στο σύνολο
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τα 750, είτε μέσω των ΑΤΜ του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ που 

φτάνουν τα 2000.

Στους επιχειρησιακούς της πελάτες προσφέρει την υπηρεσία EQNOFiles, 

μία μορφή home banking που αφορά την δυνατότητα ηλεκτρονικής 

μεταφοράς δεδομένων μέσω τηλεφωνικής γραμμής από το κέντρο 

μηχανογραφίας της τράπεζας στο PC του πελάτη και αντίστροφα. Ο 

πελάτης, έχοντας προσωπικό υπολογιστή και ένα συγκεκριμένο λογισμικό, 

μπορεί χρησιμοποιώντας modem να καλέσει σε συγκεκριμένο αριθμό 

κλήσης της τράπεζας και κάνοντας χρήση μυστικών κωδικών, να στέλνει 

και να λαμβάνει αρχεία δεδομένων που τον αφορούν. Ενδεικτικά τα 

δεδομένα που μπορούν να ληφθούν και να αποσταλούν αφορούν :

-ημερήσια / μηνιαία κίνηση λογαριασμών καταθέσεων σε δραχμές ή σε 

συνάλλαγμα

-μισθοδοσία προσωπικού (πίστωση λογαριασμών καταθέσεων

μισθοδοτούμενων εταιριών, οργανισμών, κ. λ. π.)

-ημερήσια κίνηση εκκαθάρισης αξιογράφων (εισπράξεις-επιστροφές) 

-ημερήσια/ μηνιαία κίνηση δανείων

-κίνηση καταναλωτικών δανείων μέσω npaKT0pa)v(factoring)

-Margin accounts (ενημερωτικά - πληροφοριακά αρχεία) κ. α.

Η Alpha Bank προσφέρει στους πελάτες της από τον Νοέμβριο 1998 το 

σύστημα Alpha Web Banking με το οποίο δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης 

Τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet. Στις δυνατότητες του 

συστήματος περιλαμβάνονται μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό σε 

λογαριασμό, πληρωμές δανείων, καρτών, ερωτήσεις υπολοίπου 

λογαριασμών κ. α.
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Ο υποψήφιος συνδρομητής πρέπει απλά να έχει σύνδεση στο δίκτυο 

Internet και να τηρεί κάποιους λογαριασμούς στην Τράπεζα. Στη συνέχεια 

συμπληρώνει μία αίτηση, είτε μέσω του Internet είτε πηγαίνοντας σε 

οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας και του αποστέλλονται οι μυστικοί 

κωδικοί πρόσβασης.

Η Τράπεζα στην γκάμα των υπηρεσιών της με τίτλο ηλεκτρονικές 

συναλλαγές περιλαμβάνει :

1. Τις υπηρεσίες Alphanet (ΑΤΜ-24) που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές 

μέσω των 440 και πλέον ΑΤΜ της και

2. Τις υπηρεσίες Home-Banking που περιλαμβάνουν: α) To Alphaphone, 

οι συνδρομητές του οποίου, σύμφωνα με την Τράπεζα [8], αυξήθηκαν 

κατά 63% το έτος 1999 β) To Alphaline, οι συνδρομητές του οποίου 

αυξήθηκαν κατά το ίδιο έτος κατά 14% και γ) το Alpha Web Banking.

Οι συναλλαγές του Web banking που αφορούν τραπεζικές συναλλαγές 

μέσω Internet, δεν είναι όλες διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα 

η μεταφορά από τον ένα λογαριασμό στον άλλο και η ενημέρωση 

κινήσεων των λογαριασμών είναι διαθέσιμες από τις οκτώ το πρωί έως τις 

8 το βράδυ ενώ οι πληροφορίες για τόκους και για υπόλοιπα λογαριασμών 

είναι διαθέσιμες σε 24ωρη βάση.

Η ίδια η Τράπεζα εκτιμά [9] ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω Internet 

δεν έχουν περάσει στις συνήθειες του ελληνικού κοινού αλλά σύντομα, 

λόγω του αυξανόμενου ρυθμού διείσδυσης του Internet και στον ελληνικό 

πληθυσμό θα καθιερωθούν οι νέοι τρόποι συναλλαγής που απορρέουν από 

τις νέες τεχνολογίες.

Επίσης έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι για τους μη συνδρομητές του 

Alpha Web Banking υπάρχει μία προσομοίωση (demo) όπου ο καθένας 

μπορεί να δοκιμάσει να εκτελέσει τις συναλλαγές που θα του επέτρεπε το 

σύστημα αν ήταν κανονικός συνδρομητής της υπηρεσίας.
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Η Τράπεζα Eurobank προσφέρει στους πελάτες της το e-banking από το 

Φεβρουάριο του 2000. Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι πελάτες έχουν την 

δυνατότητα να εκτελούν τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές 

μέσω του Internet και συγκεκριμένα:

Να βλέπουν το υπόλοιπο και την ανάλυση των λογαριασμών τους, να 

μεταφέρουν ποσά μεταξύ προσωπικών λογαριασμών και λογαριασμών 

τρίτων, να πληρώνουν πιστωτικές κάρτες, να ενημερώνονται για τις 

ισοτιμίες ξένων νομισμάτων, να αγοράζουν και να πουλάνε μετοχές on

line, να πληροφορούνται για την θέση του χαρτοφυλακίου των μετοχών 

τους καθώς επίσης και να δημιουργούν ένα εικονικό χαρτοφυλάκιο 

δοκιμάζοντας εναλλακτικά σενάρια και να παρακολουθούν τις τιμές των 

μετοχών του χρηματιστηρίου με χρονική διαφορά 10 λεπτών. Δεν δίνεται 

η δυνατότητα αποστολής εμβάσματος σε άλλες τράπεζες.

Όλες οι παραπάνω συναλλαγές είναι διαθέσιμες σε 24ωρη βάση αλλά η 

on-line σύνδεση σταματά στις οκτώ το βράδυ , ενώ δεν είναι διαθέσιμη 

ούτε τις αργίες, κατά συνέπεια μπορεί κάποιος να δώσει εντολή πληρωμής 

μίας κάρτας του, η συναλλαγή όμως θα πραγματοποιηθεί μόλις 

αποκατασταθεί η on-line σύνδεση.

Η Τράπεζα Πειραιώς μετά του προέδρου της κ. Μ. Σάλλα ανακοίνωσε 

σε συνέντευξη τύπου στις 17/3/2000 την δημιουργία της winbank, που 

αποτελεί μία εντελώς νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής, με προοπτική να εξελιχθεί στο μέλλον σε μία αμιγώς 

ηλεκτρονική τράπεζα.

Στόχοι της Winbank, όπως ακριβώς παρουσιάζονται στη διεύθυνση του 

ομίλου στο Internet, είναι:

-Να προσφέρει ποιότητα, ποικιλία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των 

πελατών.

-Να εισάγει σταδιακά δικά της προϊόντα και υπηρεσίες.
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-Να συνάπτει ξεχωριστές συμφωνίες για συνεργασίες με εμπορικές 

αλυσίδες, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και άλλες επιχειρήσεις.

-Να μπορεί να εφαρμόζει διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική σε σχέση 

με το παραδοσιακό δίκτυο.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες της winbank για κάθε ηλεκτρονικό κανάλι 

διανομής είναι:

-winbank internet 

win-internet

με την υπηρεσία αυτή ο πελάτης μπορεί να εκτελεί μία ολοκληρωμένη 

σειρά τραπεζικών συναλλαγών όπως ανάλυση υπολοίπου λογαριασμών σε 

δραχμές και ευρώ, μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών, αίτηση 

χορήγησης μπλοκ επιταγών κ. α. 

win-trade

με την υπηρεσία αυτή ο πελάτης μπορεί να εκτελεί μία ολοκληρωμένη 

υπηρεσία χρηματιστηριακών συναλλαγών όπως on-line εντολές αγοράς και 

πώλησης μετοχών, παρουσίαση του προσωπικού χαρτοφυλακίου κ. α. 

win-com

η υπηρεσία αυτή αφορά την εξάπλωση του ομίλου στον χώρο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχοντας την δυνατότητα στις επιχειρήσεις και 

στους καταναλωτές να κάνουν αγοραπωλησίες ηλεκτρονικά και να 

διεκπεραιώνουν με ασφάλεια ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω Internet , 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SET(Secured Electronic Transaction), 

-winbank phone 

win-phone

με την υπηρεσία αυτή ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί μέσω του 

τηλεφώνου του με την υπηρεσία phone banking και να ενημερώνεται για 

τα διαθέσιμα προϊόντα του ομίλου ή να διεκπεραιώνει τραπεζικές 

συναλλαγές 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο, είτε μέσω
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τραπεζικού αντιπροσώπου, είτε μέσω αυτόματου συστήματος φωνητικής 

απόκρισης που καθοδηγεί τον πελάτη με βάση τις προσωπικές του 

επιλογές.

-winbank mobile 

win-mobile

με την υπηρεσία αυτή ο πελάτης μπορεί μέσω του κινητού του να εκτελεί 

μία σειρά από τραπεζικές συναλλαγές όπως ενημέρωση υπολοίπου, 

μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, ενημέρωση εκτέλεσης 

χρηματιστηριακών εντολών, ή να ενημερώνεται (με γραπτό SMS μήνυμα) 

στο κινητό για διακύμανση μετοχών, υπόλοιπο λογαριασμού κ.α.

-winbank atm 

win-atm

με την υπηρεσία αυτή ο πελάτης μπορεί αν εξυπηρετείται σε ένα 

εκτεταμένο εύρος τραπεζικών συναλλαγών από το πανελλαδικό δίκτυο 

των 185 ΑΤΜ του ομίλου ή μέσω των ΑΤΜ του διατραπεζικού συστήματος 

ΔΙΑΣ.

Η Eyvaria Τράπεζα ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που στράφηκε 

στον χώρο του Internet,το 1997. Η εικόνα που ήθελε να παρουσιάσει ήταν 

αυτή της πρωτοπόρου στον χώρο της τεχνολογίας και η επιλογή της να 

στραφεί στο Internet σε μία εποχή που οι χρήστες του Internet στην 

Ελλάδα ήταν πολύ λίγοι, φαίνεται ότι ήταν καθαρά θέμα ενίσχυσης της 

εικόνας αυτής. Οι υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της μέσω του 

Internet είναι το Web Teller και το Web Shop, ενώ σύντομα σκοπεύει να 

προσφέρει και την υπηρεσία του Web Trader. Η υπηρεσία Web Teller 

επιτρέπει στον πελάτη να πραγματοποιεί μία σειρά από τραπεζικές 

συναλλαγές μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα εντολής πληρωμών σε 

άλλες τράπεζες , μία υπηρεσία που δεν είναι διαθέσιμη στις περισσότερες 

τράπεζες.
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Η υπηρεσία Web Shop προστέθηκε το 1998 και αποτελεί ένα είδος 

ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου με δυνατότητα αγορών από τριάντα και 

πλέον επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την τράπεζα. To Web trader θα 

δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθεί ζωντανά της 

συνεδρίαση του χρηματιστηρίου και να πραγματοποιεί χρηματιστηριακές 

συναλλαγές.

Η Εμπορική Τράπεζα και η Αγροτική Τράπεζα δεν υποστηρίζουν, προς 

το παρόν, συναλλαγές μέσω Internet.

Η γενική διαπίστωση είναι ότι οι Τράπεζες στο Ελλαδικό χώρο 

αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που τους προφέρει η ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής τραπεζικής έχουν κάνει μεγάλα βήματα στο τομέα αυτό, 

προσφέροντας στους πελάτες τους ποιοτικά αναβαθμισμένη και ταχύτατη 

εξυπηρέτηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΣΩ INTERNET

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λεπτομερής αναφορά σε έρευνες που έχουν 

γίνει παγκοσμίως για τον προσδιορισμό του τυπικού χρήστη του Internet, 

του αγοραστή μέσω Internet και τέλος του χρήστη τραπεζικών υπηρεσιών 

μέσω Internet. Γίνεται μία καταγραφή των δημογραφικών τους 

χαρακτηριστικών αλλά και των συνηθειών, των αντιλήψεών και των 

εμπειριών τους. Τέλος γίνεται αναφορά στις προσδοκίες τους σχετικά με 

τις υπηρεσίες που τους παρέχει ένα σύστημα τραπεζικής εξυπηρέτησης 

μέσω Internet.

2.2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOY INTERNET

Έχουν γίνει πολλές έρευνες στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως ώστε να 

προσδιοριστεί το προφίλ του τυπικού χρήστη του Internet. Βέβαια ο 

ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται οι χρήστες παγκοσμίως προφανώς 

αναμένεται να αλλάξει τα χαρακτηριστικά στο μέλλον, αλλά οι μέχρι τώρα 

επαναλαμβανόμενες έρευνες δείχνουν ότι οι τυπικοί χρήστες είναι άτομα,
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στην πλειοψηφία τους άνδρες, μεσαίας και ανώτερης κοινωνικοοικονομικής 

τάξης, καλά μορφωμένα και νεώτερα στην ηλικία.

Έρευνα του 1996 στις ΗΠΑ [10], έδειξε ότι το 17% του πληθυσμού ήταν 

συνδεδεμένοι με το Internet, δηλαδή περίπου 35 εκατομμύρια άτομα, εκ 

των οποίων το 32% μόνο ήταν γυναίκες, το 15% μαύροι και το 50% 

ηλικίας 30 έως 49 ετών. Επιπλέον η έρευνα έδειξε τα άτομα αυτά ήταν 

καλά μορφωμένα, εξεζητημένα, περιπετειώδη, με οικονομική άνεση. Τα 

άτομα αυτά μπορεί να μην έκαναν χρήση του Internet για αγορές ή 

Τραπεζικές συναλλαγές, αλλά οπωσδήποτε αποτελούσαν και αποτελούν 

την πληθυσμιακή ομάδα που έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει 

χρήστης των υπηρεσιών αυτών στο μέλλον, καθότι έχουν μεγάλη 

οικειότητα και άνεση με το μέσο που λέγεται Internet.

Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε επιπλέον ότι οι χρήστες του Internet 

θέλουν να έχουν το έλεγχο στην ανταλλαγή των πληροφοριών, 

επιλέγοντας αυτοί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και κατά συνέπεια 

χρειάζονται μηνύματα που θα τους προτρέπουν για αγορές μέσω Internet, 

που πραγματικά να τους τραβήξουν την προσοχή, εξατομικευμένα, που θα 

είναι φτιαγμένα για να καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες και να 

επικεντρώνουν στα οφέλη που θα αντλούν από την αγορά ή την χρήση 

των υπηρεσιών μέσω Internet.

2.3 ΠΟΙΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΜΕΣΩ INTERNET

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε on-line από τον Νοέμβριο του 1997 έως 

τον Μάιο του 1998, από το Wharton Forum on Electronic Commerce 

(ecom.wharton.upenn.edu) και ονομάστηκε Wharton Virtual Test Market 

(WVTM), είχε σαν στόχο να διαγνώσει ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι 

που επηρεάζουν το καταναλωτή ώστε να πραγματοποιήσει αγορές μέσω
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Internet [11]. Οι ερωτήσεις της έρευνας αναφέρονται σε on-line 

συμπεριφορά και στάσεις απέναντι στην επικοινωνία μέσω Internet, καθώς 

επίσης και σε θέματα απορρήτου και ασφάλειας. Τέλος έγινε συλλογή των 

δημογραφικών στοιχείων του δείγματος.

Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα συμφωνούν με 

προηγούμενες έρευνες που θέλουν τους χρήστες του Internet νέους και 

καλά μορφωμένους . Στην έρευνα συμμετείχαν χρήστες από 82 χώρες του 

κόσμου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός ήταν μικρός και το δείγμα 

όχι αντιπροσωπευτικό. Σχετικά με την on-line συμπεριφορά, η έρευνα 

έδειξε ότι οι χρήστες του Internet συνδέονται περισσότερο από το 

γραφείο ή το Πανεπιστήμιο, αλλά μένουν περισσότερες ώρες 

συνδεδεμένοι από το σπίτι. Το 21% του δείγματος συνδέεται με το 

Internet από το σπίτι για πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα. Η έρευνα 

έδειξε ότι το Internet χρησιμοποιείται πιο συχνά για εργασία (περισσότερο 

από μία φορά την εβδομάδα), σε ποσοστό 52,3% από το σπίτι και 37,8% 

από το γραφείο. Επίσης χρησιμοποιείται συχνά από το σπίτι για 

νέα/ ειδήσεις (19,1%) και για διασκέδαση (10,8%). Λιγότερο συχνά 

(λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα) χρησιμοποιείται για αναζήτηση 

λογισμικού (6,7), για πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (6,4%) 

,για αναζήτηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για επενδύσεις (3,8%), 

ενώ μόνο το 2,9% αναζητά πληροφορίες για προϊόντα και μόνο το 3,1% 

πραγματοποιεί αγορές μέσω Internet. Συνολικά το 42,9% των 

ερωτηθέντων δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ αγορά μέσω Internet.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας : 1. Η αναζήτηση 

πληροφοριών μέσω του Internet σχετικά με προϊόντα και 2. Ο 

«δικτυωμένος τρόπος ζωής» (wired lifestyle) είναι οι δύο σημαντικοί 

παράγοντες που προβλέπουν την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω του Internet. Με τον όρο "wired lifestyle" εννοείται ο
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τρόπος ζωής που έχουν διαμορφώσει κάποια άτομα που κάνουν χρήση του 

Internet για χρόνια και όχι μόνο για μερικούς μήνες. Είναι άτομα που 

λαμβάνουν μεγάλο αριθμό e-mail καθημερινά, ξοδεύουν περισσότερο 

χρόνο on-line, δουλεύοντας στο Internet από το γραφείο τους σε 

σταθερή βάση και συμφωνούν ότι το Internet και οι εξελίξεις στις 

τεχνολογίες της επικοινωνίας έχουν βελτιώσει την παραγωγικότητά τους 

στην δουλειά. Κατά συνέπεια όπως ακριβώς χρησιμοποιούν το Internet για 

τις άλλες δραστηριότητες τους, όπως για να πληροφορηθούν για τα νέα ή 

τον καιρό από το σπίτι, έτσι ακριβώς είναι φυσικό να στραφούν και στο 

Internet για να ψάξουν πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες 

και σε πολλές περιπτώσεις για να προβούν και σε αγορές.

Ένας άλλος παράγοντας που προβλέπει την αγορά μέσω Internet, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι ο διαθέσιμος χρόνος που 

έχουν τα άτομα. Συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερος είναι ο συνολικός χρόνος 

εργασίας των μελών μίας οικογένειας τόσο μικρότερος είναι ο διαθέσιμος 

χρόνος που έχουν για να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες με 

παραδοσιακούς τρόπους, όπως για παράδειγμα επισκεπτόμενοι κάποιο 

κατάστημα. Το φαινόμενο αυτό γίνεται εντονότερο αν μέσα στην 

οικογένεια εργάζονται και οι δύο σύζυγοι. Σε νοικοκυριά όπου και οι δύο 

σύζυγοι εργάζονται, έρευνες δείχνουν, ότι πάντοτε αναζητούσαν νέους 

τρόπους, πιο βολικούς, για την πραγματοποίηση των αγορών τους εύκολα 

και γρήγορα. Στο παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιούσαν τους καταλόγους, 

τώρα εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την έρευνα, δεν φαίνεται 

να επηρεάζουν ούτε το αν τελικά οι χρήστες του Internet θα προβούν και 

σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτού, αλλά ούτε και το ποσό 

των χρημάτων που ξοδεύουν για τις on-line αγορές τους. Τα δημογραφικά
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χαρακτηριστικά επηρεάζουν το αν κάποιος χρησιμοποιεί το Internet σε 

σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Δηλαδή είναι περισσότερο πιθανό ένας 

χρήστης του Internet να είναι καλά μορφωμένος, νεώτερος στην ηλικία 

κ.λ.π. σε σχέση με τον μη χρήστη. Ωστόσο το κατά πόσο θα αγοράσει 

μέσω Internet και το ποσό που θα ξοδέψει εξαρτάται από το αν του 

αρέσει να συνδέεται με το Internet και κατά πόσο έχει περιορισμένο χρόνο 

στη διάθεσή του για να κάνει αγορές με τον παραδοσιακό τρόπο, της 

επίσκεψης δηλαδή σε καταστήματα. Πάντως τα παραπάνω γενικά 

χαρακτηριστικά δικαιολογούν ένα μικρό ποσοστό του γιατί οι άνθρωποι 

πραγματοποιούν αγορές on-line και τι ποσό ξοδεύουν για αυτές τις 

αγορές.

Στην 9η έρευνα του GVU (Georgia Tech Graphics, Visualization & 

Usability), κέντρου ερευνών του πληθυσμού που κάνει χρήση του 

Internet , που πραγματοποιήθηκε on-line τον Απρίλιο και τον Μάιο του 

1998, (ραίνεται τα δημογραφικά στοιχεία να έχουν κάποια, μικρή βέβαια, 

επίδραση στην on-line αγοραστική συμπεριφορά [11]. Συγκεκριμένα ,όσο 

μεγαλύτερο είναι το εισόδημα και η ηλικία και όσο καλύτερη είναι η 

μόρφωση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αγοράσει κάποιος μέσω 

Internet και τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο αριθμός των συναλλαγών 

που θα πραγματοποιήσει. Βέβαια, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η 

επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών δεν είναι τόσο σημαντική, 

καθότι τα χαρακτηριστικά αυτά από μόνα τους προβλέπουν σύμφωνα με 

την έρευνα μόνο το 1,2% των αποφάσεων για αγορά ή μη μέσω Internet 

και μόνο το 0,3% της διακύμανσης του αριθμού των συναλλαγών μέσω 

Internet.

Άλλο σημαντικό εύρημα της έρευνας WVTM είναι το θέμα του απορρήτου 

των συναλλαγών και των πληροφοριών που διαβιβάζονται on-line, το
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οποίο όμως δεν φαίνεται σημαντικό για την πρόβλεψη της αγοράς ή μη 

αγοράς μέσω Internet. Πάντως η ασφάλεια των συναλλαγών και θέματα 

σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών φαίνεται να ανησυχούν εξίσου 

Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Ασιάτες. Για παράδειγμα όταν αποφασίζουν 

να στείλουν προσωπικές πληροφορίες μέσω του Internet , το 49% των 

Αμερικάνων, το 47% των Ευρωπαίων και το 46% των Ασιατών θέλουν το 

περιβάλλον να είναι ασφαλές. Το εύρημα αυτό συμφωνεί και με άλλη 

έρευνα που έγινε το 1998 σε δείγμα φοιτητών [12], όπου διαπιστώνεται 

ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των αγορών μέσω του Internet, καθώς 

οι ερωτώμενοι εξέφρασαν φόβο και απροθυμία στο να δίνουν το αριθμό 

της κάρτας τους on-line, αλλά και φόβους για την νομιμότητα κάποιων 

επιχειρήσεων του Internet. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την 

WVTM έρευνα, τα θέματα ασφαλείας και απορρήτου δεν επηρεάζουν την 

απόφαση για αγορά ή όχι μέσω του Internet, ούτε και το ποσό που θα 

ξοδέψουν.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η έρευνα αυτή περιγράφει τον 

τυπικό on-line καταναλωτή ως άτομο με «δικτυωμένο τρόπο ζωής» (wired 

lifestyle), όπως περιγράφηκε παραπάνω, και με περιορισμένο ελεύθερο 

χρόνο.

Σε μεταγενέστερη τηλεφωνική έρευνα [13] που έγινε στις ΗΠΑ το 1999, 

διαπιστώθηκε ότι παρά την αυξανόμενη τάση χρηστών του Internet το 

κοινωνικοοικονομικό τους προφίλ δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά. 

Οι χρήστες του Internet εξακολουθούν να είναι νέοι, καλής μόρφωσης, με 

εισόδημα πάνω από το μέσο όρο, παρά το γεγονός ότι οι διαφορές 

φαίνεται κάπως να αμβλύνονται. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 35 έτη, πάνω 

από το 50% είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και μόνο το 38% είναι 

γυναίκες. Η έρευνα αυτή έχει σαν στόχο να προσδιορίσει το προφίλ του

Κικιλία Βασιλειάδου - Διπλωματική Εργασία 'Internet Banking ’ 22



Κεφάλαιο 2" Το προφίλ του χρήστη τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet

on-line αγοραστή και υποθέτει ότι θα αποτελεί ένα συνδυασμό του 

προφίλ του χρήστη του Internet και του καταναλωτή που κάνει αγορές 

από το σπίτι (in-home shopper). Για τους τελευταίους, έρευνες στο 

παρελθόν έχουν δείξει ότι ανήκουν σε κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

πάνω από τον μέσο όρο , είναι νεώτεροι με καλή μόρφωση και επάγγελμα 

[13]. Άλλη έρευνα [13] έδειξε ότι αυτοί που επιλέγουν να κάνουν αγορές 

μέσα από το σπίτι προέρχονται από νοικοκυριά που ανήκουν στην 

υψηλότερη εισοδηματική τάξη , έχουν μόρφωση πάνω από τον μέσο όρο 

και είναι μάλλον νεώτεροι από αυτούς που πραγματοποιούν τις αγορές 

τους επισκεπτόμενοι καταστήματα (in-store shoppers).

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

Γενικά τα άτομα που πραγματοποιούν αγορές μέσω Internet δεν 

διαφέρουν από αυτούς που δεν κάνουν on-line αγορές ως προς την 

μόρφωση και το φύλο. Αλλά είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έχουν 

υψηλότερο εισόδημα από αυτούς που δεν κάνουν αγορές on-line . Το 

εύρημα αυτό θεωρείται λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι από τους χρήστες 

του Internet που είναι γενικά νέοι, οι μεγαλύτεροι θα έχουν και 

περισσότερη αγοραστική δύναμη, πιστωτικές κάρτες και υψηλότερο 

εισόδημα, ώστε να μπορούν να προβούν σε αγορές, ενώ οι νεώτεροι απλά 

χρησιμοποιούν το Internet ως μέσο ψυχαγωγίας.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι τα άτομα που πραγματοποιούν αγορές μέσω 

Internet είναι άτομα που αναζητούν την άνεση και είναι γενικά 

καινοτόμοι, δεν διστάζουν να ρισκάρουν, είναι πιο παρορμητικοί, λιγότερο 

ευαίσθητοι όσον αφορά την τιμή και δεν εμφανίζουν πίστη στη μάρκα. Το 

γεγονός ότι δεν είναι ευαίσθητοι στην τιμή μπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι ανήκουν σε ανώτερη εισοδηματική τάξη και κατά συνέπεια η

Κικιλία Βασιλειάδου - Διπλωματική Εργασία ‘Internet Banking ’ 23



Κεφάλαιο 2' Το προφίλ του χρήστη τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet

τιμή καθίσταται πλέον λιγότερο σημαντική έναντι των άλλων 

πλεονεκτημάτων που τους παρέχει το Internet. Δεν ψάχνουν για ευκαιρίες 

αλλά για το προϊόν που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Για το 

«παραδοσιακό» αγοραστή, τόσο η μάρκα όσο και η τιμή [14], 

αποτελούσαν έναν δείκτη ποιότητας των προϊόντων. Για τον αγοραστή 

μέσω Internet τα σύμβολα αυτά ποιότητας καταργούνται, αφού 

λεπτομερείς περιγραφές των προδιαγραφών των προϊόντων είναι πλέον 

διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του Internet.

Τέλος στα ευρήματα αυτής της έρευνας περιλαμβάνεται η διαπίστωση ότι 

οι αγοραστές μέσω Internet ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο Internet 

από αυτούς που δεν κάνουν αγορές on-line και γενικά έχουν θετικότερη 

στάση απέναντι στην διαφήμιση και στο άμεσο Μάρκετινγκ.

Σε μία άλλη έρευνα που έγινε το 1997 στην Αγγλία [15] διαπιστώθηκε ότι 

το 70% των χρηστών του Internet ήταν άντρες και το 81% άτομα 

μεσαίας και ανώτερης τάξης. Επίσης το 52% εξέφρασε πρόθεση για αγορά 

μέσω του Internet.

Τελευταία εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυξήθηκαν το 1999 οι πωλήσεις μέσω 

του Internet κατά 230% σε σχέση με το έτος 1998 [16] και έρευνα της 

εταιρίας Forrester Research προβλέπει ότι η αγορά του ηλεκτρονικού 

εμπορίου θα φτάσει από 1,4 έως και 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι 

το έτος 2003.

Έρευνα του European Information Technology Observatory για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες που κάνουν χρήση 

του ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν 1% το 1994, 29% το 1998 και έφτασαν 

το 47% το 1999 [17] Η ευρωπαϊκή επιτροπή σε μία προσπάθεια
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προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των εξ αποστάσεως 

συμβάσεων , θα εκδώσει νέα οδηγία με σκοπό την εναρμόνιση των 

νομοθεσιών των διαφόρων χωρών και τη δημιουργία ενιαίας αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την νέα οδηγία ο 

καταναλωτής θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες χωρίς 

την επιβολή κυρώσεων, πλην βέβαια κάποιων εξαιρέσεων.

Στον Ελλαδικό χώρο αναμένεται να φτάσει στα 100 δις δραχμές, 

σύντομα, η συνολική ετήσια αξία των συναλλαγών που θα 

πραγματοποιούν οι Έλληνες για τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές, όπως 

τόνισε στις 5.6.2000 σε ημερίδα του ΕΒΕΑ σχετικά με τις προοπτικές του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας, η υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μ. 

Αποστολάκη [18].

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε on-line από την www. credit, gr, μία 

ενδιαφέρουσα ελληνική πύλη στον χώρο της καταναλωτικής πίστης και σε 

γενικότερα τραπεζικά θέματα, παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 1/3/1999 έως και 

10/9/1999 και απευθυνόταν αποκλειστικά σε κατόχους πιστωτικών 

καρτών. Συνολικά συμπληρώθηκαν 724 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων 

έγκυρα ήταν τα 632. Η έρευνα έδειξε ότι από το σύνολο των 

ερωτηθέντων το 47,33% δεν έχει πραγματοποιήσει καμία αγορά μέσω 

Internet με χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, το 45,04% έχει 

πραγματοποιήσει αγορές μέσω Internet, ενώ ένα ποσοστό 7,6% δεν 

απάντησε (Σχήμα 2.1).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με 

την ασφάλεια των συναλλαγών.
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Στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι υπάρχουν συστήματα που διασφαλίζουν τις 

συναλλαγές των καρτών στο Internet οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά ένα 

ποσοστό 53,44% ότι ναι πιστεύουν ότι υπάρχουν τέτοια συστήματα, ένα 

ποσοστό της τάξης του 16,03% απάντησε ότι δεν υπάρχουν τέτοια 

συστήματα , το 24,43% απάντησε ότι δεν γνωρίζει και τέλος ένα ποσοστό 

6,11% δεν έδωσε απάντηση (Σχήμα 2.2).

□ Ναι ΟΌχι □ Δεν απαντώ

Έχετε πραγματοποιείσει αγορές στο Internet με 
χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας;

7,63%

45,04‘Χ

ΣΧΗΜΑ 2.1
Πηγή www.credit.gr(l/9/2000)

Τέλος στο ερώτημα αν γνωρίζουν τι είναι το SET (Secured Electronic 

Transaction) οι απαντήσεις είναι αποθαρρυντικές. Η συντριπτική 

πλειοψηφία του δείγματος (70,23%) δεν το γνωρίζει, ποσοστό 9,16% το 

έχει ακουστά, ποσοστό 16,79% το γνωρίζει ενώ ένα ποσοστό 3,82% δεν 

απάντησε(Σχήμα 2.3)
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Πιστεύετε ότι υπάρχουν συστήματα που 
διασφαλίζουν τις συναλλαγές των καρτών στο 

Internet;

6,11%

□ Ναι D Oxi □ Δεν γνωρίζω □ Δεν απαντώ

ΣΧΗΜΑ 2.2
Πηγή www.credit.gr(l/9/2000)

Γνωρίζετε τι είναι το SET;

□ Όχι □ Ναι ΠΤο έχω ακουστά ΟΔεν απαντώ

ΣΧΗΜΑ 2.3
Πηγή www.credit.gr(l/9/2000)
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2.4. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

Στον Τραπεζικό χώρο αναμένεται ότι το προφίλ του χρήστη τραπεζικών 

υπηρεσιών μέσω Internet θα είναι παρόμοιο με αυτό του Internet 

shopper. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφορές που εντοπίζονται κυρίως στα 

θέματα ασφάλειας και απορρήτου συναλλαγών γιατί το μέγεθος του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου στην περίπτωση αγορών άλλων προϊόντων, 

όπως για παράδειγμα ρουχισμού ή βιβλίων, δεν συγκρίνεται με τον 

κίνδυνο να πραγματοποιεί κάποιος τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet, 

δηλαδή να διαχειρίζεται ουσιαστικά την περιουσία του σε ένα περιβάλλον 

που εξ ορισμού είναι ανοιχτό σε όλους. Από την άλλη το να επισκέπτεται 

κάποιος την Τράπεζά του για την πραγματοποίηση απλών συναλλαγών, 

όπως αποστολή εμβασμάτων ή ενημέρωση του υπολοίπου του 

λογαριασμού του, είναι χρονοβόρο και άσκοπο. Και μπορεί να είναι πολλοί 

αυτοί που συνδυάζουν τα ψώνια με την διασκέδαση αλλά, όπως 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο, οι περισσότεροι θεωρούν την 

επίσκεψη σε Τράπεζα ως ένα αναγκαίο κακό.

Πολλές έρευνες έχουν γίνει έως τώρα σχετικά με τα σημαντικότερα 

κριτήρια με βάση τα οποία τα άτομα επιλέγουν μία συγκεκριμένη τράπεζα: 

η φήμη της Τράπεζας, τα επιτόκια, η άνεση και η απλοποίηση διαδικασιών 

και η φιλική εξυπηρέτηση [19] .Καμία όμως έρευνα δεν συνδέει σαφώς τα 

κριτήρια επιλογής των πελατών με τα οφέλη από το Internet. Γενικά όμως 

το γεγονός ότι σήμερα ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι ρυθμοί ζωής 

πολύ έντονοι, καθιστά χαρακτηριστικά όπως η άνεση και η 

προσβασιμότητα σημαντικά για την πραγματοποίηση των τραπεζικών 

συναλλαγών. Τελευταίες έρευνες εστιάζουν στις βασικές μεταβλητές που 

καθορίζουν την ικανοποίηση των ιδιωτών τραπεζικών πελατών και στις 

μελλοντικές τους προθέσεις [19].
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Έτσι έχει διαπιστωθεί [19] σε έρευνα που έγινε το 1998 ότι οι πελάτες που 

κάνουν χρήση υπηρεσιών home banking είναι πιο ικανοποιημένοι από την 

Τράπεζα τους σε σχέση με αυτούς που δεν κάνουν χρήση ανάλογων 

υπηρεσιών. Επιπλέον είναι περισσότερο πρόθυμοι για επανάληψη της 

συναλλαγής (repurchase) και παρέχουν πιο θετικές διαπροσωπικές 

επιδράσεις (word-of-mouth communication), που όπως είναι γνωστό 

συχνά είναι αποτελεσματικότερες και από τις προσπάθειές Μάρκετινγκ.

Σε μία έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ το 1997 [19] βρέθηκε ότι το 17% των 

τραπεζικών πελατών θεωρούν την άνεση στον τρόπο που τους παρέχεται 

η τραπεζική εξυπηρέτηση ως ένα πολύ σημαντικό λόγο για να στραφούν 

στο Internet Banking.

Ο Mols (1998) [19] θεωρεί ότι αν και υπάρχουν διάφορα τμήματα ιδιωτών 

πελατών τραπεζών , μπορούμε σαφώς να διακρίνουμε δύο : αυτούς που 

χρησιμοποιούν το Internet για την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους 

και αυτούς που επιλέγουν τα παραδοσιακά καταστήματα.

Το τμήμα των πελατών που κάνει χρήση του Internet αποτελείται από 

άτομα που κάνουν χρήση Η/Υ από το σπίτι ή το γραφείο και συνδέονται 

συχνά με το Internet για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

καθώς και για αναζήτηση πληροφοριών. Είναι κάτοχοι πιστωτικής κάρτας 

και πολύ σπάνια χρειάζονται πολύπλοκες και χρονοβόρες συμβουλές για 

την διευθέτηση των τραπεζικών τους υποθέσεων. Δεν δίνουν μεγάλη αξία 

στις διαπροσωπικές σχέσεις με την Τράπεζά τους , είναι σχετικά 

ευαίσθητοι ως προς την τιμή, εύποροι και καλά μορφωμένοι. Σήμερα το 

τμήμα αυτό είναι σχετικά μικρό και αποτελείται κυρίως από νέους , άντρες 

στην πλειοψηφία τους, εντούτοις η τάση παγκοσμίως δείχνει ότι ο αριθμός 

των χρηστών του Internet αυξάνεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς γεγονός 

που συνεπάγεται την μελλοντική αύξηση αυτού του τμήματος και μάλιστα
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σημαντικά στο άμεσο μέλλον. Το τμήμα αυτό φαίνεται να προτιμά το 

Internet για την πραγματοποίηση των τραπεζικών του συναλλαγών για την 

άνεση και την απλοποίηση των διαδικασιών όπως επίσης και γιατί είναι 

οικονομικά πιο συμφέρον.

Το τμήμα των τραπεζικών πελατών που προτιμά τα Καταστήματα των 

Τραπεζών για να διεκπεραιώσει τις συναλλαγές του αποτελείται από άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν είναι χρήστες Η/Υ, όχι απαραίτητοι λιγότερο 

ευαίσθητοι ως προς την τιμή , που δίνουν όμως μεγάλη αξία στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι επίσης λιγότερο ενημερωμένοι για την 

αγορά.

Στην 9η έρευνα του GVU (Georgia Tech Graphics, Visualization & 

Usability), κέντρου ερευνών του πληθυσμού που κάνει χρήση του 

Internet , που πραγματοποιήθηκε on-line τον Απρίλιο και τον Μάιο του 

1998, διερευνήθηκαν και οι απόψεις και τις προσδοκίες των χρηστών 

σχετικά με το Internet Banking [20]. Η έρευνα καθορίζει το προφίλ αυτών 

που κάνουν χρήση τραπεζικών υπηρεσιών και αυτών που δεν κάνουν, την 

εμπειρία τους σχετικά με το Internet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

γενικότερα, τις τραπεζικές τους συναλλαγές καθώς και τους 

σημαντικότερους λόγους για τους οποίους κάνουν χρήση συστημάτων 

Internet Banking.

Από τους 1172 που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο οι 64 (ποσοστό 5,5%) 

ανέφεραν ότι κινούν τους λογαριασμούς τους μέσω Internet ενώ η 

συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 94,5%) δεν κάνει χρήση τραπεζικής 

εξυπηρέτησης μέσω Internet. Οι ηλικίες του δείγματος κυμαίνονται από 20 

έως 69 ενώ από τους 64 που είναι χρήστες Internet Banking το 45,3% 

ήταν ηλικίας από 20 έως 29 ετών , το 17,2% από 30 έως 39, το 15,6% 

30-39 ,το 15,6% 40-49 , το 14,1% 50-59 και το 7,8% ηλικίας 60-69.
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Αναφορικά με το φύλο οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν κατά 

πλειοψηφία τους άντρες (72,1%) και κατά την ίδια περίπου αναλογία 

(71,9%) ήταν άντρες οι χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet.

Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος ήταν υψηλό με 85,1% απόφοιτους 

Πανεπιστημίου ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους χρήστες Internet 

Banking ανέρχεται στο 90,6%. Παρατηρούμε δηλαδή ότι το μορφωτικό 

επίπεδο των χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet είναι 

υψηλότερο από αυτό των χρηστών του Internet.

Το εισόδημα των χρηστών Internet Banking ήταν πάνω από 75.000 

δολάρια Αμερικής ετησίως για το 24,1%, μεταξύ 40.000 και 75.000 για το 

39,7%, μεταξύ 20.000 και 40.000 για το 24,1% ενώ το υπόλοιπο 12% 

ανέφερε ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 20.000 δολάρια Αμερικής. Η 

κατανομή αυτή είναι ανάλογη της κατανομής και όλου του δείγματος, κατά 

συνέπεια δεν φαίνεται να έχουν διαφορετική οικονομική κατάσταση οι 

χρήστες υπηρεσιών Internet Banking από τους υπόλοιπους χρήστες του 

Internet.

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών Internet Banking φαίνονται 

στο Σχήμα 2.4.

Σχετικά με το διάστημα που είναι συνδεδεμένοι στο Internet οι χρήστες 

Internet Banking ένα μεγάλο ποσοστό σχεδόν 83% κάνουν χρήση του 

Internet πάνω από 1 χρόνο. Συγκεκριμένα το 4,7 % των χρηστών Internet 

Banking έχει λιγότερο από 6 μήνες εμπειρία στο Internet, το 12,5% έχει 

6-12 μήνες εμπειρία ,το 39,1% 1 έως 3 χρόνια , το 28,1% 4-6 χρόνια και 

ένα ποσοστό 15,6% τουλάχιστον 7 χρόνια. Η εμπειρία όμως στο δίκτυο 

δεν φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση για χρήση ή όχι τραπεζικών
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υπηρεσιών μέσω αυτού. Η έρευνα έδειξε ότι από τους μη χρήστες του 

Internet Banking ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό (75,8%) έχει εμπειρία στο 

δίκτυο πάνω από ένα χρόνο.

ΣΧΗΜΑ 2.4
Πηγή.-ζΡ έρευνα του GVU (Georgia Tech Graphics, Visualization & Usability)

Η διαφοροποίηση των δύο ομάδων φαίνεται να εντοπίζεται κυρίως στο 

γεγονός πραγματοποίησης ή μη αγορών μέσω του Internet. Ένα ποσοστό 

20,3% αυτών που κάνουν χρήση υπηρεσιών Internet Banking έχουν 

πραγματοποιήσει και αγορές μέσω του δικτύου, ενώ μόλις το 2,6% αυτών 

που δεν χρησιμοποιούν Internet Banking φαίνεται να έχουν κάνει τέτοιου 

είδους αγορές (Σχήμα 2.5).
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Επίσης βρέθηκε ότι το 51,2% αυτών που κάνουν χρήση υπηρεσιών 

Internet Banking κατά μέσο όρο επισκέπτονται παραδοσιακά Καταστήματα 

Τραπεζών λιγότερο από μία φορά το μήνα, ενώ για τους μη χρήστες το 

ποσοστό πέφτει στο 31,8%. Αυξημένη είναι όμως η συχνότητα 

χρησιμοποίησης τηλεφωνικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, αφού το 32% 

των χρηστών του Internet Banking επικοινωνεί με την Τράπεζα του για 

χρήση phone banking υπηρεσιών λιγότερο από μία φορά τον μήνα και το 

30,5% 1-3 φορές το μήνα. Από την άλλη πλευρά το 52,3% των μη 

χρηστών Internet banking κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

20,3%

ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET BANKING ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET BANKING

ΣΧΗΜΑ 2.5

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET BANKING ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET BANKING ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ 

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET
Πηγή:9 έρευνα του GVU (Georgia Tech Graphics, Visualization & Usability)

Λιγότερο από 1 φορά το μήνα ενώ μόνο το 19,9% 1-3 φορές το μήνα. Η 

χρήση τέλος των ΑΤΜ γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα για τους
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χρήστες του Internet Banking από το 95,3% αυτών ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους μη χρήστες είναι 82,6%.

Οι λόγοι για τους οποίους οι μη χρήστες Internet Banking δεν προχωρούν 

στην υιοθέτησή αυτής της μορφής τραπεζικής εξυπηρέτησης είναι, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εξής:

1. Η Τράπεζά τους δεν τους παρέχει αυτή την μορφή τραπεζικής 

εξυπηρέτησης ( ποσοστό 44,7%)

2. Φοβούνται για την ασφάλεια των συναλλαγών (ποσοστό 39%).

3. Δεν θεωρούν σημαντικά τα οφέλη από μία τέτοιας μορφής τραπεζική 

εξυπηρέτηση (ποσοστό 25,8%).

4. Θεωρούν ότι το Internet Banking είναι ακόμη πολύ νέα μορφή 

τραπεζικής εξυπηρέτησης και προτίθενται να το υιοθετήσουν στο 

μέλλον αφού βεβαιωθούν ότι λειτουργεί σωστά (ποσοστό 25,8%)

5. Τέλος ένα ποσοστό 9,7% δεν έχει ακούσει ποτέ για την μορφή αυτή 

τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Στην έρευνα καταγράφηκαν επίσης και οι προθέσεις των μη χρηστών 

Internet Banking να το υιοθετήσουν ή όχι. Ένα ποσοστό 29,9% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι «πολύ πιθανό» να το υιοθετήσει μέσα 

στον επόμενο χρόνο, ενώ ένα ποσοστό 20,5% το θεωρεί «πιθανό». 

Συνολικά πάνω από το 50% των μη χρηστών Internet Banking απάντησαν 

ότι προτίθενται να υιοθετήσουν την καινοτομία μέσα σε διάστημα ενός 

έτους.

Οι σημαντικότερες διαστάσεις-συνιστώσες της τραπεζικής εξυπηρέτησης 

μέσω Internet, που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την απόφασή αυτών που 

ήδη κάνουν χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet να
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υιοθετήσουν αυτή τη μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης , σύμφωνα πάντα 

με την παραπάνω έρευνα, είναι τα παρακάτω:

Οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

1. Η άνεση και η ευκολία θεωρήθηκε «πολύ σημαντικό» έως «σημαντικό» 

χαρακτηριστικό της τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω Internet για το 

94,9% των ερωτηθέντων.

2. Το 90,6% των ερωτηθέντων θεωρούν επίσης πολύ σημαντικό έως 

σημαντικό το ασφαλές περιβάλλον που τους παρέχει η Τράπεζά τους 

για την πραγματοποίηση των on line συναλλαγών τους.

3. Η γρήγορη εξυπηρέτηση (79,9%).

4. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που τους προσφέρεται on 

line (79,7%).

5. Το γνωστό όνομα της Τράπεζας και η καλή της εικόνα στην αγορά 

(67,2%).

6. Τα ελκυστικά επιτόκια και το χαμηλό τιμολόγιο προμηθειών (62,5%).

7. Η γεωγραφική θέση της Τράπεζας (31,3%).

8. Η δυνατότητα ολοκληρωμένων on line υπηρεσιών(25%).

9. Το μέγεθος της Τράπεζας όσον αφορά το ενεργητικό της(23,7%).

Από την άλλη πλευρά οι μη χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet 

θεωρούν ως «πολύ σημαντικές» έως «σημαντικές» τις παρακάτω 

διαστάσεις-συνιστώσες της τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω Internet:

1. Την ασφάλεια των συναλλαγών (90,6%).

2. Την άνεση - απλοποίηση διαδικασιών(83,1%).

3. Την ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών (π.χ. δυνατότητα πληρωμής διαφόρων λογαριασμών on 

line)(77,l%).
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4. Τα ελκυστικά επιτόκια και το μειωμένο τιμολόγιο προμηθειών(74,5%).

5. Η γρήγορη εξυπηρέτηση(72%).

6. Το γνωστό όνομα της Τράπεζας και η καλή της φήμη στην 

αγορά(68,3%).

7. Η γεωγραφική τοποθεσία της Τράπεζας(42/2%).

8. Το μέγεθος της Τράπεζας βάσει του ενεργητικού της (39,4%).

9. Η παροχή ολοκληρωμένων on line υπηρεσιών (30,2%).

Στο Σχήμα 2.6 συνοψίζονται τα παραπάνω με την μορφή γραφήματος.

Από την μελέτη των ευρημάτων της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι 

διαφοροποιήσεις των δύο ομάδων εντοπίζονται κυρίως στην άνεση- 

ευκολία, στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και στην ποικιλία προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία οι χρήστες Internet Banking φαίνεται 

να θεωρούν πιο σημαντικά από τους μη χρήστες Internet Banking. 

Αντίθετα οι μη χρήστες Internet Banking (ραίνεται να εκτιμούν 

περισσότερο την φήμη και το όνομα της Τράπεζας, το μέγεθος και την 

γεωγραφική της θέση ενώ είναι και πιο ευαίσθητοι στην τιμή και στα 

προσφερόμενα από την Τράπεζα επιτόκια.

Σε μία on line έρευνα, που έγινε το 1999 από τις εταιρίες Cyber Dialogue 

και Booz - Allen 8ι Hamilton [21], σχετικά με τις προσδοκίες των χρηστών 

συστημάτων Internet Banking, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

των καταναλωτών χρησιμοποιεί το Internet για να έχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες. Το 86% των 

χρηστών υπηρεσιών Internet Banking, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
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της έρευνας, χρησιμοποιεί το Internet για να ενημερωθεί για την 

κατάσταση των λογαριασμών του, ενώ το 78% χρησιμοποιεί το Internet 

για πληροφορίες σχετικές με χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.
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Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα % των ερωτηθέντων θεωρούν την 

επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις ιστοσελίδες ενός Τραπεζικού 

Οργανισμού, απαραίτητη ώστε να δίνονται στον πελάτη από την Τράπεζα 

οι κατάλληλες οδηγίες, συμβουλές και διευκρινήσεις Στα αποτελέσματα της 

έρευνας τονίζεται εξάλλου ότι οι on line καταναλωτές τραπεζικών 

υπηρεσιών προσδοκούν την ίδια προσωπική και εξατομικευμένη 

επικοινωνία από την Τράπεζά τους που θα είχαν εάν επισκεπτόταν ένα 

παραδοσιακό Κατάστημα Τράπεζας.

Σε μία άλλη on line έρευνα της Cyber Dialogue [22], τα αποτελέσματα της 

οποίας δημοσιεύτηκαν on line στις 20/1/2000, διαπιστώθηκε ότι το 

Internet επηρέασε σημαντικά τους Τραπεζικούς Οργανισμούς. Πάνω από 3 

εκατομμύρια Αμερικανοί άλλαξαν την Τράπεζά τους εξαιτίας των 

πληροφοριών και των συγκρίσεων που μπόρεσαν να κάνουν μέσω του 

Internet, ενώ πάνω από 10 εκατομμύρια άλλαξαν την στάση τους 

απέναντι στους Τραπεζικούς Οργανισμούς, εξαιτίας της εμπειρίας τους με 

τον κόσμο του Internet.

Η έρευνα κατέληξε μεταξύ άλλων και στο συμπέρασμα ότι οι προσδοκίες 

των χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet είναι οι Τράπεζες να 

τους παρέχουν ιστοσελίδες όπου η περιήγηση να είναι εύκολη, 

εξατομικευμένη και να δίνει την δυνατότητα για δυναμική ανταλλαγή 

απόψεων και πληροφοριών τόσο μεταξύ Τράπεζας-πελάτη όσο και μεταξύ 

των ίδιων των πελατών.

Τέλος, αναφορικά με την εθνικότητα των χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών 

μέσω Internet, μπορούμε να πούμε ότι είναι στην πλειοψηφία τους 

κάτοικοι των Η.Π.Α. Σε μία έρευνα της Angus Reid's [23] σχετικά με την 

χρήση του Internet Banking παγκοσμίως, αλλά και την πρόθεση
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υιοθέτησής του από διάφορες χώρες στον κόσμο, διαπιστώθηκαν μεταξύ 

άλλων τα εξής:

Στην Ελβετία και το Βέλγιο σχεδόν το 34% των χρηστών του Internet 

απάντησαν ότι θεωρούν «πολύ πιθανό» να υιοθετήσουν το Internet 

Banking μέσα στο έτος 2000. Αμέσως μετά έρχονται οι Άγγλοι και οι 

Ισπανοί, με ποσοστό 29% και 24% αντίστοιχα. Στην Γαλλία και στην 

Ιταλία τα ποσοστά των χρηστών του Internet που προτίθενται να 

υιοθετήσουν το Internet Banking μέσα στο έτος 2000 είναι αρκετά 

χαμηλά, 9% και 7% αντίστοιχα.

Στις Η.Π.Α. τέλος μόνο το 21% των χρηστών του Internet είναι και 

χρήστες Internet Banking συστημάτων. Εντούτοις αριθμητικά το σύνολο 

των χρηστών είναι πολύ μεγάλο, αν λάβουμε υπόψη ότι από τα 50 

εκατομμύρια χρηστών Internet Banking παγκοσμίως , σύμφωνα με 

αναφορές της παραπάνω έρευνας, το 50% είναι κάτοικοι των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Κατά συνέπεια μιλούμε για μία μεγάλη αγορά που όμως, όπως 

όλα τα στοιχεία δείχνουν, έχει μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

TO INTERNET ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

προσφέρει το Internet Banking, τόσο για τις Τράπεζες όσο και για τους 

πελάτες. Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους (ραίνεται ότι οι Τράπεζες 

στρέφονται στην παροχή αυτής της μορφής εξυπηρέτησης στους πελάτες 

τους, αλλά και τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

Τράπεζες και που εντοπίζονται κυρίως σε θέματα διαφοροποίησης υπό τις 

νέες συνθήκες, καθώς και στο θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών.

3.2 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πολλά και πολυδιάστατα είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την είσοδο 

μίας Τράπεζας στο Internet.

Η χρήση του Internet, καταρχήν, συμβάλλει στην βελτίωση γενικότερα 

της εικόνας ενός Τραπεζικού Οργανισμού . Οι Τράπεζες που παρέχουν
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αυτή τη μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης δίνουν την εικόνα του 

πρωτοπόρου στην τεχνολογία, που έχει την δυνατότητα να παρέχει στον 

πελάτη ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Επιπλέον το Internet αποτελεί ένα φθηνό κανάλι διανομής. Οι Τράπεζες 

οδηγούνται στην προσφορά υπηρεσιών Internet Banking στους πελάτες 

τους διότι με αυτό τον τρόπο φαίνεται να εξοικονομούν μεγάλα ποσά.

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται το κόστος συναλλαγής για κάθε κανάλι 

παροχής Τραπεζικών προϊόντων.

Κανάλι Κόστος σε δολλάρια Αμερικής

Κατάστημα $1,07

Τηλέφωνο $0,54

ΑΤΜ $0,27

PC BANKING $0,015

INTERNET $0,01

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΗΓΗ: The Banker,August 1999ρ. 72

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το κόστος ανά συναλλαγή σε ένα Τραπεζικό 

Κατάστημα εκτιμάται 107 φορές μεγαλύτερο από το κόστος ανά 

συναλλαγή μέσω Internet [24].

Η απόφαση των Τραπεζών σχετικά με την επιλογή του καναλιού διανομής 

που θα χρησιμοποιήσουν στοχεύει σαφώς στην μεγιστοποίηση των 

κερδών της επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Για τις Τράπεζες αυτό σημαίνει 

να παρέχει το κανάλι την μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με το
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μικρότερο δυνατό κόστος. Φυσικά η χρησιμότητα του τόπου (place utility) 

είναι μία μόνο μεταβλητή του Μάρκετινγκ, αλλά σε μία βιομηχανία που 

παράγει σχεδόν ομοιογενή προϊόντα, όπως η Τραπεζική βιομηχανία, είναι 

στρατηγικής σημασίας μεταβλητή. Για τον λόγο αυτό άλλωστε οι Τράπεζες 

παραδοσιακά «έχτιζαν» εκτεταμένα δίκτυα Καταστημάτων. Το όφελος της 

ανάπτυξης του Internet Banking από τις Τράπεζες προκύπτει επίσης από 

την δυνατότητα μείωσης του προσωπικού και το κλείσιμο κάποιων 

Καταστημάτων, στο μέλλον.

To Internet επιτρέπει την επέκταση των δικτύων διανομής των Τραπεζών 

με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων μίας Τράπεζας στο Internet απαιτεί ένα 

αρχικό κόστος επένδυσης που προσεγγίζει σαφώς περισσότερο την αγορά 

και εγκατάσταση ενός νέου ΑΤΜ παρά την δημιουργία ενός νέου 

παραδοσιακού Καταστήματος. Ταυτόχρονα, λόγω της φύσης του Internet 

που καθιστά σε μεγάλο βαθμό ασήμαντη την γεωγραφική παράμετρο, η 

παρουσία της Τράπεζας επεκτείνεται από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον οι Τράπεζες πετυχαίνουν εξοικονόμηση κόστους επικοινωνίας με 

τους πελάτες και ενημέρωσής τους για νέα προϊόντα. Πετυχαίνεται έτσι η 

προβολή της Τράπεζας και η προώθηση των προϊόντων της με ιδιαίτερα 

χαμηλό κόστος.

Μέσω του Internet η επικοινωνία με τον πελάτη είναι πιο φθηνή από 

οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση Μάρκεπνγκ[25]. Το γεγονός αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία για το retail κοινό, όπου το κόστος επικοινωνίας είναι 

σημαντικό ποσοστό του κόστους παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα
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περιθώρια κέρδους είναι πολύ χαμηλά σε σύγκριση με αυτά των 

επιχειρησιακών πελατών.

Το κόστος όμως δεν αποτελεί, τουλάχιστον προς το παρόν, το 

σημαντικότερο λόγο που οι Τράπεζες στρέφονται στο Internet. Ο 

σημαντικότερος λόγος είναι η προσέλκυση, αλλά πρωταρχικά η διατήρηση 

της υπάρχουσας πελατείας και ιδιαίτερα αυτών των πελατών που δεν 

θέλουν να επισκέπτονται τα Καταστήματα, δεν επιθυμούν να συνομιλούν 

στο τηλέφωνο για τις συναλλαγές που θέλουν να πραγματοποιήσουν, ούτε 

είναι διασκεδαστικό για αυτούς να συζητούν με τα στελέχη των Τραπεζών 

για χρηματοοικονομικές συμβουλές[26].

Πρόκειται για το τμήμα των πελατών που απαιτεί από την Τράπεζα 

ταχύτητα εξυπηρέτησης και ποιοτικά αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, κάνοντας πιθανότατα ήδη χρήση των υπηρεσιών του Internet. 

Όλες οι έρευνες άλλωστε σχετικά με το προφίλ του χρήστη Internet 

υποδεικνύουν ότι το τμήμα αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό.

Αναφορικά με την προσέλκυση νέας πελατείας, το Internet αποτελεί 

σαφώς τον πιο φθηνό, σε σχέση με τους υπάρχοντες, τρόπο για να 

απευθυνθεί η Τράπεζα σε ένα ευρύτερο κοινό δυνητικών πελατών, 

μεγαλύτερο θεωρητικά από αυτό που θα μπορούσε να προσεγγίσει ένα 

τραπεζικό στέλεχος ή ακόμη και παραδοσιακές τεχνικές Μάρκετινγκ όπως η 

διαφήμιση μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή εφημερίδας. Η φύση του 

Internet επιτρέπει μία αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και της 

Τράπεζας η οποία είναι άμεση και μοναδική [26].

Μέσω του Internet η Τράπεζα μπορεί να μάθει για τους πελάτες της ,τα 

δημογραφικά τους στοιχεία, τις προτιμήσεις και τις προτεραιότητές τους, 

τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, ώστε να μπορέσει στο μέλλον να 

δημιουργήσει προϊόντα που να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. Κατά 

συνέπεια το Internet αποτελεί ένα θαυμάσιο εργαλείο έρευνας
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Μάρκετινγκ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για on-line έρευνες που αφορούν 

την αγορά και τις τάσεις της καθώς επίσης και για έρευνες σχετικά με τους 

ανταγωνιστές.

Τέλος το Internet μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τις σχέσεις 

της Τράπεζας με τους πελάτες της [26]. Αυτό μπορεί να γίνει με την 

παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών μέσω ειδικής δυναμικής 

ιστοσελίδας στο Internet. Παραδοσιακά οι Τράπεζες δεν διαδραματίζουν 

τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου. Οι λόγοι μπορούν να 

αναζητηθούν ίσως στην έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού 

σε όλα τα Καταστήματα του παραδοσιακού δικτύου. Με το Internet το 

πρόβλημα αυτό παύει να υφίσταται.

Σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να έχουν εδώ οι λεγάμενες «εικονικές» ή 

«ηλεκτρονικές» κοινότητες ( virtual / electronic communities ) [26,27]. Τα 

μέλη τέτοιων κοινοτήτων επικοινωνούν on line μεταξύ τους για να 

συζητήσουν, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να δημιουργήσουν φίλους και 

να ανταλλάξουν εμπειρίες. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες τέτοιες κοινότητες 

στο παγκόσμιο Διαδύκτιο τις οποίες μία Τράπεζα μπορεί να προσεγγίσει. 

Θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει και να αναπτύξει μία δική της 

on-line εικονική κοινότητα. Τα πλεονεκτήματα μίας τέτοιας προσέγγισης 

είναι πολλαπλά.

Οι «εικονικές κοινότητες» βοηθούν την εγκαθίδρυση της Τράπεζας ως 

on-line ηγέτη της αγοράς. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

κοινότητας, αλλά και με ειδικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους 

τραπεζικούς αντιπροσώπους, έτοιμους να απαντήσουν σε οποιοδήποτε 

ερώτημα τους τίθεται, βοηθά στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με την 

Τράπεζα. Επιπλέον αποτελεί δυνατό εργαλείο εξοικείωσης των 

υπαρχόντων πελατών με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, δεδομένου ότι οι
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διαπροσωπικές επιδράσεις (word-of-mouth communication) είναι πολύ 

σημαντικές κυρίως για τα άυλα προϊόντα. Τέλος μπορούν οι Τράπεζες να 

περιηγηθούν σε «εικονικές κοινότητες» των ανταγωνιστών και να 

συλλέξουν με τον τρόπο αυτό πληροφορίες για νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες που σκοπεύουν να εισάγουν στην αγορά.

Τα οφέλη κατά συνέπεια μίας Τράπεζας με την παρουσία της στο Internet 

είναι πολλά και σημαντικά. Τα περισσότερα δεν έχουν να κάνουν με 

πραγματική αύξηση των κερδών των Τραπεζών ή μείωση του κόστους, 

τουλάχιστον προς το παρόν. Η σπουδαιότητά τους έγκειται κυρίως στην 

βελτίωση του προφίλ της Τράπεζας, με την έννοια ότι με τον τρόπο αυτό 

προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένη τραπεζική εξυπηρέτηση.

3.3 ΕΜΠΟΔΙΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Παράλληλα με αυτούς που προβλέπουν ότι η νέα τεχνολογία θα αλλάξει 

δραματικά την δομή των καναλιών διανομής στο retail banking και τα 

παραδοσιακά Καταστήματα θα εξαφανιστούν, υπάρχουν και οι 

υποστηρικτές της άποψης ότι για το μέλλον, για το οποίο μπορούμε να 

κάνουμε προβλέψεις, το βασικό κανάλι διανομής θα είναι τα Καταστήματα 

[28].

Η τελευταία άποψη ενισχύεται και από τον εύλογο προβληματισμό των 

Τραπεζών ότι με το Internet Banking οι διασταυρωμένες πωλήσεις θα 

γίνουν πιο δύσκολες, τα εμπόδια εισόδου των νέων ανταγωνιστών 

ουσιαστικά καταργούνται και οι Τράπεζες θα πρέπει πλέον να 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους προϊόν με προϊόν [28].
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Επιπλέον είναι αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί το Internet να αποτελέσει 

πηγή διαφοροποίησης για τους Τραπεζικούς Οργανισμούς.[29]. Με την 

εισαγωγή του Internet ο κύκλος των προϊόντων πιθανότατα να μικρύνει, 

καθώς θα είναι πλέον εύκολη η αντιγραφή των προϊόντων από τον 

ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια η διαφοροποίηση θα προκύπτει όχι από τα 

ίδια τα προϊόντα αλλά από την δυνατότητα των Τραπεζών να 

προσφέρουν συνεχώς νέα και διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Αναφορικά με τις αποδόσεις και τα προσφερόμενα επιτόκια, δεν 

αναμένεται να επηρεαστούν από την εισαγωγή του Internet Banking. Τα 

έξοδα για τις Τράπεζες, όπως αναφέρθηκε, αναμένεται να μειωθούν 

σημαντικά, σε μακροπρόθεσμη όμως βάση, καθώς προς το παρόν μικρό 

ποσοστό των πελατών έχει υιοθετήσει την καινοτομία. Ανάλογα κατά 

συνέπεια αναμένεται να μειωθούν τα τιμολόγια προμηθειών των 

τραπεζικών συναλλαγών, που επιβαρύνουν τον πελάτη, γεγονός που θα 

αποτελεί μία ευκαιρία διαφοροποίησης μεταξύ των Τραπεζών που 

παρέχουν Internet Banking εξυπηρέτηση και των Τραπεζών που δεν 

παρέχουν αυτή την μορφή εξυπηρέτησης.

Το όνομα της μάρκας αποκτά λιγότερο σημαντικό ρόλο μεταξύ των 

Τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες Internet banking, κατά συνέπεια είναι 

απαραίτητη η ενίσχυση με την διαφήμιση ώστε να τονιστούν οι αξίες της 

μάρκας που θα είναι κατάλληλη για κάθε τμήμα της αγοράς.

Η άνεση (convenience) είναι περιοχή διαφοροποίησης για πολλές 

Τράπεζες. Τώρα με την χρήση του Internet Banking όλες οι Τράπεζες που 

παρέχουν την υπηρεσία αυτή περιορίζουν σημαντικά την δυνατότητα 

διαφοροποίησης σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα πλεονεκτήματα που 

παρέχει η υπηρεσία αυτή στους πελάτες είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια.
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Στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών (customer service) , μία περιοχή 

έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των Τραπεζών, οι Τράπεζες που παρέχουν 

Internet Banking διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτές που δεν 

παρέχουν αυτή τη μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης, Στο μέλλον όμως με 

την ανάπτυξη του Internet Banking και την υιοθέτησή του από μεγάλο 

αριθμό πελατών μεταξύ των Τραπεζών που παρέχουν Internet Banking 

συστήματα, οι διαφορές στο θέμα της εξυπηρέτησης των πελατών μάλλον 

δεν θα είναι σημαντικές, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας είναι που κάνει 

τη διαφορά.

Τέλος η ασφάλεια των συναλλαγών φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τόσο 

τις Τράπεζες όσο και τους ίδιους του πελάτες. Η ανησυχίες αυτές είναι 

εύλογες καθότι πλέον τα όπλα των σύγχρονων κακοποιών είναι το 

πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Οι πειρατές του κυβερνοχώρου, οι λεγόμενοι 

χάκερ, έχουν αναγάγει σε επιστήμη την εισβολή σε αρχεία εταιριών, συχνά 

προσβλέποντας σε οικονομικό όφελος. Οι Τράπεζες όμως είναι ιδιαίτερα 

καθησυχαστικές στον τομέα της ασφάλειας. Προσφέρουν μία σειρά από 

μέτρα ασφαλείας όπως το πρωτόκολλο SSL (Secured Socket Layer), τα 

πιστοποιητικά ασφαλείας, την κωδικοποίηση των στοιχείων και τους 

αριθμούς TAN (Transaction Authentication Number) που συνοδεύουν κάθε 

συναλλαγή. To SSL είναι ένα ασφαλές περιβάλλον που ενεργοποιείται από 

την αρχική επιλογή του πελάτη, πριν ακόμη πληκτρολογήσει τους 

κωδικούς πρόσβασης και τότε εμφανίζεται ένα λουκέτο στο κάτω μέρος 

της οθόνης ενώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι σελίδες πλέον 

αρχίζουν από 'https://' αντί του συνηθισμένου 'http://'. Τα πιστοποιητικά 

ασφαλείας, με πιο διαδεδομένο αυτό της Verisign, αφορούν την 

αναγνώριση του χρήστη και την πιστοποίηση της ταυτότητάς του. Οι 

αριθμοί ΤΑΝ είναι οι αριθμοί της αυθεντικότητας της συναλλαγής και έχουν
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τη θέση της υπογραφής του πελάτη. Τέλος υπάρχουν και οι αριθμοί της 

επικύρωσης της συναλλαγής που βγαίνουν στην οθόνη μετά την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε κάθε αριθμό ΤΑΝ αντιστοιχεί ένας 

αριθμός επικύρωσης. Οι παραπάνω αριθμοί είναι μίας χρήσης και δεν 

μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το θέμα της ασφάλειας είναι ίσως και ο 

λόγος που οι Τράπεζες άργησαν να χρησιμοποιήσουν το Internet για 

πραγματικές τραπεζικές συναλλαγές. Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εμπόδιο 

για την εξάπλωση του Internet Banking, παρά το γεγονός ότι κατά 

πολλούς το θέμα είναι περισσότερο ψυχολογικό παρά πραγματικό [30]. 

Αρκετές Τράπεζες προσπαθούν να μετατρέψουν το εμπόδιο αυτό σε 

ευκαιρία . Ένα παράδειγμα αποτελεί η Security First Bank που με την 

επιλογή αυτού του ονόματος υποδηλώνει την έμφαση που δίνεται από την 

Τράπεζα στον τομέα της ασφάλειας των συναλλαγών. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι Ελληνική Τράπεζα που δηλώνει ότι το σύστημα 

ασφάλειας που παρέχει είναι απόρθητο, αφού καθημερινά βάλλεται από 

χάκερ μισθωμένους από την ίδια την Τράπεζα, οι οποίοι δεν έχουν 

μπορέσει να σπάσουν μέχρι τώρα κανένα κωδικό.

3.4 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Internet Banking στους 

πελάτες των τραπεζών. Καταρχήν μπορούμε να αναφέρουμε την αποφυγή 

της ταλαιπωρίας και την εξοικονόμηση χρόνου, εφόσον δεν είναι 

απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη στο Κατάστημα. Η 

πραγματοποίηση κατά συνέπεια των απλών τραπεζικών συναλλαγών 

«ρουτίνας» γίνονται κατ' αυτό τον τρόπο εύκολα και γρήγορα. Δίνεται η 

δυνατότητα στον πελάτη να απολαμβάνει σύγχρονη ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση από οποιοδήποτε χώρο αυτός το επιθυμεί, από την εργασία
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ή από το σπίτι. Το κόστος των συναλλαγών (τιμή) είναι πολύ χαμηλό έως 

μηδενικό, ενώ η εξυπηρέτηση που απολαμβάνει είναι ταχύτατη και 

ποιοτικά αναβαθμισμένη. Όλα τα παραπάνω είναι σαφώς κατανοητά και 

επιθυμητά και αποτελούν συνιστώσες της τραπεζικής εξυπηρέτησης 

σημαντικές για μία μεγάλη ομάδα πελατών. Το ερώτημα που τίθεται είναι 

κατά πόσο οι πελάτες είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν την τραπεζική 

εξυπηρέτηση μέσω Internet. Οι περισσότεροι δεν είναι. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι οι Τράπεζες δεν θα πρέπει να επεκταθούν προσφέροντας 

αυτή την μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης. Σύμφωνα με τους Bower και 

Christensen [31] μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες αποτυχίας των 

επιχειρήσεων είναι η αδυναμία τους να παραμείνουν ηγέτες στον χώρο 

τους όταν η τεχνολογία απαιτούσε δραστικές αλλαγές. Και η αιτία της 

αποτυχίας δεν οφείλεται στην τεχνολογία αυτή καθαυτή, αλλά στο 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές άκουγαν υπερβολικά ή σεβόταν 

υπερβολικά τις ανάγκες των πελατών τους. Δεν μπορεί όμως μία 

επιχείρηση να περιμένει από του πελάτες της, που στην πλειοψηφία τους 

είναι εξοικειωμένοι και ικανοποιημένοι με έναν συγκεκριμένο τρόπο 

εξυπηρέτησης, να την οδηγήσουν σε καινοτομίες. Δεν έχουν απλά την 

φαντασία, την επιθυμία ή και την δυνατότητα να ρισκάρουν. Ωστόσο 

υπάρχουν οι «καινοτόμοι», η ομάδα αυτών των καταναλωτών που 

προχωρούν μπροστά υιοθετώντας πρώτοι τις νέες υπηρεσίες και αν 

μείνουν αυτοί ικανοποιημένοι τότε θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ανάλογη 

ήταν και η περίπτωση του ATM. Αν οι Τράπεζες ρωτούσαν στους πελάτες 

τους στις αρχές της δεκαετίας του ' 80 αν θέλουν να χρησιμοποιούν τα 

μηχανήματα αυτά η απάντηση από τους περισσότερους θα ήταν ότι ποτέ 

δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αυτή την μορφή τραπεζικής 

εξυπηρέτησης.
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Κατά συνέπεια οι ευκολίες που προσφέρει το Internet banking στους 

καταναλωτές είναι τόσο σημαντικές που σύντομα θα δούμε να 

χρησιμοποιείται τόσο ευρέως όσο και το ATM σήμερα.

Τα οφέλη του Internet Banking για τον πελάτη προκύπτουν και από την 

ιδιαίτερη φύση του Internet. Η πληροφόρηση είναι άμεση, κατά συνέπεια 

οι πελάτες μπορούν με μία γρήγορη περιήγηση να συγκρίνουν αποδόσεις 

προσφερόμενες υπηρεσίες και να επιλέξουν τελικά την Τράπεζα και το 

προϊόν που τους ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες τους. Μελλοντικά οφέλη 

μπορούν να προκύψουν από την μείωση του κόστους των Τραπεζών που 

μπορεί να μετακυλήσει στις αποδόσεις. Στην ουσία η εισαγωγή του 

Internet Banking αναβαθμίζει την καθημερινή μας ζωή.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το Internet φέρνει τεράστιες 

αλλαγές στην τραπεζική Βιομηχανία. Σύντομα πρόκειται να γίνει ένα πολύ 

σημαντικό κανάλι διανομής και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούν οι 

Τράπεζες τόσο καλύτερα θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες 

στρατηγικές. Συνοπτικά θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

• Είναι πολύ σημαντική η παρουσία των Τραπεζών στο Internet, ακόμη 

και αν αυτή είναι μία τακτική άμυνας έναντι των ανταγωνιστών. Στο 

μέλλον οι υπάρχοντες πελάτες θα θελήσουν να κάνουν χρήση του 

Internet Banking και η Τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να τους το 

προσφέρουν. Μερικές μάλιστα έρευνες έδειξαν ότι περίπου το 4% των 

πελατών των Τραπεζών ετησίως υιοθετούν το Internet Banking όταν η 

Τράπεζά τους αρχίσει να τους το προσφέρει[32].
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• To Internet Banking μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά

βοηθώντας σημαντικά τις συνολικές πωλήσεις, ενώ ταυτόχρονα 

προσδίδει κύρος και ενισχύει το καλό όνομα της Τράπεζας.

• Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες είναι πολύ

σημαντική για την Τράπεζα, για την αναγνώριση των πιο ελκυστικών 

τμημάτων της αγοράς στα οποία μπορεί να στοχεύσει η Τράπεζα στο 

μέλλον.

• Τα οφέλη που συνδέονται με το Internet Banking πρέπει να

εκτιμηθούν σε μακροχρόνια βάση και έχουν να κάνουν με την

διατήρηση της υπάρχουσας πελατείας και την ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης του πελάτη. Το κόστος της επένδυσης είναι μικρό 

σχετικά με το κόστος που συνεπάγεται η απώλεια, λίγων ίσως, αλλά 

καλών πελατών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet βρίσκεται στην Ελλάδα σε 

εμβρυακό στάδιο ανάπτυξης . Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εξαιρετικά 

μικρή διείσδυση στο Διαδίκτυο , μόλις 6% , η οποία όμως εκτιμάται ότι θα 

φτάσει ίσως στο 30% μέχρι το 2003 [33]. Κατά συνέπεια μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε το Internet Banking ως μία καινοτομία που βρίσκεται 

στην Ελλάδα στο στάδιο της εισαγωγής. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 

αναφορά της θεωρίας πάνω στην οποία βασίζεται η έρευνα της παρούσας 
εργασίας. Προσδιορίζεται η καινοτομία του Internet Banking ως μη 

συνεχιζόμενη καινοτομία και αναλύονται οι θεωρίες της υιοθέτησης της 

καινοτομίας και της διάδοσης της καινοτομίας στους καταναλωτές, ενώ 

ταυτόχρονα εντοπίζονται σε θεωρητική βάση οι ομάδες των καταναλωτών 

που συγκεντρώνουν όλα τα θετικά χαρακτηριστικά ώστε με την 

κατάλληλη προσέγγιση από πλευράς Τραπεζών να αποτελόσουν σύντομα 

χρήστες της τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω Internet.
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4.2 INTERNET BANKING : ΜΙΑ «ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «μη συνεχιζόμενη καινοτομία» (discontinuous 

innovation), σύμφωνα με την κλίμακα νεότητας προϊόντων που είναι 

ευρέως αποδεκτή από τους marketers [34] . Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει 

τα παρακάτω επίπεδα καινοτομίας:

Α) Συνεχιζόμενες καινοτομίες (continuous innovations), που 

περιλαμβάνουν αλλαγές σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα και η εισαγωγή τους 

δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις καταναλωτικές μας συνήθειες.

Β) Οι δυναμικά συνεχιζόμενες καινοτομίες (dynamically continuous 

innovations), που περιλαμβάνουν είτε ανάπτυξη νέων προϊόντων είτε 

σημαντικές αλλαγές υφιστάμενων, μεταβάλλοντας σε μεγαλύτερο βαθμό 

τις καταναλωτικές μας συνήθειες από ότι οι συνεχιζόμενες καινοτομίες.

Γ) Μη συνεχιζόμενες καινοτομίες (discontinuous innovation), που όταν 

εισαχθούν στην αγορά επιφέρουν δραματικές αλλαγές στις καταναλωτικές 

μας συνήθειες.

Η εισαγωγή του Internet banking εκτιμάται ότι θα φέρει τεράστιες αλλαγές 

στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούμε τις τραπεζικές μας 
συναλλαγές, ως εκ τούτου θεωρείται μη συνεχιζόμενη καινοτομία. Δίνεται 

τέλος σε άσκοπες μετακινήσεις και σε συχνά ατελείωτες ουρές αναμονής. 

Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές θα γίνονται από το σπίτι ή το γραφείο. 

Μέσα από το Internet ο πελάτης μπορεί να συνδεθεί με την Τράπεζα στην 

οποία τηρεί λογαριασμό, να ρωτήσει για το υπόλοιπό του, να μεταφέρει 

ποσά από τον ένα λογαριασμό στον άλλο, να κάνει πληρωμή καρτών,
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λογαριασμών ΟΤΕ ΔΕΗ κ.α., δανείων, να ενημερωθεί για τις τιμές των 

Ξένων νομισμάτων ή τις τιμές των μετοχών του Χ.Α.Α., δηλαδή να 

πραγματοποιήσει μία ευρεία γκάμα τραπεζικών εργασιών εύκολα και 

γρήγορα που στο πρόσφατο παρελθόν δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα 

μπορούσε να κάνει. Σύντομα εκτιμάται ότι το φάσμα των υπηρεσιών που 

θα προσφέρει μία Τράπεζα μέσω του Internet θα διευρυνθεί και με την 

βοήθεια του διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών (ΔΙΑΣ) θα δίνεται η 

δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών και μεταξύ των Τραπεζών, 

όπως γίνεται στο εξωτερικό.

4.3 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Για να γίνει αποδεκτή η καινοτομία από τους πελάτες των Τραπεζών θα 

πρέπει ο καθένας από αυτούς να περάσει από μία διαδικασία, την 

διαδικασία υιοθέτησης της καινοτομίας (adoption process), η οποία 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια [35]:

1. Γνώση (Awareness)

2. Κατανόηση (Comprehension)

3. Σχηματισμός στάσης (Attitude)
4. Αιτιολόγηση / Πειθώ (Legitimation)

5. Δοκιμή (Trial)
6. Υιοθέτηση (Adoption)

Δηλαδή για να αποφασίσει ο καταναλωτής να υιοθετήσει την καινοτομία 

θα πρέπει πρώτα να μάθει για την ύπαρξή της (1), στη συνέχεια να 

κατανοήσει ακριβώς τι προσφέρει σ' αυτόν η καινοτομία (2), ώστε να 

σχηματίσει μία στάση, θετική ή αρνητική απέναντι σ' αυτήν (3). Αν η 

στάση που διαμόρφωσε είναι θετική τότε θα πεισθεί (4) ότι πρέπει να

Κικιλία Βασιλειάδου-Αιπλωματική Εργασία ‘Internet Banking ’ 54



Κεφάλαιο 4 " Οι διαδικασίες υιοθέτησης και διάδοσης της καινοτομίας

υιοθετήσει την καινοτομία, ενώ αν η στάση είναι αρνητική το πιθανότερο 

είναι η όλη διαδικασία να σταματήσει σε αυτό το στάδιο και να μην 

πραγματοποιηθεί η υιοθέτηση. Αν η διαδικασία συνεχιστεί, ο καταναλωτής 

θα δοκιμάσει (5) την καινοτομία, είτε πραγματικά είτε νοητά και στο 

τελευταίο στάδιο της υιοθέτησης (6) αποφασίσει αν θα την υιοθετήσει, 

δηλαδή αν θα την κάνει αποδεκτή και θα την χρησιμοποιεί τακτικά ή θα 

την απορρίψει.

Στο Σχήμα 4.1 βλέπουμε την διαδικασία υιοθέτησης της καινοτομίας από 

τον καταναλωτή, μέσω ενός πιο ρεαλιστικού και κατανοητού μοντέλου.

ΣΧΗΜΑ 4.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πηγή :Schiffman, LG. and Kanuk, L.L,(1997), Consumer Behavior,&h edition, 
Prentice Hall International, Inc. p.543

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η διαδικασία υιοθέτησης της καινοτομίας 

ξεκινά με την γνώση του καταναλωτή σχετικά με αυτή, συνεχίζει με την 

δημιουργία ενδιαφέροντος για την καινοτομία και την εκτίμηση αυτής, 

που βασίζεται σε καθαρά προσωπικά κριτήρια. Μετά την ολοκλήρωση της 

εκτίμησης ο καταναλωτής είτε αποδέχεται την καινοτομία ή την
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απορρίπτει. Στην περίπτωση που θα την δεχτεί θα ακολουθήσει δύο 

επιλογές. Ή θα επιλέξει να προβεί σε αγορά ή θα επιλέξει την δοκιμή και 

άρα θα έχει την πρώτη εμπειρία του με την καινοτομία. Η εμπειρία που 

έχει αποκομίσει με την χρήση της καινοτομίας τον οδηγεί στο να 

αξιολογήσει την καινοτομία και να επιβεβαιώσει ή όχι τις προσδοκίες του 

για αυτήν σχετικά με τα οφέλη που θα αποκομίσει ώστε τέλος να 

αποφασίσει αν θα την απορρίψει ή θα την υιοθετήσει δηλαδή θα την 

χρησιμοποιεί τακτικά.

4.4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Όλοι οι καταναλωτές δεν διέρχονται ταυτόχρονα την διαδικασία 

υιοθέτησης της καινοτομίας. Κάποιοι την υιοθετούν αμέσως μόλις αυτή 

εισαχθεί στην αγορά , κάποιοι άλλοι πολύ αργότερα. Έρευνες δείχνουν ότι 

οι καταναλωτές που υιοθετούν ταυτόχρονα μία καινοτομία/ προϊόν έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια οι marketers αναπτύσσουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές προσέγγισης κάθε μίας ομάδας Η εξέταση 

συνολικά των ατομικών διαδικασιών υιοθέτησης της καινοτομίας μας δίνει 

το φαινόμενο της διάδοσης της καινοτομίας στην αγορά, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 4.2.

Στο Σχήμα 4.2 βλέπουμε τις κλασικές ομάδες καταναλωτών που θα 

υιοθετήσουν ταυτόχρονα την καινοτομία και τα ποσοστά αυτών από το 

σύνολο των καταναλωτών που τελικά θα υιοθετήσουν την καινοτομία.

Έτσι οι ομάδες που διακρίνουμε είναι οι εξής:
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Πρώιμη Όψιμη
Πλειοψηφία Πλειοψηφία

ΣΧΗΜΑ 4.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

(Diffusion Process)
Πηγή: Σιώμκος,Γ.Ι.,(1994),Συμπεριφορά Καταναλωτή & Στρατηγική 

Μάρκετινγκ, εκδόσεις Α. Σταμούλης, σελ 297.

1. Οι καινοτόμοι (Innovators) : Είναι οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν την 

καινοτομία . Είναι ανυπόμονοι στο να δοκιμάσουν νέες ιδέες, καλά 

μορφωμένοι και αντέχουν οικονομικά να πάρουν αυτό το ρίσκο. Το 

ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των καταναλωτών που θα 

υιοθετήσει τελικά την καινοτομία είναι πολύ μικρό, μόλις 2,5%. Όσον 

αφορά την υιοθέτηση του Internet Banking , είναι οι πρώτοι που θα 

σπεύσουν να ωφεληθούν από την δυνατότητα που τους δίνει η 

Τράπεζά τους να κινούν τους λογαριασμούς τους από το σπίτι μέσω 
Internet ή ακόμη και αυτοί που θα αποφασίσουν να αλλάξουν Τράπεζα 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην νέα αυτή υπηρεσία. Σύμφωνα 

με κάποιους [36] οι καινοτόμοι είναι καθοδηγητές γνώμης(ορίπϊοπ 

leaders) . Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έδειξε ότι οι καινοτόμοι 

παρέχουν στους υπόλοιπους καταναλωτές πληροφορίες και συμβουλές 

για προϊόντα και υπηρεσίες και οι τελευταίοι συχνά ακολουθούν αυτές 

τις υποδείξεις. Αυτός όμως είναι και ο ρόλος του καθοδηγητή γνώμης. 

Κατά συνέπεια σύμφωνα με την άποψη που θέλει τον καινοτόμο να
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είναι και καθοδηγητής γνώμης η ομάδα αυτή είναι που συχνά επηρεάζει 

την υιοθέτηση ή την απόρριψη της καινοτομίας από το σύνολο των 

καταναλωτών. Κατά άλλους [37] οι καινοτόμοι δεν αποτελούν 

καθοδηγητές γνώμης καθότι δεν είναι τόσο κοινωνικά ενσωματωμένοι 

εφόσον ανήκουν στην ανώτερη κοινωνικοοικονομική τάξη.

Παρά το γεγονός όμως ότι όλα αυτά τα γενικό χαρακτηριστικά 

αποδίδονται γενικά στον καινοτόμο καταναλωτή, εντούτοις όλοι 

συμφωνούν ότι ένας καινοτόμος σε μία προϊοντική κατηγορία δεν είναι 

απαραίτητα καινοτόμος σε μία άλλη κατηγορία προϊόντων.

Σχετικά με τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (high-tech) στην 

κατηγορία των οποίων υπάγεται και το Internet Banking έχει 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει μία γενικότερη κατηγορία καινοτόμου αυτού 

του καθοδηγητή αλλαγών (change leader). Τα άτομα αυτά έχουν την 

τάση να υιοθετούν άμεσα τεχνολογικές καινοτομίες και στη συνέχεια 

να τις κάνουν δημοφιλείς στους υπόλοιπους καταναλωτές. Είναι 

κοινωνικοί με πολλές γνωριμίες και επαφές και τάση να αναζητούν 

συνεχώς νέες πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιπλέον έχει παρατηρηθεί η κατηγορία καταναλωτών που 
χαρακτηρίζονται ως φίλοι της τεχνολογίας (technophiles) ,άτομα που 

αγοράζουν νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αμέσως μόλις αυτά 

εισαχθούν στην αγορά κυρίως από περιέργεια και η κατηγορία αυτών 

που ενθουσιάζονται με την τεχνολογία (techthusiasts), άτομα νεώτερα, 

καλά μορφωμένα και οικονομικά ευκατάστατα.

Οι Τράπεζες ενδιαφέρονται να αναγνωρίσουν την ομάδα των 

καινοτόμων που θα υιοθετήσουν πρώτοι το Internet Banking γιατί
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αυτοί θα αποτελέσουν καταρχήν τους καθοδηγητές γνώμης που θα 

οδηγήσουν και τις υπόλοιπες ομάδες στην υιοθέτηση ή μη της 

καινοτομίας. Η προσέγγιση αυτής της ομάδας γίνεται με την έκθεση 

όλων των τεχνικών λεπτομερειών που διέπουν τη λειτουργία του 

Internet Banking μέσω των πολλών εξειδικευμένων περιοδικών 

τεχνολογίας που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μια άλλη προσέγγιση θα 

μπορούσε να γίνει μέσω του Internet με την τοποθέτηση ειδικών 

παραπομπών (links) σε δημοφιλή sites του δικτύου όπου θα 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας 

και τα επίπεδα ασφάλειας που παρέχει, προσφέροντας ταυτόχρονα μία 

προσομοίωση (demo) ώστε να μπορούν να κάνουν δοκιμαστική χρήση 

της προσφερόμενης υπηρεσίας.

2. Οι Πρώιμοι Αποδέκτες (Early Adopters) :Ακολουθούν την υιοθέτηση 

της καινοτομίας χρονικά αμέσως μετά από τους καινοτόμους. 

Αποτελούν το 13,5% αυτών που τελικά θα υιοθετήσουν την 

καινοτομία. Είναι περισσότερο κοινωνικά ενσωματωμένοι, γι αυτό 

θεωρούνται από ορισμένους [37] ότι είναι πιο πιθανό να 

διαδραματίσουν το ρόλο του καθοδηγητή γνώμης και ότι η ομάδα αυτή 

είναι που θα οδηγήσει την καινοτομία στην επιτυχία ή την αποτυχία. 

Όσον αφορά τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά είναι καλά 
μορφωμένοι, ανώτερης κοινωνικής θέσης και επιζητούν την ενημέρωση 

για νέα προϊόντα και υπηρεσίες περισσότερο από τις άλλες ομάδες 
καταναλωτών.

Είναι η κατηγορία των πελατών Τραπεζών που θα υιοθετήσει το 

Internet Banking μάλλον αμέσως μόλις η Τράπεζά τους κάνει την 

υπηρεσία αυτή διαθέσιμη στους πελάτες της, διότι και η κατηγορία 

αυτή είναι άτομα που αισθάνονται άνετα με την τεχνολογία και
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πιστεύουν ότι η υπηρεσία του Internet Banking θα κάνει την ζωή τους 

πιο εύκολη.

Οι πρώιμοι αποδέκτες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

Τραπεζικούς Οργανισμούς. Κατά συνέπεια ο εντοπισμός τους και η 

καταγραφή του προφίλ αυτής της ομάδας καταναλωτών είναι 

εξαιρετικής σημασίας, καθώς η επιτυχία ή η αποτυχία της καινοτομίας 

κρίνεται σημαντικά από την αποδοχή της από αυτή την ομάδα. Η 

προσέγγιση των πρώιμων αποδεκτών από τις Τράπεζες μπορεί να γίνει 

με διαφημίσεις που δίνουν έμφαση στα πλεονεκτήματα και στα οφέλη 

που προκύπτουν από την χρήση του Internet Banking.

3. Η Πρώιμη Πλειοψηφία (Early Majority):Ta άτομα που ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή θα υιοθετήσουν την καινοτομία πριν από τον μέσο 

καταναλωτή. Αποτελούν το 34% του συνόλου που θα υιοθετήσει 

τελικά την καινοτομία. Θα υιοθετήσουν το Internet Banking εφόσον 

πειστούν ότι τα οφέλη είναι σημαντικά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 

την άποψη αυτών που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή, 

εφόσον είναι άτομα που εμπιστεύονται. Αναφορικά με τα δημογραφικά 

τους χαρακτηριστικά είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν 

μόρφωση και κοινωνικοοικονομική θέση υψηλότερη από τον μέσο 
καταναλωτή.

4. Η Όψιμη Πλειοψηφία ( Late Majority): Είναι άτομα δύσπιστα στις νέες 

ιδέες και τεχνολογίες και δεν θέλουν να αλλάξουν τις παλιές τους 
συνήθειες παρά μόνο αφού νιώσουν έντονα την κοινωνική πίεση. 

Αποτελούν και αυτοί το 34% περίπου του συνόλου που τελικά θα 

υιοθετήσει την καινοτομία. Η κατηγορία αυτή αναμένεται να υιοθετήσει 

το Internet Banking αρκετά χρόνια μετά , αφού πλέον η υπηρεσία θα
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γίνει αρκετά δημοφιλής. Είναι και αυτοί άτομα μόρφωσης, ηλικίας, 

εισοδήματος και κοινωνικής θέσης πάνω από τον μέσο όρο και 

παρακολουθούν τα ΜΜΕ λιγότερο από τις άλλες κατηγορίες 

καταναλωτών.

5. Οι Βραδυκίνητοι (Laggards): Αποτελούνται από άτομα που θα 

υιοθετήσουν τελευταίοι την καινοτομία. Αριθμητικά είναι περίπου το 

16% αυτών που τελικά θα την υιοθετήσουν. Είναι εχθρικοί με την νέα 

τεχνολογία και καχύποπτοι με νέες ιδέες ίσως γιατί δεν αντέχουν 

οικονομικά το αναλαμβανόμενο ρίσκο εφόσον ανήκουν οικονομικά σε 

τάξη χαμηλότερη του μέσου όρου. Η ηλικία των βραδυκίνητων είναι 

μεγαλύτερη των άλλων ομάδων και μάλλον διακατέχονται από 

τεχνοφοβία. Είναι άτομα που θα υιοθετήσουν τελευταίοι την 

καινοτομία όταν πλέον αυτή θα βρίσκεται πιθανόν στο στάδιο της 

απόσυρσης. Ως εκ τούτου δεν αξίζει να γίνει προσπάθεια να τους 

κερδίσουμε γι αυτό αποτελούν για τους marketers μία ομάδα χωρίς 

ενδιαφέρον για την οποία δεν σχεδιάζουν μίγματα Μάρκετινγκ.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό διάδοσης της καινοτομίας

έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας και οδηγούν στην

γρηγορότερη διάδοσή της είναι οι εξής:

1. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που αντιλαμβάνονται οι δυνητικοί πελάτες 

ότι έχει η καινοτομία σε σχέση με προηγούμενα υποκατάστατα 

προϊόντα ή πρακτικές.

2. Η συμβατότητα της καινοτομίας με τις υπάρχουσες ανάγκες, αξίες και 

πρακτικές.

3. Η εύκολη δοκιμή της καινοτομίας.
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4. Η μικρή πολυπλοκότητα της καινοτομίας, όσον αφορά την κατανόηση 

και την χρήση της.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι Τράπεζες θα πρέπει να απευθυνθούν 

αρχικά στους πελάτες τους ή στους υποψήφιους πελάτες τους που έχουν 

τα χαρακτηριστικά του καινοτόμου ή αυτά των πρώιμων αποδεκτών και να 

πείσουν πρώτα αυτούς να δοκιμάσουν και να υιοθετήσουν στη συνέχεια 

το Internet Banking. Κατά συνέπεια πρέπει να αρχικά να απευθυνθούν σε 

χρήστες Η/Υ ή και του Internet διότι μόνο αυτοί θα αντιληφθούν 

καταρχήν το συγκριτικό πλεονέκτημα (1) της καινοτομίας , χωρίς να την 

θεωρήσουν πολύπλοκη (4). Η σύγχρονη κοινωνία άλλωστε καθιστά το 

Internet Banking συμβατό (2) με τις υπάρχουσες ανάγκες (περιορισμένος 

χρόνος, δυσκολίες πρόσβασης λόγω αποστάσεων, κίνησης , προβλημάτων 

parking κ. α.) Τέλος θα πρέπει, όλες οι Τράπεζες που προσφέρουν στους 

πελάτες του την υπηρεσία αυτή, να εγκαταστήσουν αν δεν το έχουν ήδη 

κάνει, ένα demo στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, δηλαδή μία 

προσομοίωση των επιλογών που έχει ένας πραγματικός συνδρομητής 

ώστε να κάνουν εύκολη της δοκιμή (3) της καινοτομίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

Η ΕΡΕΥΝΑ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εισαγωγή στην εμπειρική έρευνα . Καθορίζεται 

το ερευνητικό πλαίσιο, αναφέρεται ο αρχικός σχεδιασμός της έρευνας και 

διατυπώνονται οι στόχοι της. Επιπλέον γίνεται αναφορά στον σχεδίασμά 

του ερωτηματολογίου, στην δοκιμή του στα πλαίσια της ανεπίσημης 

έρευνας και στην επιλογή του δείγματος. Αναφέρονται επίσης η μέθοδος 

συλλογής στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε όπως και η μέθοδος 

επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθεί. Τέλος γίνεται λεπτομερής ανάλυση 

του ερωτηματολογίου όπως τελικά αυτό διαμορφώθηκε και διανεμήθηκε 

στους ερωτώμενους.

5.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα έχει σαν στόχο να περιγράφει το προφίλ των ιδιωτών πελατών 

Τραπεζών που ήδη χρησιμοποιούν το Internet για την πραγματοποίηση 

των τραπεζικών τους συναλλαγών και αποτελούν τους καινοτόμους 

(innovators), αυτών που ενδιαφέρονται να το υιοθετήσουν στο εγγύς 

μέλλον και τους οποίους μπορούμε να τους κατατάξουμε στην κατηγορία
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των πρώιμων αποδεκτών (early adopters) και αυτών που δηλώνουν ότι 

δεν πρόκειται να υιοθετήσουν σύντομα την καινοτομία αυτή, που για τις 

ανάγκες της παρούσας θα τους ονομάσουμε μη αποδέκτες (non 

adopters). Σχετικά με το προφίλ των δύο τελευταίων ομάδων (early 

adopters και non adopters), η έρευνα μετράει την πρόθεση για υιοθέτηση 

ή όχι της καινοτομίας. Σύμφωνα δε με προηγούμενες έρευνες σχετικές με 

υιοθέτηση καινοτομιών οι προθέσεις είναι ενδεικτικές και μπορούν να 

προβλέψουν την πραγματική συμπεριφορά [38]. Στην παρούσα γίνεται 

μία προσπάθεια καταγραφής των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και των 

προτιμήσεων των παραπάνω ομάδων σχετικά με το Internet Banking, 

καθώς και με τις άλλες μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Πέρα από τα δεδομένα που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των παραπάνω 

ομάδων, η έρευνα συγκεντρώνει συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους, 

που αφορούν προηγούμενες εμπειρίες και πρακτικές σχετικά με την χρήση 

ή όχι Internet και τους λόγους για τους οποίους το χρησιμοποιούν, καθώς 
και την χρήση και την συχνότητα χρήσης άλλων μορφών ηλεκτρονικής 

τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Επιπλέον συγκεντρώνονται δημογραφικά στοιχεία ενώ τέλος 

καταγράφονται οι επιλογές τους αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης που χρησιμοποιούν και την συχνότητα χρήσης ώστε να είναι 

δυνατή η προσέγγιση του τμήματος που τελικά ενδιαφέρει τους 
Τραπεζικούς Οργανισμούς και το οποίο έχει όλα θετικά γνωρίσματα ώστε 

πολύ σύντομα να χρησιμοποιήσει την τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω 

Internet.

Ταυτόχρονα διερευνάται η στάση των πελατών απέναντι σε όλες τις 

μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης, δηλαδή απέναντι στην εξυπηρέτηση
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μέσω των παραδοσιακών Καταστημάτων , ATM, Η/Υ (home banking) , 

τηλεφώνου (phone banking ) και τέλος μέσω Internet.

Οι θεωρίες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα μελέτη είναι αυτές των 

διαδικασιών υιοθέτησης και διάδοσης της καινοτομίας και αναλύονται 

διεξοδικά στο κεφάλαιο 4.

5.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα, που βασίζεται σε συλλογή πρωτογενών στοιχείων, διεξάγη τον 

Ιούνιο του 2000 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε μία πόλη που 

αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος οικονομικό κέντρο στην Ελλάδα, με 

αυξανόμενης σημασία ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής, όπου 

ο τομέας του retail banking εξυπηρετείται από πολλές Ελληνικές και ξένες 

Τράπεζες.

Η παρούσα φάση της έρευνας περιλαμβάνει δύο στάδια: α) την ανεπίσημη 

έρευνα και β) την επίσημη έρευνα.

Κατά το στάδιο της ανεπίσημης έρευνας και μετά από μελέτη της 

ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας, συντάχθηκε πρόχειρο 

ερωτηματολόγιο που μοιράσθηκε σε 10 άτομα προκειμένου να 
εντοπισθούν τυχόν λάθη και ασάφειες. Τελικά διαμορφώθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 26 ερωτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Το 

στάδιο της επίσημης έρευνας περιλαμβάνει την διανομή των 

ερωτηματολογίων προσωπικά σε 150 άτομα (face-to-face interview), κατά 

τις πρωινές και απογευματινές ώρες σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, 

η δε επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία . Από τα ερωτηματολόγια που
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διανεμήθηκαν τα 6 θεωρήθηκαν μη αποδεκτά ενώ τα υπόλοιπα 144 

θεωρήθηκαν έγκυρα παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα από αυτά έλλειπαν 

κάποιες απαντήσεις, οι οποίες απλώς αφαιρέθηκαν από την επεξεργασία 

του συγκεκριμένου τμήματος της έρευνας.

Στην έρευνα συμμετέχουν άτομα άνω των 18 ετών, οι οποίοι και έχουν 

την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τραπεζικές συναλλαγές, με 

εξοικείωση στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή , τα οποία θεωρούμε ότι 

αποτελούν δυνητικούς χρήστες του Internet banking.

5.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Ηλικία - φύλο

Από το σύνολο των ερωτηθέντων το 52,1% ήταν άντρες και το 47,9% 

γυναίκες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1.

ΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ

18-25 9,7% 4,9%

26-35 27,8% 24,3%

36-45 9% 18,1%

46-60 1,4% 0,6%

60 & άνω 0% 4,2%

ΣΥΝΟΛΟ 47,9% 52,1%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
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Η κατανομή του δείγματος ανά ηλικία και φύλο (ραίνεται και στο Σχήμα 5.1

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

60

<
Ο
Η
Μ
Ο
Η
Μ
Ο
Μ
Ο

18-25 26-35 36-45 46-60

ΚΛΑΣΒΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

60 & άνω

ΣΧΗΜΑ 5.1

Το δείγμα μας είναι αρκετά ισορροπημένο όσον αφορά το φύλο όχι όμως 

όσον αφορά την ηλικία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ανήκει 

στην ηλικία από 26 έως 35 ετών, γεγονός που οφείλεται στην απαραίτητη 

προϋπόθεση της εξοικείωσης με την χρήση Η/Υ για την συμμετοχή 

κάποιου στην έρευνα, που αποκλείει ίσως αυτόματα μεγαλύτερες ηλικίες. 

Οικογενειακή κατάσταση

Στο σύνολο των 144 ερωτηθέντων οι 75(ποσοστό 52,1%) ήταν άγαμοι, οι 

68 (ποσοστό 47,2%) παντρεμένοι και 1 διαξευγμένος .

Επαγγελματική κατάσταση

Από τους 144 ερωτηθέντες οι 73 ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες (ποσοστό 

50,7%), οι 65 μισθωτοί , εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα, 

(ποσοστό 45,1%) και 6 σπουδαστές (ποσοστό 4,2%). Η κατανομή του
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δείγματος με βάση την επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων 

φαίνεται στον πίνακα 5.2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 73 50,7%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 65 45,1%

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 6 4,2%

ΣΥΝΟΛΟ 144 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

Μορφωτικό επίπεδο

Στο σύνολο των 144 ερωτηθέντων οι 19 ήταν απόφοιτοι λυκείου 

(ποσοστό 13,2%), οι 16 απόφοιτοι τεχνικής/ επαγγελματικής σχολής 

(ποσοστό 11,1%)/ οι 18 απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (ποσοστό 12,5%), οι 66 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (ποσοστό 45,8%) και οι 25 κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος (ποσοστό 17,4%) όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 5.3.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 19 13,2%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

16 11,1%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ι. 18 12,5%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α.Ε.Ι. 66 45,8%

ΚΑΤΟΧΟΙ MASTER/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 25 17,4%

ΣΥΝΟΛΟ 144 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ
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Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα

Στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζεται το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των 

ερωτηθέντων. Από το σύνολο των 144 μελών του δείγματος οι 44 έχουν 

μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα λιγότερο από 300.000 δραχμές (ποσοστό 

30,6%), οι 33 έχουν εισόδημα από 300.000 έως 500.000 δραχμές 

μηνιαίως (ποσοστό 22,9%), οι 36 πάνω 500.000 και έως 1.000.000 

δραχμές μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα (ποσοστό 25%) και οι 28 

(ποσοστό 19,4%) έχουν πάνω από 1.000.000 δραχμές μηνιαίο εισόδημα. 

Από τους 144 οι 3 (ποσοστό 2,1%) δεν απάντησαν στην ερώτηση που 

αφορούσε το εισόδημά τους.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ) ΠΟΣΟΣΤΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 300.000 44 30,6% 31,2%

300.000 - 500.000 33 22,9% 23,4%

501.000 -1.000.000 36 25,0% 25,5%

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000.000 28 19,4% 19,9%

ΣΥΝΟΛΟ 141 97,9% 100%

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 3 2,1%

ΣΥΝΟΛΟ 144 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

Χρήση Internet

Από τους ερωτώμενους οι 50 (ποσοστό 34,7% ) δεν είναι χρήστες του 

Internet ενώ οι υπόλοιποι 94 (ποσοστό 65,3%) κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών του Internet από το σπίτι, το γραφείο ή και από τα δύο, ή
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ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ 

INTERNET

ΣΥΝΟΛΟ

18-25

% ΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
13,8% % ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
16,0%

% ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 61,9% % ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 38,1% 100%
% ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
9,0% % ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
5,6% 14,6%

26-35

% ΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
50,0% % ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
56,0%

% ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 62,7% % ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 37,3% 100%
% ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
32,6% % ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
19,4% 52%

36-45

% ΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
34,0% % ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
14,0%

% ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 82,1% % ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 17,9% 100%
% ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
22,2% % ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
4,9% 27,1%

46-60

% ΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ

% ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
6,0%

% ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ % ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 100% 100%
% ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ

% ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ

2,1% 2,1%

Πάνω 
από 60

% ΤΩΝ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
2,1% % ΤΩΝ ΜΗ 

ΧΡΗΣΤΩΝ
8,0%

% ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 33,3% % ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 66,7% 100%
% ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
1,4% % ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ
2,8% 4,2%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET
ANA ΗΛΙΚΙΑ

Κικιλία Βασιλειάδου - Διπλωματική Εργασία ‘Internet Banking ’ 70



Κεφάλαιο 5° Η Έρευνα

τέλος από αλλού (πχ. Πανεπιστήμιο). Το μεγάλο ποσοστό των χρηστών 

Internet στο δείγμα μας οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν 

περιορίσαμε την ερώτηση αυστηρά σε χρήση Internet στο σπίτι αλλά την 

επεκτείναμε και στο χώρο της εργασίας. Έτσι πήραμε θετικές απαντήσεις 

ακόμη και από αυτούς που χρησιμοποιούν το Internet μόνο στο γραφείο 

για την παραλαβή ίσως και αποστολή μόνο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται λεπτομερής αναφορά των υπηρεσιών Internet που 

κάνουν χρήση οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα.

Η κατανομή των χρηστών και μη χρηστών του Internet ανά ηλικία, φύλο, 

και μορφωτικό επίπεδο φαίνεται στους Πίνακες 5.5, 5.6 και 5.7 αντίστοιχα.

ΦΥΛΟ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET ΣΥΝΟΛΟ
INTERNET

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 22 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 53 75

Μ
111
*

% ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
29,3% % ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
70,7% 100%

Η
< % ΤΩΝ 44,0% % ΤΩΝ ΜΗ 56,4% 52,1%
ζ
t

ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

% ΤΟΥ 15,3% % ΤΟΥ 36,8% 52,1%
ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 28 41 69

ΑΝ
ΤΡ

ΕΣ

% ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 40,6% % ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 59,4% 100%
% ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

56,0% % ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

43,6% 47,9%

% ΤΟΥ 19,4% % ΤΟΥ 28,5% 47,9%
ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 50 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 94 144
ΠΟΣΟΣΤΟ 34,7% ΠΟΣΟΣΤΟ 65,3% 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET
ANA ΦΥΛΟ
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ΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΤΕΣ

INTERNET

ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 14 19
% ΤΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

26,3% % ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

73,7% 100%

% ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

5,3% % ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

28,0% 13,2%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ/
ΕΠΑΓΤ.
ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 6 16
% ΤΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

62,5% % ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

37,5% 100%

% ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

10,6% % ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

12,0% 11,1%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Τ.Ε.Ι.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 9 18
% ΤΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

50,0% % ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

50,0% 100%

% ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

9,6% % ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

18,0% 12,5%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Α.Ε.Ι.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 47 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 19 66
% ΤΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

71,2% % ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

28,8% 100%

% ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

50,0% % ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

38,0% 45,8%

ΚΑΤΟΧΟΙ
MASTER/
ΔΙΔΑΚΤΟ-

ΡΙΚΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 23 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2 25
% ΤΗΣ
ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

92,0% % ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ

8,0% 100%

% ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

24,5% % ΤΩΝ ΜΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

4,0% 17,4%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

INTERNET ANA ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

5.4 ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μορφές ερωτήσεων: 

-κλίμακες σταθερού a0poiopa^(constant sum scale) (Ep.l)
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-ερωτήσεις διπλής επιλογής (dichotomous questions) ( Ερ.2,22) 

-σημασιολογικές διπολικές κλίμακες πενταβάθμιες (semantic differential 

scales)( Ερ. 5,6 και 10-13)

-ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice questions ) 

(Ερ.2α,β,3,4,8,14-21και 23-26)

-ανοικτές ερωτήσεις (open questions)(Ep.9 και 6γ)
-ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας (rank order scale) (Ερ. 6α,6β,7)

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και οι ερωτήσεις δεν είναι 

κατευθυνόμενες.

Η ερώτηση 1 έχει σαν στόχο να εντοπίσει την εκτίμηση (evaluation) των 

ιδιωτών πελατών Τραπεζών σχετικά με τις συνιστώσες μίας τραπεζικής 

συναλλαγής , πόσο σημαντική είναι δηλαδή η απώλεια κάθε συνιστώσας 

για την εν λόγω υπηρεσία. Η επιλογή των χαρακτηριστικών έγινε ως εξής: 

Σχετικά με το Ιο χαρακτηριστικό δηλαδή τον χρόνο πρόσβασης, αναμονής 

και εκτέλεσης των τραπεζικών συναλλαγών έχει διαπιστωθεί ότι [39] είναι 

πολύ σημαντικός για τους πελάτες Τραπεζών οι οποίοι πλέον έχουν 

λιγότερο χρόνο στην διάθεσή τους για να τον ξοδεύουν σε 

δραστηριότητες όπως το να επισκέπτονται για απλές συναλλαγές την 

Τράπεζά τους.

Εξάλλου [40] οι καταναλωτές δεν απολαμβάνουν την αγορά 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τον τρόπο που θα απολάμβαναν ίσως 

την αγορά άλλων καταναλωτικών αγαθών.

Επιπλέον τα υπόλοιπα εκτός από τον χρόνο χαρακτηριστικά που είναι 

σημαντικά σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι σύμφωνα 

με ευρήματα προηγούμενων ερευνών [40]:

-οι ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών (χαρακτηριστικό 5), δηλαδή κατά 

πόσο μπορούν να απολαμβάνουν με άνεση τις τραπεζικές τους

Κικιλία Βασιλειάόου - Διπλωματική Εργασία ‘Internet Banking' 73



Κεφάλαιο 5" Η Έρευνα

συναλλαγές. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την δυνατότητα 

πραγματοποίησης συναλλαγών από το σπίτι ή το γραφείο ή την 

δυνατότητα εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ωρο.

-η ακρίβεια των συναλλαγών (χαρακτηριστικό 2) δηλαδή το να γίνονται οι 

συναλλαγές σωστά.

-οι αποδόσεις και οι προμήθειες των συναλλαγών (τιμή)

(χαρακτηριστικό 3).

-η φιλική εξυπηρέτηση που έχει να κάνει με τον σεβασμό προς τον πελάτη 

και την κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων του 

(χαρακτηριστικό 4).

-η ασφάλεια των συναλλαγών(χαρακτηριστικό 6).

-το απόρρητο των συναλλαγών(χαρακτηρισπκό 7).

Στην ερώτηση αυτή ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν 

την σημαντικότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών μοιράζοντας 100 

βαθμούς ανάλογα με την σπουδαιότητα που προσδίδουν σε καθένα από 

αυτό.

Οι ερωτήσεις 5 και 10 έως 13 έχουν σαν στόχο να προσδιορίσουν το 

πώς αντιλαμβάνονται οι πελάτες Τραπεζών την κάθε μία συνιστώσα της 

τραπεζικής συναλλαγής της ερώτησης Ι.,για κάθε μία από τις παρακάτω 

μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης:

Α) Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω παραδοσιακών Καταστημάτων

Β) Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών

(ATM)

Γ) Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου (phone/ banking)

Δ)Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(home banking)

Ε)Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet Internet banking)
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Αυτό που ζητήθηκε από τους ερωτώμενους είναι να βαθμολογήσουν την 

κάθε μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης για κάθε ένα από τα 

χαρακτηριστικά-συνιστώσες αυτής, δίνοντας βαθμούς από το 1 έως το 5. 

Η βαθμολογία 1 σημαίνει ότι ο ερωτώμενος αντιλαμβάνεται την 

συγκεκριμένη συνιστώσα ως «κακή» για την δεδομένη μορφή 

εξυπηρέτησης , ενώ η βαθμολογία 5 σημαίνει ότι την αντιλαμβάνεται ως 

«άριστη».

Οι παραπάνω ερωτήσεις έχουν σαν σκοπό να προσδιορίσουν την στάση 

των πελατών έναντι των παραπάνω μορφών τραπεζικής εξυπηρέτησης. 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι δεν δόθηκε στους 

ερωτώμενους καμία επεξήγηση σχετικό με το τι είναι η κάθε μία από τις 

παραπάνω μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης. Στόχος μας ήταν να 

καταγράψουμε την στάση τους όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τα 

όσα έχουν ακούσει ή διαβάσει ή και από τις προσωπικές τους εμπειρίες. Εκ 

των υστέρων όπως θα αναφέρουμε παρακάτω διαπιστώσαμε σύγχυση των 

ερωτώμενων μεταξύ της τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω Internet και της 

εξυπηρέτησης μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Home Banking) γεγονός 

που κατά την γνώμη μας οφείλεται κυρίως στην περιορισμένες ενέργειες 

των περισσότερων Τραπεζών να προωθήσουν το home Banking στους 

ιδιώτες πελάτες τους.

Για την μέτρηση της διαμορφωμένης στάσης χρησιμοποιείται το 

υπόδειγμα του Fishbein [41] που εκφράζεται ως εξής:

ν

Αο=ΣΠχΕχ
Χ=1
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Όπου Αο = η στάση του πελάτη έναντι της μορφής εξυπηρέτησης ο .

Πχ = η άποψη του για την συνιστώσα χ της τραπεζικής

εξυπηρέτησης.

Εχ = η εκτίμηση , αξιολόγηση της άποψης.

ν = ο συνολικός αριθμός των συνιστωσών.

Στην προκειμένη περίπτωση χ είναι οι συνιστώσες που αναφέρονται στην 

ερώτηση 1. (ν=7). Τα Εχ προσδιορίζονται από την ερώτηση 1. Και τα Πχ 

από τις ερωτήσεις 5 και 10 έως 13. Τα υπόδειγμα αυτό χρησιμοποιεί 

πολλαπλασιαστικές σχέσεις άποψης - σημαντικότητας και άθροιση των 

σχέσεων αυτών για όλες τις συνιστώσες/ χαρακτηριστικά , κατά συνέπεια 

είναι γραμμικά αποζημιωτικό (linear compensatory ) υπόδειγμα μέτρησης 

στάσεων. Θεωρούμε ότι το υπόδειγμα αυτό βρίσκει κατάλληλη εφαρμογή 

στην περίπτωση μας καθώς οι πελάτες αξιολογούν την κάθε μορφή 

εξυπηρέτησης ως ένα σύνολο , ένα πακέτο χαρακτηριστικών , παρά με 

βάση κάποια εκτίμηση που προσδίδουν μεμονωμένα σε κάθε μία 

συνιστώσα αυτής [42]. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την 

προσωπική επαφή με τον υπάλληλο της Τράπεζας, που είναι σίγουρα η πιο 

πλήρης μορφή επικοινωνίας και η οποία απουσιάζει σε όλες τις μορφές 

ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης. Εντούτοις αν κάποιος πελάτης 

χρειάζεται να περιμένει στην ουρά για να εξυπηρετηθεί με τον τρόπο αυτό 

μπορεί να προτιμήσει να εξυπηρετηθεί μέσω Internet ακόμη και αν αυτή η 

μορφή επικοινωνίας δεν τον ικανοποιεί πλήρως.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στις μορφές της ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης με τις οποίες ασχολείται η παρούσα έρευνα, με έμφαση 

βέβαια στην τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet.

-ATM . Τα ATM (Automated Teller Machines) , οι αυτόματες 

ταμειολογιστικές μηχανές , είναι μηχανήματα συχνά τοποθετημένα έξω 

από τα Καταστήματα Τραπεζών , αλλά και σε χώρου απομακρυσμένους
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από αυτά που παρέχουν την δυνατότητα στους πελάτες με την χρήση 

μυστικού αριθμού PIN, να κάνουν μία σειρά από τραπεζικές συναλλαγές η 

γκάμα των οποίων συνεχώς εμπλουτίζεται. Η ιδιαιτερότητα των ATM 

έναντι των άλλων ηλεκτρονικών συναλλαγών έγκειται στο γεγονός ότι 

προμηθεύουν τους πελάτες με μετρητά. Η χρήση των ATM είναι ευρύτατα 

διαδεδομένη παγκοσμίως.

-Phone Banking. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους πελάτες των 

Τραπεζών να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω τηλεφώνου. Οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) τις πλήρως 

αυτοματοποιημένες, όπου ο πελάτης καθοδηγείται από ένα αυτόματο 

σύστημα φωνητικής απόκρισης σε διάφορες επιλογές και β) στις 

εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω τραπεζικού αντιπροσώπου. 

Ο πελάτης για να έχει πρόσβαση σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες 

χρησιμοποιεί ένα αριθμητικό κωδικό πατώντας τα πλήκτρα του τηλεφώνου 

του. Οι συναλλαγές που μπορεί να πραγματοποιήσει είναι αυτές που δεν 

περιλαμβάνουν μετρητά όπως ερώτηση υπολοίπου λογαριασμού, 

μεταφορά ποσών μεταξύ δύο λογαριασμών του, παραγγελία μπλοκ 

επιταγών ή λήψη τραπεζικών πληροφοριών. Το πλεονέκτημα αυτής της 

υπηρεσίας για τους πελάτες έγκειται στην δυνατότητά τους να έχουν 

πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες από την άνεση του γραφείου ή του 
σπιτιού τους χρησιμοποιώντας οικεία τεχνολογία.

-Home Banking ή τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Η/Υ . Με τον όρο

αυτό επικρατεί στη βιβλιογραφία η εκτέλεση των τραπεζικών συναλλαγών 

μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή, ενός modem και μίας τηλεφωνικής 

γραμμής χωρίς την σύνδεση μέσω Internet. Για την πραγματοποίηση των 

συναλλαγών απαραίτητη είναι η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού . Το 

πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών
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συναλλαγών χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη 

στο κατάστημα και εγγυάται ίσως μεγαλύτερη ασφάλεια από το Internet 

Banking το οποίο εξ ορισμού είναι ανοιχτό σε όλους.

-Internet Banking . Η υπηρεσία αυτή προσφέρει την δυνατότητα 

πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών μέσω του Internet. Δεν 

απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού από την Τράπεζα. Η σύνδεση 

γίνεται μέσω του διαδικτύου και οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι 

ανάλογες των άλλων ηλεκτρονικών μορφών τραπεζικής εξυπηρέτησης 

πλην φυσικά αυτής της ανάληψης μετρητών, ενώ απαραίτητη είναι η λήψη 

κάποιων μυστικών κωδικών από την Τράπεζα για την εξασφάλιση του 

απορρήτου των συναλλαγών.

Η ερώτηση 2 σκοπό έχει να προσδιορίσει πόσοι από τους ερωτώμενους 

έχουν πρόσβαση στο Internet και από πού (σπίτι, γραφείο ή και τα δυο) 

καθώς και πόσοι από τους μη χρήστες σκοπεύουν να συνδεθούν και πότε.

Η ερώτηση 3 προσδιορίζει τους σημαντικότερους λόγους για τους 

οποίους κάποιος χρησιμοποιεί το Internet, τόσο από το σπίτι όσο και από 

το γραφείο.

Η ερώτηση 4 μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τα ποια είδη 

ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης χρησιμοποιούν οι ιδιώτες πελάτες 
Τραπεζών καθώς και την συχνότητα χρήσης.

Με την ερώτηση 6 ζητούμε από τους ερωτώμενους να μας 

πληροφορήσουν πόσο πιθανή ή απίθανη θεωρούν από πλευράς τους την 

υιοθέτηση της τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω Internet στο εγγύς μέλλον , 

δίνοντας βαθμούς πιθανότητας από το 1 έως το 5, όπου το 1 σημαίνει ότι
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είναι εντελώς απίθανο γι αυτούς να υιοθετήσουν την καινοτομία , ενώ το 5 

σημαίνει ότι είναι εντελώς βέβαιο.

Για όσους μας απάντησαν δίνοντας βαθμό πιθανότητας 1 ή 2 , που 

σημαίνει ότι θεωρούν μάλλον απίθανη την υιοθέτηση του Internet Banking 

(non-adopters), ζητήσαμε να μας αναφέρουν τους λόγους για τους 

οποίους κατέληξαν στην απόφασή τους αυτή , κατατάσσοντάς τους 

μάλιστα με βάση τον βαθμό σημαντικότητας (1=λιγότερο σημαντικό, 5= 

περισσότερο σημαντικό), κάνοντας αναφορά σε πιθανούς λόγους : 

πολύπλοκη διαδικασία, υψηλό κόστος, επιθυμία να επισκέπτονται τον 

χώρο της Τράπεζας, φόβος για την ασφάλεια των συναλλαγών ή κάποιος 

άλλος λόγος τον οποίο θα μπορούσαν να μας υποδείξουν οι ίδιοι.

Κατά τον ίδιο τρόπο ζητήσαμε από όσους απάντησαν ότι θεωρούν μάλλον 

βέβαιη την υιοθέτηση του Internet Banking, δηλαδή από όσους έδωσαν 

βαθμό πιθανότητας 4 ή 5 (early adopters) , να μας κατατάξουν με βάση 

την σημαντικότητα τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκαν στην 

επιλογή αυτή : η δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης, η έλλειψη 

διαθέσιμου χρόνου, η ευκολία και η απλοποίηση των διαδικασιών, το 

χαμηλό κόστος των συναλλαγών (τιμή) ή κάποιος άλλος λόγος που τους 

δώσαμε την δυνατότητα να μας υποδείξουν.

Τέλος για την ομάδα των ερωτώμενων που δεν έχει αποφασίσει κατά πόσο 

προτίθεται να υιοθετήσει την καινοτομία στο εγγύς μέλλον τους δώσαμε 

την δυνατότητα να μας περιγράφουν τι θα ήταν αυτό που θα διευκόλυνε 

την απόφασή τους ώστε να οδηγηθούν στην υιοθέτηση του Internet 

Banking.

Η ερώτηση 7 μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικότερους 

λόγους που οδηγούν τους πελάτες να χρησιμοποιήσουν το Internet 

banking,
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ενώ η ερώτηση 8 προσδιορίζει την ζήτηση σχετικά με τις συναλλαγές που 

θέλουν οι πελάτες να πραγματοποιούν μέσω Internet.

Η ερώτηση 9 αφήνει τους ερωτώμενους να εκφράσουν οποιαδήποτε 

αντίρρηση έχουν σχετικά με το Internet banking αναφέροντας κάποια 

μειονεκτήματα που τυχόν αντιλαμβάνονται.

Τέλος οι ερωτήσεις 14 έως και 19 έχουν σαν στόχο την συλλογή 

δημογραφικών στοιχείων του δείγματος και την συλλογή στοιχείων 

σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που χρησιμοποιούν καθώς και 

την συχνότητα χρήσης ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση από πλευράς 

Τραπεζών του τμήματος των πελατών που τους ενδιαφέρει για την 

προώθηση της τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω Internet.

5.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS ver.9.0 καθώς και το Microsoft Excel του Office 

97.

Αρχικά χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα Fishbein μετρήθηκε η στάση των 
ερωτώμενων απέναντι σε 5 μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης : μέσω 

Internet, μέσω παραδοσιακών Καταστημάτων, μέσω ATM, μέσω 

τηλεφώνου και τέλος μέσω Η/Υ. Κατόπιν διερευνήθηκε κατά πόσο η 

στάση αυτών που είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν άμεσα την 

ηλεκτρονική τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet (early adopters) είναι 

διαφορετική από την αντίστοιχη στάση αυτών που δεν είναι διατεθειμένοι 

να υιοθετήσουν την καινοτομία στο εγγύς μέλλον (non adopters) και για 

τις 5 μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης. Για τον έλεγχο του κατά πόσο
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στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά στην στάση των δύο παραπάνω 

ομάδων καταναλωτών διενεργήθηκαν t test σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0,005.

Επίσης έγινε έλεγχος με t test για να διαπιστωθεί αφενός πόσο 

διαφορετικά εκτιμούν οι υπό μελέτη ομάδες, δηλαδή οι πρώιμοι αποδέκτες 

(early adopters) και οι μη αποδέκτες (non adopters) του Internet Banking, 

τις 7 διαστάσεις-συνιστώσες της τραπεζικής εξυπηρέτησης : τον χρόνο, τις 

ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών, την ακρίβεια των συναλλαγών, την 

τιμή, την φιλική εξυπηρέτηση, την ασφάλεια των συναλλαγών και τέλος 

το απόρρητο των συναλλαγών και αφετέρου πόσο διαφορετικές 

(στατιστικώς σημαντικές) είναι οι αντιλήψεις του για το Internet Banking 

για κάθε μία από τις παραπάνω διαστάσεις δηλαδή αν αντιλαμβάνονται με 

διαφορετικό τρόπο την λειτουργία του Internet Banking στις 7 

συνιστώσες - διαστάσεις του.

Τέλος με βάση τα παραπάνω διαμορφώθηκε το προφίλ των υπό μελέτη 

ομάδων : πρώιμων αποδεκτών και μη αποδεκτών της καινοτομίας καθώς 

επίσης και με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά σχετικά με χρήση ή όχι Internet, και για ποιους λόγους 

καθώς και προηγούμενη εμπειρία τους με άλλες ηλεκτρονικές μορφές 

τραπεζικής εξυπηρέτησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύονται 

διεξοδικά στο κεφάλαιο 6 της παρούσας εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική καταγραφή και σχολιασμός των 

ευρημάτων της έρευνας. Καταρχήν καταγράφεται το προφίλ δύο ομάδων 

που εντοπίζονται στο δείγμα, αυτών που εκδηλώνουν πρόθεση για 

υιοθέτηση του Internet Banking και αυτών που δηλώνουν ότι δεν 

προτίθενται να το υιοθετήσουν στο εγγύς μέλλον. Περιγράφονται τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, οι συνήθειές τους και οι αντιλήψεις 

τους σχετικά με το Internet Banking και την τραπεζική εξυπηρέτηση 

γενικότερα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι από τους μη χρήστες 

τραπεζικών υπηρεσιών μέσω Internet, που αποτελούν και την συντριπτική 

πλειοψηφία του δείγματος (ποσοστό 96,5%), οι 56 (ποσοστό 40,3%) 

θεωρούν πολύ πιθανό έως εντελώς βέβαιο να υιοθετήσουν σύντομα το 

Internet Banking και αποτελούν τους πρώιμους αποδέκτες (early 

adopters), ενώ οι 52 (ποσοστό 37,4%) θεωρούν πολύ πιθανό έως εντελώς 

βέβαιο ότι δεν θα υιοθετήσουν στο εγγύς μέλλον την καινοτομία αυτή 

(non adopters). Τέλος ένα ποσοστό 22,3% από τους μη χρήστες του
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Internet Banking δεν έχουν διαμορφώσει πρόθεση υιοθέτησης ή μη της 

καινοτομίας.

Για την τελευταία ομάδα γίνεται αναφορά στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τις συνήθειές τους, η έμφαση όμως δίνεται στις 

απαντήσεις τους αναφορικά με το τι θα διευκόλυνε την απόφασή τους 

ώστε να υιοθετήσουν εν τέλει την καινοτομία.

Εξαιτίας του πολύ χαμηλού ποσοστού των χρηστών τραπεζικών 

υπηρεσιών μέσω Internet στο δείγμα, μόλις 3,5% (π=5), δεν μπορούμε 

να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ αυτής της 

ομάδας καταναλωτών. Κατά συνέπεια γίνεται απλή αναφορά των 

ευρημάτων της έρευνας που αφορά αυτή την ομάδα.

Τέλος καταγράφονται οι στάσεις των καταναλωτών τραπεζικών υπηρεσιών 

απέναντι σε διάφορες μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης, όπως 

μετρήθηκαν με το υπόδειγμα μέτρησης στάσεων του Fishbein και 

ελέγχεται κατά πόσο διαφέρουν οι στάσεις ανάλογα με την πρόθεση 

υιοθέτησης ή μη της καινοτομίας.

6.2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΟΥ 

INTERNET BANKING

6.2.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Στους Πίνακες 6.1 έως και 6.6 παρουσιάζονται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος ανάλογα με την πρόθεση υιοθέτησης ή μη 

της καινοτομίας στο εγγύς μέλλον.

Πρώιμοι αποδέκτες

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ομάδα αυτή είναι κυρίως 

άντρες ( 53,6%), έγγαμοι (55,4%), ηλικίας 26 έως 45 ετών (84%).
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Αναφορικά με το επάγγελμά τους, είναι σε μεγάλο ποσοστό (60,7%) 

ελεύθεροι επαγγελματίες και στο επίπεδο μόρφωσής του απόφοιτοι 

Πανεπιστημιακής Σχολής (53,6%), ενώ το μηνιαίο οικογενειακό τους 

εισόδημα σε σημαντικό ποσοστό ξεπερνά το 1.000.000 δραχμές (33,9%). 

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν σε γενικές γραμμές με προηγούμενες 

έρευνες [19, 20] που δείχνουν ότι το τμήμα των καταναλωτών τραπεζικών 

υπηρεσιών που επιλέγει να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του μέσω 

Internet αποτελείται από εύπορα και με υψηλού επιπέδου μόρφωσης 

άτομα.

Μη αποδέκτες

Από την άλλη πλευρά η ομάδα που δεν προτίθεται να υιοθετήσει το 

Internet Banking στο εγγύς μέλλον αποτελείται ισόποσα από γυναίκες και 

άντρες, ηλικίας από 26 έως 35 ετών (48,1%), που κατά το μεγαλύτερο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

TOY INTERNET BANKING

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΦΥΛΟ

ΦΥΛΟ

ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΟΧΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ

n=56 (40,3%) n=52(37,4%) π=31(22,3%)

ΑΝΤΡΕΣ 53,6% 50,0% 48,4%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 46,4% 50,0% 51,6%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET BANKING

Κιιαλία Βασιλαάδου-Διπλωματική Εργασία ‘Internet Banking ’ 84



Κεφάλαιο if Αποτελέσματα Έρευνας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

TOY INTERNET BANKING

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΟΧΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ

η=56 (40,3%) η=52(37,4%) η=31(22,3%)
18-25 10,7% 21,2% 12,9%

26-35 42,9% 48,1% 77,4%

36-45 41,1% 19,2% 9,7%

46 και άνω 5,4% 11,5%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET BANKING

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

TOY INTERNET BANKING

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

<
Σ
<

ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΟΧΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ

ι_ι_
<
CIU

η=56 (40,3%) η=52(37,4%) η=31(22,3%)

ΜΙΣΘΩΤΟΣ 37,5% 51,9% 45,2%

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

60,7% 40,4% 51,6%

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ 1,8% 7,7% 3,2%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET

BANKING
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

TOY INTERNET BANKING

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο
ΙΚ

Ο
ΓΕ

Ν
ΕΙ

ΑΚ
Η

ΚΑ
ΤΑ

ΣΤ
ΑΣ

Η

ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΠΡΟΘΕΣΗ
ΜΗ

ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
TOY INTERNET 

BANKING

ΟΧΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ

n=56 (40,3%) n=52(37,4%) π=31(22,3%)
ΑΓΑΜΟΙ 42,9% 55,8% 67,7%

ΕΓΓΑΜΟΙ 55,4% 44,2% 32,3%

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ 1,8%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET

BANKING

ποσοστό τους είναι μισθωτοί (51,9%), άγαμοι (55,8%), απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου (32,7%) με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα από 300.000 

έως 500.000 δραχμές. Σε σύγκριση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των πρώιμων αποδεκτών η ομάδα αυτή (ραίνεται να διαφέρει ως προς την 
επαγγελματική κατάσταση ( μισθωτοί έναντι ελεύθερων επαγγελματιών) 

και ως προς το εισόδημα που εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερο.
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Κεφάλαιο 6° Λ ποτελέσματα Έρευνας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

TOY INTERNET BANKING

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΟΧΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ

η=56 (40,3%) η=52(37,4%) η=31(22,3%)
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΛΥΚΕΙΟΥ
7,1% 23,1% 9,7%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

8,9% 15,4% 9,7%

ΑΠΟΦΟΓΓΟΙ Τ.Ε.Ι. 10,7% 17,3% 6,5%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α.Ε.Ι. 53,6% 32,7% 54,8%

ΚΑΤΟΧΟΙ MASTER/ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

19,6% 11,5% 19,4%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET BANKING

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

TOY INTERNET BANKING

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Μ
Η

Ν
ΙΑ

ΙΟ
Ο

ΙΚ
Ο

ΓΕ
Ν

ΕΙ
Α

ΚΟ ΕΙ
ΣΟ

ΔΗ
Μ

Α 
ΣΕ

 Δ
ΡΑ

ΧΜ
ΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

INTERNET 
BANKING

ΟΧΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ

η=56 (40,3%) η=52(37,4%) η=31(22,3%)
Έως 300.000 32,2% 26,0% 43,3%

300.001-500.000 14,3% 34,0% 23,3%

500.001-
1.000.000

19,6% 28,0% 23,3%

Πάνω από 
1.000.000

33,9% 12,0% 10,1%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET BANKING
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Κεφάλαιο 6’ Αποτελέσματα Έρευνας

6.2.2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΠΚΑ

Αναφορικά με την χρήση ή όχι του Internet η έρευνα έδειξε, όπως 

άλλωστε ήταν αναμενόμενο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (82,1%) αυτών 

που προτίθενται να υιοθετήσουν άμεσα το Internet Banking είναι χρήστες 

του Internet και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που δεν προτίθενται να 

υιοθετήσουν το Internet Banking (53,8%) δεν κάνουν χρήση του Internet. 

Η συμβατότητα κατά συνέπεια της καινοτομίας με τις συνήθειες και 

πρακτικές των καταναλωτών είναι σημαντικός παράγοντας που επιταχύνει 

την διαδικασία διάδοσής της.

Παρατηρούμε ακόμη (Πίνακας 6.7) ότι από χρήστες του Internet με 

πρόθεση αποδοχής του Internet Banking οι περισσότεροι (60,9%) 

χρησιμοποιούν το Internet και στο σπίτι και στο γραφείο, 7 (15,2%) 

χρησιμοποιούν το Internet μόνο στο σπίτι και 11 (23,9%) στο γραφείο.

Από τους χρήστες του Internet που δεν προτίθενται να υιοθετήσουν την 

καινοτομία το μεγαλύτερο ποσοστό (45,8%) χρησιμοποιεί το Internet 

μόνο από το χώρο της εργασίας του, 6 άτομα (ποσοστό 25%) μόνο από 

το σπίτι, 5 άτομα (ποσοστό 20,8%) και από το σπίτι και από το γραφείο, 

ενώ 2 άτομα (8,1%) από το Πανεπιστήμιο.

Οι σημαντικότεροι λόγοι χρησιμοποίησης του Internet από το σπίτι, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.8, είναι η επικοινωνία με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ποσοστό 69,6% για τους πρώιμους αποδέκτες 

και ποσοστό 37,5% για τους μη αποδέκτες), και ακολουθεί η πρόσβαση σε 

νέα και πληροφορίες (65,2% για τους πρώιμους αποδέκτες και 33,3% για 

τους μη αποδέκτες), η ψυχαγωγία και διασκέδαση και η πρόσβαση σε
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Κεφάλαιο 6° Αποτελέσματα Ερευνας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ TOY INTERNET ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET BANKING

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
TOY INTERNET 

BANKING
ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Ν=56 (40,3%)

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

INTERNET BANKING
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

π=52(37,4%)
ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET 46 (82,1%) 24 (46,2%)

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΓΠ 7 (15,2%) 6 (25%)
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 11 (23,9%) 11 (45,8%)
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ
28(60,9%) 5 (20,8%)

ΑΠΟ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2 (8,1%)

ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ 
INTERNET

10 (17,9%) 28 (53,8%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7 ΧΡΗΣΗ INTERNET ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET BANKING

πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες , η αναζήτηση προγραμμάτων 

λογισμικού και τέλος έρχεται η αγορά προϊόντων μέσω Internet (ένα 

ποσοστό 34,8% των πρώιμων αποδεκτών αγοράζει προϊόντα μέσω 
Internet). Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι μη αποδέκτες 

του Internet Banking, που είναι όμως χρήστες του Internet, δεν έχουν 

κάνει ποτέ τους on line αγορές, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν 

εμπιστεύονται καθόλου το Internet για τέτοιου είδους συναλλαγές. Η 

αγορά προϊόντων μέσω Internet αποτελεί μάλλον το πρώτο βήμα για 

υιοθέτηση του Internet Banking που σίγουρα περιλαμβάνει υψηλότερο 

βαθμό αναλαμβανόμενου κινδύνου.
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Κεφάλαιο <5° Αποτελέσματα Έρευνας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY INTERNET

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΓΠ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
TOY INTERNET 

BANKING
ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

η=56 (40,3%)

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET BANKING
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

η=52(37,4%)

ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET 46 (82,1%) 24 (46,2%)

Ψυχαγωγία/
διασκέδαση

25 (54,3%) 8 (33,3%)

Πρόσβαση σε νέα/ 
πληροφορίες

30 (65,2%) 8 (33,3%)

Πληροφορίες για 
προϊόντα/ υπηρεσίες

25 (54,3%) 6 (25,0%)

Αναζήτηση
προγραμμάτων

λογισμικού

23 (50,0%) 5 (20,8%)

Αγορά προϊόντων 16 (34,8%)
Επικοινωνία με 
ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο(β-πΐ3ίΙ)

32 (69,6%) 9 (37,5%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΑΠΟ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Αναφορικά με την χρήση του Internet από το γραφείο (Πίνακας 6.9) ο 
σημαντικότερος λόγος τόσο για τους πρώιμους αποδέκτες (76,0%) όσο 

και για τους μη αποδέκτες (58,3%) είναι επίσης το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.

Οι απαντήσεις στην ερώτηση που απευθυνόταν στους μη χρήστες Internet 

σχετικά με το πότε σκοπεύουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.10. Από τους μη αποδέκτες του Internet
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Κεφάλαιο 6° Αποτελέσματα Έρευνας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY INTERNET

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
TOY INTERNET 

BANKING
ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

η=56 (40,3%)

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET BANKING
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

η=52(37,4%)

ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET 46 (82,1%) 24 (46,2%)

Ψυχαγωγία/
διασκέδαση

6 (13,0%) 5 (20,8%)

Πρόσβαση σε νέα/ 
πληροφορίες

31 (67,4%) 11 (45,8%)

Πληροφορίες για 
προϊόντα/ υπηρεσίες

25(54,3%) 13 (54,2%)

Αναζήτηση
προγραμμάτων

λογισμικού

14 (30,4%) 5 (20,8%)

Αγορά προϊόντων 12 (26,1%)
Επικοινωνία με 
ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο(β-ηΐ3ϊΙ)

35 (76,0%) 14 (58,3%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.9 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΑΠΟ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Banking (η=28) οι 23 απάντησαν ότι είτε σκοπεύουν να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε διάστημα μεγαλύτερο του 1 χρόνου (25%) , είτε ότι δεν 

γνωρίζουν ή δεν απαντούν στην ερώτηση (50%) είτε ότι δεν σκοπεύουν 

να συνδεθούν ποτέ(7,1%).
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Κεφάλαιο 6° Α ποτελέσματα Έρευνας

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
TOY INTERNET 

BANKING
ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

INTERNET BANKING
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

π=56 (40,3%) π=52(37,4%)
ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ 

INTERNET
Ν=10

00(ΝIIC

Σε 1-6 μήνες 2 (20,0%) 2 (7,1%)
Σε 7-12 μήνες 3 (30,0%) 3 (10,8%)
Σε διάστημα 

μεγαλύτερο από 1 
χρόνο

3 (30,0%) 7 (25,0%)

Ποτέ 2 (7,1%)

Δεν ξέρω / Δεν 
απαντώ

2 (20,0%) 14 (50,0%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.10 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ME TO INTERNET

Αναφορικά με την χρήση άλλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν γενικά ευρεία εφαρμογή του ATM σε 

αντίθεση με την τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου (phone 

banking) ή μέσω Η/Υ (home banking).

Στον Πίνακα 6.11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

συχνότητα χρήσης του ATM. Οι πρώιμοι αποδέκτες χρησιμοποιούν γενικά 

πιο συχνά το ΑΤΜ για τις συναλλαγές τους . Το μεγαλύτερο ποσοστό 

αυτών (50%) χρησιμοποιεί το ΑΤΜ από 5 έως 10 φορές το μήνα ενώ το 
μεγαλύτερο ποσοστό των μη αποδεκτών (44,2%) χρησιμοποιεί το ATM 1 

έως 5 φορές το μήνα.

Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με την μορφή 

γραφήματος.
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Κεφάλαιο <5° Αποτελέσματα Έρευνας

ΧΡΗΣΗ ΑΤΜ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
TOY INTERNET 

BANKING
ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣΤΟΥ 

INTERNET BANKING
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ν=56 (40,3%) π=52(37,4%)
Σχεδόν καθημερινά 10 (17,8%) 5 (9,6%)

5-10 φορές το μήνα 28 (50,0%) 16 (30,8%)
1-5 φορές το μήνα 12 (21,4%) 23 (44,2%)

Λιγότερο από 1 φορά 
το μήνα

3 (5,4%) 4 (7,7%)

Ποτέ 3 (5,4%) 4 (7,7%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.11 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜ

30

25

20

28

23

15 16

10
10

12

Σχεδόν 5-10 φορές το 1-5 φορές το Λιγότερο από 1 
καθημερινά μήνα μήνα φορά το μήνα

Ποτέ

□ ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ □ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΣΧΗΜΑ 6.1
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Κεφάλαιο <5°Αποτελέσματα Έρευνας

Οι χρήστες υπηρεσιών phone banking φαίνεται να είναι πολύ λίγοι. Το 

60,7% των πρώιμων αποδεκτών και το 96,2% των μη αποδεκτών δεν έχει 

κάνει ποτέ χρήση αυτής της μορφής τραπεζικής εξυπηρέτησης. Στον 

Πίνακα 6.12 παρουσιάζεται η συχνότητα χρήσης της τραπεζικής 

εξυπηρέτησης μέσω τηλεφώνου τόσο για τους πρώιμους αποδέκτες όσο 

και για τους μη αποδέκτες του Internet Banking, ενώ το Home Banking 

δεν χρησιμοποιείται από κανέναν από τις παραπάνω ομάδες.

ΧΡΗΣΗ PHONE BANKING

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
TOY INTERNET 

BANKING
ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ 

INTERNET BANKING
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

π=56 (40,3%) π=52(37,4%)

Σχεδόν καθημερινά 5 (8,9%)
5-10 φορές το μήνα 5 (8,9%)
1-5 φορές το μήνα 5 (8,9%) 1 (1,9%)

Λιγότερο από 1 φορά 
το μήνα

7 (12,5%) 1 (1,9%)

Ποτέ 34 (60,7%) 50 (96,2%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ PHONE BANKING

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι πρώιμοι αποδέκτες 

προτίθενται να υιοθετήσουν την καινοτομία παρουσιάζονται στο Σχήμα

6.2. Η πρώτη συστάδα ράβδων αφορά τον σημαντικότερο λόγο 

υιοθέτησης του Internet Banking που (ραίνεται να είναι η ευκολία με 

σχεδόν εξίσου σημαντική την δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης. Ο 

περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος (ραίνεται να υπερτερεί ως δεύτερος και 

τρίτος σημαντικός λόγος πρόθεσης υιοθέτησης της καινοτομίας, ενώ
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σχεδόν ασήμαντο ρόλο στην απόφαση υιοθέτησης εμφανίζεται να 

διαδραματίζει η πιθανόν καλύτερη πληροφόρηση που θα είχαν οι 

καταναλωτές αν υιοθετούσαν αυτή τη μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης. 

Τέλος το πιθανό χαμηλότερο κόστος συναλλαγών (τιμή) φαίνεται να μην 

παίζει κανένα ρόλο στην απόφασή τους να υιοθετήσουν το Internet 

Banking στο εγγύς μέλλον, ίσως γιατί η ομάδα αυτή των καταναλωτών 

έχει , όπως αναφέρθηκε, υψηλό επίπεδο εισοδημάτων γεγονός που 

δικαιολογεί την χαμηλή ευαισθησία τους στην τιμή.

ΣΧΗΜΑ 6.2

Αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι 

δεν προτίθενται να υιοθετήσουν στο εγγύς μέλλον την τραπεζική 

εξυπηρέτηση μέσω Internet μπορούμε να σημειώσουμε (Σχήμα 6.3) ότι 

σημαντικότερος λόγος για την συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων 

είναι ο φόβος για την ασφάλεια των συναλλαγών. Ο φόβος των πελατών
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για την ασφάλεια των συναλλαγών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Τράπεζες. 0 φόβος αυτός πηγάζει κυρίως 

από την ίδια την φύση του Internet που είναι εξ ορισμού ανοιχτό σε 

όλους. Οι ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν από πλευράς Τραπεζών 

αναλύονται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας. Λιγότερο σημαντικοί λόγοι 

εμφανίζονται να είναι το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται το Internet Banking 

ως πολύπλοκη διαδικασία, το γεγονός ότι τους αρέσει να επισκέπτονται 

την Τράπεζα τους, ενώ και εδώ η τιμή φαίνεται να διαδραματίζει 

μικρότερο αλλά όχι ασήμαντο ρόλο στην απόφασή τους να μην 

υιοθετήσουν το Internet Banking.

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ 
ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ TO INTERNET 

BANKING

□ πολύπλοκη 
διαδικασία

□ μου αρέσει να 
επισκέπτομαι την 
Τράπεζα μου

□ φοβάμαι για την 
ασφάλεια των 
συναλλαγών

□ θεωρώ το κόστος 
υψηλό(τιμή)

ΣΧΗΜΑ 6.3
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6.2.3. ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Στην προσπάθεια μας να προσδιορίσουμε κατά πόσο οι συνιστώσες της 

τραπεζικής εξυπηρέτησης αξιολογούνται διαφορετικά από τις δύο ομάδες 

καταναλωτών, τους πρώιμους αποδέκτες και τους μη αποδέκτες του 

Internet Banking διενεργήσαμε t-test σε επίπεδο σημαντικότητας 

α=0,005, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 

6.13.

Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι οι πρώιμοι αποδέκτες αξιολογούν 

διαφορετικά από τους μη αποδέκτες όλες της διαστάσεις της τραπεζικής 

εξυπηρέτησης, εκτός από αυτών του κόστους των συναλλαγών (τιμή) και 

της ασφάλειας των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.4 οι πρώιμοι αποδέκτες 

αξιολογούν τον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης τραπεζικών συναλλαγών 

ως την πιο σημαντική συνιστώσα της τραπεζικής εξυπηρέτησης, δεύτερη 

σε σειρά σημαντικότητας συνιστώσα είναι οι ευκολίες- απλοποίηση 

διαδικασιών, ακολουθεί η ακρίβεια των συναλλαγών και ακολούθως η τιμή, 

η διατήρηση του απορρήτου των συναλλαγών και τελευταία ως λιγότερο 
σημαντική θεωρούν την φιλική εξυπηρέτηση.

Όσον αφορά τώρα τους μη αποδέκτες, η σειρά με την οποία κατατάσσουν 

τις διαστάσεις της τραπεζικής εξυπηρέτησης ανάλογα με την 

σημαντικότητα που τους προσδίδουν, είναι εντελώς διαφορετική. Η 

ακρίβεια των συναλλαγών, δηλαδή το να γίνονται σωστά οι συναλλαγές, 

είναι γι αυτούς η σημαντικότερη συνιστώσα της τραπεζικής εξυπηρέτησης, 

μετά ακολουθεί ο χρόνος πρόσβασης και εκτέλεσης των συναλλαγών, η

Κικιλία Βασιλειάδου-Αιπλωματική Εργασία ‘Internet Banking' 97



Κεφάλαιο 6° Λ ποτελέσματα Έρευνας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΓ

ΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ 
ΗΡΕΤΗΣΗΣ
Μέση τιμή t-test Sig.

Χρόνος 
πρόσβασης 
και εκτέλεσης 
τραπεζικών 
συναλλαγών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

29,70 -3,513 0,001

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

19,46

Ακρίβεια των 
συναλλαγών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
η=56

15,89 2,885 0,005

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

21,73

Κόστος των
συναλλαγών
(τιμή)

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

8,16 -0,431 0,667

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

7,65

Φιλική
εξυπηρέτηση

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

7,30 2,102 0,038

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

9,71

Ευκολίες -
απλοποίηση
διαδικασιών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

17,82 -4,570 0,000

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

10,92

Ασφάλεια
των
συναλλαγών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

12,36 2,235 0,022

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

16,50

Διατήρηση
του
απορρήτου
των
συναλλαγών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

7,98 3,088 0,003

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

12,81

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΊΊΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
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ασφάλεια των συναλλαγών, το απόρρητο των συναλλαγών, οι ευκολίες και 

η απλοποίηση των διαδικασιών, η φιλική εξυπηρέτηση και τέλος το κόστος 

των συναλλαγών(τιμή).

Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες και με βάση τα αποτελέσματα των t-test που 

διενεργήσαμε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι πρώιμοι αποδέκτες 

προσδίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τους μη αποδέκτες στις παρακάτω 

διαστάσεις της τραπεζικής εξυπηρέτησης: στον χρόνο πρόσβασης και 

εκτέλεσης των τραπεζικών συναλλαγών και στις ευκολίες και την 

απλοποίηση διαδικασιών.

Αντίθετα προσδίδουν μικρότερη βαρύτητα από τους μη αποδέκτες στις 

υπόλοιπες συνιστώσες της τραπεζικής εξυπηρέτησης, εκτός αυτών της 
τιμής και της ασφάλειας όπου φαίνεται να μην υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αξιολογήσεις των δύο ομάδων.
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6.2.4 ΠΩΣ ΑΝΉΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET

Ο έλεγχος με t-test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,005 (Πίνακας 6.14) 

έδειξε ότι γενικό οι πρώιμοι αποδέκτες και η μη αποδέκτες του Internet 

Banking αντιλαμβάνονται διαφορετικά την καινοτομία στις παρακάτω 

διαστάσεις της:

1. Στον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης των συναλλαγών .

2. Στην ακρίβεια των συναλλαγών και

3. Στις ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών.

Ενώ δεν αντιλαμβάνονται διαφορετικά, τουλάχιστον σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,005, την τιμή, την ασφάλεια των συναλλαγών και το 

απόρρητο των συναλλαγών.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι πρώιμοι αποδέκτες 

αντιλαμβάνονται ότι το Internet Banking λειτουργεί «πολύ καλά» όσον 

αφορά τις διαστάσεις του χρόνου πρόσβασης και εκτέλεσης των 

τραπεζικών συναλλαγών (μέση τιμή βαθμολογίας πάνω από 4 με άριστα το 

5), λειτουργεί «καλά» αναφορικά με την τιμή και την φιλική εξυπηρέτηση 

(μέση τιμή βαθμολογίας πάνω από 3), ενώ λειτουργεί «άσχημα» (μέση 

τιμή βαθμολογίας κάτω από 3) ως προς τις διαστάσεις της ασφάλειας και 

του απορρήτου των συναλλαγών.

Οι μη αποδέκτες αντιλαμβάνονται ότι το Internet Banking λειτουργεί 

«καλά» ως προς τον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης τραπεζικών 

συναλλαγών και ως προς την ακρίβεια των συναλλαγών (μέση τιμή 

βαθμολογίας πάνω από 3) αλλά λειτουργεί «άσχημα» ως προς τις 

υπόλοιπες διαστάσεις του(μέση τιμή βαθμολογίας μικρότερη του 3).
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ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET *

Μέση τιμή t-test Sig.

Χρόνος 
πρόσβασης 
και εκτέλεσης 
τραπεζικών 
συναλλαγών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

4,21 -3,556 0,001

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

3,50

Ακρίβεια των 
συναλλαγών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
11=56

4,23 -5,189 0,000

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

3,25

Κόστος των
συναλλαγών
(τιμή)

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

3,17 -1,839 0,069

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

2,79

Φιλική
εξυπηρέτηση

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

3,19 -3,068 0,003

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

2,46

Ευκολίες -
απλοποίηση
διαδικασιών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

4,46 -4,582 0,000

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

3,35

Ασφάλεια
των
συναλλαγών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=56

2,62 -1,500 0,137

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
π=52

2,28

Διατήρηση
του
απορρήτου
των
συναλλαγών

ΠΡΩΙΜΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
η=56

2,45 -0,717 0,476

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
η=52

2,27

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.14. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΩΙΜΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ

INTERNET
^Σημείωση : Οι ερωτώμενοι καλούνται να βαθμολογήσουν, το Internet 
Banking για κάθε μία συνιστώσα-διάστασή του. Η κλίμακα βαθμολογίας: 1-5, 
όπου 1=κακή, 5=άριστη.
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Οι πρώιμοι αποδέκτες δηλαδή βαθμολογούν καλύτερα, σε σχέση με τους 

μη αποδέκτες, το Internet Banking στον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης 

των τραπεζικών συναλλαγών , στην ακρίβεια των συναλλαγών, στην 

φιλική εξυπηρέτηση και στις ευκολίες αλλά το βαθμολογούν το ίδιο 

χαμηλά με τους μη αποδέκτες στην ασφάλεια και το απόρρητο των 

συναλλαγών.

6.3. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η μέτρηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στις διάφορες 

μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης (Σχήμα 6.5) έδειξε ότι γενικά έχουν 

θετικότερη στάση απέναντι στην τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω ATM και 

μάλιστα η στάση αυτή είναι αρκετά προεξέχουσα. Η ορθότητα του 

αποτελέσματος αυτού επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα του Πίνακα 

6.11 , όπου φαίνεται ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό τόσο από τους 

πρώιμους αποδέκτες (5,4%) όσο και από τους μη αποδέκτες (7,7%) δεν 

έχει κάνει ποτέ χρήση αυτής της μορφής τραπεζικής εξυπηρέτησης.
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ΣΧΗΜΑ 6.5 ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

6.4 ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ TOY INTERNET BANKING ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Τμηματοποιώντας το δείγμα μας ανάλογα με την πρόθεση υιοθέτησης ή 

μη του Internet Banking καταλήγουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα 

(Σχήμα 6.6).
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1. Τόσο οι πρώιμοι αποδέκτες όσο και οι μη αποδέκτες του Internet 

Banking έχουν θετικότερη στάση απέναντι στην τραπεζική 

εξυπηρέτηση μέσω ΑΤΜ, έναντι των άλλων μορφών τραπεζικής 

εξυπηρέτησης.

2. Δεύτερη οτις προτιμήσεις των πρώιμων αποδεκτών είναι η 

εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου (phone banking) και ακολουθεί η 

τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet, στη συνέχεια μέσω Η/Υ και 

τέλος στις προτιμήσεις τους έρχεται η τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω 

παραδοσιακών Καταστημάτων.

3. Αντίθετα με τους πρώιμους αποδέκτες, οι μη αποδέκτες του Internet 

Banking (ραίνεται να προτιμούν μετά από το ΑΤΜ την εξυπηρέτηση 

μέσω παραδοσιακών Καταστημάτων, ενώ μετά ακολουθούν με τη 

σειρά το Internet Banking, το phone banking και τέλος το home 

banking.

4. Η στάση των πρώιμων αποδεκτών είναι σαφώς θετικότερη για κάθε μία 

από τις ηλεκτρονικές μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης από την 

αντίστοιχη στάση των μη αποδεκτών, ενώ αντίθετα στην περίπτωση 

της τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω παραδοσιακών Καταστημάτων η 
στάση των μη αποδεκτών είναι σαφώς θετικότερη από αυτή των 

πρώιμων αποδεκτών.
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ Η ΜΗ TOY INTERNET 

BANKING ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ TOY INTERNET BANKING 

□ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ TOY INTERNET BANKING

ΣΧΗΜΑ 6.6
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6.5 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ "ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΩΝ"

Ένα αξιόλογο ποσοστό του δείγματος, το 22,3% από τους μη χρήστες 

του Internet Banking, φαίνεται να μην έχει αποφασίσει ακόμη αν θα 

υιοθετήσει ή όχι αυτή την μορφή τραπεζικής εξυπηρέτησης. Είναι αυτοί 

που στην ερώτηση «πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να υιοθετήσετε το 

Internet Banking στο εγγύς μέλλον;» έδωσαν βαθμό πιθανότητας 3, σε 

πενταβάθμια κλίμακα με άκρα το 1=εντελώς απίθανο και 5=εντελώς 

βέβαιο.

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 6.1 έως και 6.6. Είναι γυναίκες (ποσοστό 51,6%), ηλικίας από 26 

έως 35 ετών (77,4%), ελεύθεροι επαγγελματίες (51,6%), άγαμοι (67,7%). 

Αναφορικά με το επίπεδο σπουδών είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.(54,8%) και με 

εισόδημα έως 300.000 δραχμές μηνιαίως (43,3%).

Από αυτούς οι 19 (61,3%) είναι χρήστες του Internet, οι 7 (36,8%) από 

το γραφείο, οι 4 (21,1%) από το σπίτι, οι 7 (36,8%) και από το σπίτι και 

από το γραφείο και τέλος ένας από το Πανεπιστήμιο.

Από τους μη χρήστες του Internet (38,7%), οι 3 προτίθενται να 

αποκτήσουν σύνδεση σε 1-6 μήνες, οι 2 σε διάστημα πάνω από 1 χρόνο, 
ενώ οι 7 δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν (Πίνακας 6.15).

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούν το Internet από το σπίτι είναι 

κυρίως για διασκέδαση (90,9%), πρόσβαση σε νέα και πληροφορίες 

(90,9%) και για πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (90,9%)
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και λιγότερο για αναζήτηση προγραμμάτων λογισμικού ή αγορά 

προϊόντων.

ΧΡΗΣΗ INTERNET

ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΗ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ 7(36,8%) ΣΕ 1-6 ΜΗΝΕΣ 3(25%)

ΣΠΙΤΙ 4(21,1%)
ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΠΟ 1 ΧΡΟΝΟ

2(16,7%)

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ 7(36,8%) ΔΕΝ ΞΕΡΩ / 
ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

7(58,3%)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1(5,3%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.15 ΧΡΗΣΗ Ή ΠΡΟΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ «ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΩΝ»

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούν το Internet από το σπίτι είναι 

κυρίως για διασκέδαση (90,9%), πρόσβαση σε νέα και πληροφορίες 

(90,9%) και για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και 

υπηρεσίες (90,9%) και λιγότερο για αναζήτηση προγραμμάτων λογισμικού 

ή αγορά προϊόντων (27,3%). Η χρήση από το γραφείο αφορά κυρίως το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (92,9%), πρόσβαση σε νέα (85,7%) και 

πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες (78,6%) και λιγότερο για 

αναζήτηση λογισμικού (28,6%) και αγορά προϊόντων (14,3%) (Πίνακας 

6.16)

Αναφορικά με την χρήση των άλλων μορφών ηλεκτρονικής τραπεζικής 

εξυπηρέτησης (Πίνακας 6.17) παρατηρούμε και εδώ αυξημένη χρήση του 

ATM. Συγκεκριμένα όλοι όσοι ανήκουν στην ομάδα αυτών που δεν έχουν 

διαμορφώσει πρόθεση υιοθέτησης ή μη του Internet Banking κάνουν 

χρήση του ΑΤΜ, οι περισσότεροι 1-5 φορές το μήνα, ενώ μόνο 3 από τους
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31 κάνουν χρήση υπηρεσιών phone banking. Τέλος το home banking δεν

χρησιμοποιείται από κανέναν που ανήκει σε αυτή την ομάδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY INTERNET

ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 
Ν=11

ΑΠΟ ΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

Ν=14

ΑΠΟ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ν=1
Ψυχαγωγία/
διασκέδαση

10 (90,9%)*

Πρόσβαση σε 
νέα/ πληροφορίες

10 (90,9%) 12 (85,7%) 1 (100%)

Πληροφορίες για 
προϊόντα/ 
υπηρεσίες

9 (81,8%) 11 (78,6%) 1 (100%)

Αναζήτηση
προγραμμάτων

λογισμικού

3 (27,3%) 4 (28,6%)

Αγορά προϊόντων 3 (27,3%) 2 (14,3%)
Επικοινωνία με 
ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

(e-mail)

10 (90,9%) 13 (92,9%) 1 (100%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ TOY INTERNET 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ «ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΩΝ»
• Τα ποσοστά είναι επί των χρηστών του Internet από το σπίτι, το 

γραφείο και το Πανεπιστήμιο αντίστοιχα

ΧΡΗΣΗ ΑΤΜ ΧΡΗΣΗ PHONE

BANKING

Σχεδόν καθημερινά 2 (6,5%) -

5-10 φορές το μήνα 11 (35,5%) 1(3,2%)

1-5 φορές το μήνα 12 (38,7%) 2(6,5%)

Λιγότερο από 1 φορά 
το μήνα

6 (19,3%) “

Ποτέ - 28(90,3%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.17 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜ ΚΑΙ PHONE BANKING 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ «ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΩΝ»
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με τους παράγοντες που 

κατά την γνώμη των ερωτηθέντων θα επιτάχυναν την απόφασή τους για 

υιοθέτηση του Internet Banking στο εγγύς μέλλον. Οι απαντήσεις 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.18

Η εγγύηση, από πλευράς Τραπεζών, για την ασφάλεια των συναλλαγών 

αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που θα τους οδηγούσε στην 

απόφαση να υιοθετήσουν σύντομα το Internet Banking για τους 26 από 

τους 31 ερωτώμενους (ποσοστό 83,9%). Δεύτερος σημαντικός 

παράγοντας είναι η ενημέρωση για το Internet Banking σχετικά με τις 

υπηρεσίες που προσφέρει και ποια θα είναι τα οφέλη για τον καταναλωτή 

(48,4%). Επίσης από 2 αναφέρθηκε ότι η αύξηση της ταχύτητας 

πρόσβασης στο Internet θα τους έκανε να σκεφτούν και την υιοθέτηση 

του Internet Banking , ενώ ένας αναφέρθηκε και στο κόστος σύνδεσης.

Τι θα διευκόλυνε την απόφασή σας ώστε να υιοθετήσετε την 

τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet στο εγγύς μέλλον;

Εγγύηση για ασφάλεια των 
συναλλαγών

12 (38,7%)

Περισσότερη ενημέρωση σχετικά με 
το τι είναι και τι προσφέρει το 

Internet Banking

8 (25,8%)

Εγγύηση για ασφάλεια και 
περισσότερη ενημέρωση

6 (19,5%)

Μεγαλύτερη ταχύτητα πρόσβασης 
στο δίκτυο

2 (6,4%)

Περισσότερη ενημέρωση και μείωση 
του κόστους σύνδεσης

1 (3,2%)

Δεν έδωσαν απάντηση 2 (6,4%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.18 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ TOY INTERNET BANKING ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
«ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΣ»
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Αναφορικά με το πώς αξιολογούν την κάθε μία διάσταση-συνιστώσα της 

τραπεζικής εξυπηρέτησης διαπιστώνουμε ότι σημαντικότερη διάσταση 

είναι η ακρίβεια των συναλλαγών , δηλαδή το να γίνουν οι συναλλαγές 

σωστά ενώ η τιμή δεν φαίνεται να τους απασχολεί ιδιαίτερα (Σχήμα 6.7).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

απόρρητο συναλλαγών 

ασφάλεια συναλλαγών 

ευκολίες-απλοποίηση διαδικασιών 

φιλική εξυπηρέτηση 

κόστος συναλλαγών(τιμή) 

ακρίβεια συναλλαγών 

χρόνος

0 5 10 15 20 25

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΣΧΗΜΑ 6.7

Οι «αναποφάσιστοι» αξιολογούν ως πιο σημαντική διάσταση την ακρίβεια 

των συναλλαγών, ενώ ακολουθούν ο χρόνος πρόσβασης και εκτέλεσης 

των συναλλαγών, η ασφάλεια των συναλλαγών, οι ευκολίες και η 

απλοποίηση των συναλλαγών, το απόρρητο των συναλλαγών, η φιλική 

εξυπηρέτηση και τέλος το κόστος των συναλλαγών.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι «αναποφάσιστοι» είναι πολύ πιο 

κοντά στους μη αποδέκτες σε σχέση με την αξιολόγηση των διαστάσεων 

της τραπεζικής εξυπηρέτησης όπως εύκολα προκύπτει από την σύγκριση 

με το Σχήμα 6.4. Αφενός κατατάσσουν με την ίδια σχεδόν σειρά
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σημαντικότητας τις διαστάσεις της τραπεζικής εξυπηρέτησης, (η μόνη 

διαφοροποίηση αφορά το απόρρητο των συναλλαγών που στους 

αναποφάσιστους έρχεται 5° σε σειρά σημαντικότητας, ενώ στους μη 

αποδέκτες έρχεται 4° , και στις ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών όπου 

συμβαίνει το αντίστροφο), αφετέρου οι μέσες τιμές των αξιολογήσεων 

είναι πολύ κοντά με αυτές των μη αποδεκτών όπως διαπιστώνεται με την 

σύγκριση με τον Πίνακα 6.13.

Σχετικό με το πώς αντιλαμβάνονται την τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω 

Internet παρατηρούμε ότι (Σχήμα 6.8) αντιλαμβάνονται ότι το Internet 
Banking λειτουργεί «καλά» ως προς την ευκολία και την απλοποίηση των 

διαδικασιών που προσφέρει, τον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης των 

συναλλαγών, την τιμή, την φιλική εξυπηρέτηση και την ακρίβεια των 

συναλλαγών(μέση τιμή βαθμολογίας πάνω από 3 με άριστα το 5) ενώ 

λειτουργεί «άσχημα» ως προς την ασφάλεια και το απόρρητο των 

συναλλαγών( μέση τιμή βαθμολογίας κάτω από 3).

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με τα αντίστοιχα των πρώιμων και 

μη αποδεκτών διαπιστώνουμε ότι οι αντιλήψεις των «αναποφάσιστων» 

σχετικά με το Internet Banking είναι πολύ πιο κοντά στις αντιλήψεις των 

πρώιμων αποδεκτών παρά των μη αποδεκτών οι οποίοι τελευταίοι φαίνεται 

να αξιολογούν το Internet Banking «καλά» μόνο ως προς το χρόνο 

πρόσβασης και εκτέλεσης των συναλλαγών και ως προς την ακρίβεια των 
συναλλαγών ενώ το αξιολογούν «άσχημα» ως προς τις υπόλοιπες 

διαστάσεις του.

Θα μπορούσε λοιπόν η ομάδα αυτή των καταναλωτών, με την κατάλληλη 

προσέγγιση, όπως οι ίδιοι άλλωστε ζητούν (Πίνακας 6.18) να αποτελόσουν 

πολύ σύντομα χρήστες ενός Internet Banking συστήματος. Στα επόμενα
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κεφάλαια αναπτύσσονται τρόποι προσέγγισης της ομάδας αυτής των 

καταναλωτών.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ "ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ" ΤΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

απόρρητο
συναλλαγών

ασφάλεια
συναλλαγών

ευκολίες-
απλοποίηση
διαδικασιών

φιλική εξυπηρέτηση

κόστος
συναλλαγών(τιμή)

ακρίβεια
συναλλαγών

χρόνος

■ Home Banking
□ Phone Banking
□ ATM
■ Κατάστημα
□ Internet Banking

ΣΧΗΜΑ 6.8
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6.6 ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ TOY INTERNET BANKING

Από το σύνολο των 144 ερωτηθέντων μόνο οι 5 (ποσοστό 3,48%) κάνει 

χρήση υπηρεσιών Internet Banking. Το ποσοστό αυτό είναι αναμενόμενο 

καθότι έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως αναφέρουν μικρά ποσοστά 

χρηστών Internet Banking. Στο Κεφάλαιο 2 αναφέρεται ότι στην 9η έρευνα 

του GVU που έγινε μεταξύ των χρηστών του Internet το 1998 μόνο το 

5,5% έκανε χρήση υπηρεσιών Internet Banking[20]. Αν και το δείγμα 

είναι εξαιρετικά μικρό για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, εντούτοις θα 

αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής των καταναλωτών, 

όπως προέκυψαν από την έρευνα.

Σχετικά με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικό 4 είναι άντρες και 1 

γυναίκα, δύο άγαμοι και 4 παντρεμένοι, 2 ηλικίας από 26 έως 35 ετών και 

3 από 36-45 ετών. Ως προς την επαγγελματική τους κατάσταση ένας είναι 

στέλεχος σε επιχείρηση, ένας μηχανικός, δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένας 

δημόσιος υπάλληλος. Η μόρφωσή τους είναι υψηλή με έναν απόφοιτο 

Τ.Ε.Ι., δύο Α.Ε.Ι. και δύο κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ 

το εισόδημά του ενός είναι 300.000 - 500.000 δραχμές μηνιαίως και των 

υπόλοιπων τεσσάρων 500.000 - 1.000.000 δραχμές.

Αναφορικά με την χρήση του Internet, 2 έχουν πρόσβαση μόνο από τον 

χώρο εργασίας τους, ενώ οι 3 και από το σπίτι. Δηλαδή και οι 5 

χρησιμοποιούν το Internet στον χώρο της δουλειάς τους. Οι 

σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούν το Internet από 

τον χώρο εργασίας είναι για επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(e-mail) και για πρόσβαση σε νέα και πληροφορίες.(Πίνακας 6.19)
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ΧΡΗΣΗ INTERNET

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ψυχαγωγία/ Διασκέδαση 2 2
Πρόσβαση σε νέα/ 

πληροφορίες
3 5

Πληροφορίες για 
προϊόντα/ υπηρεσίες

2 4

Αναζήτηση
προγραμμάτων

λογισμικού

2 2

Αγορά προϊόντων 2 2
Τραπεζικές/

χρηματιστηριακές
συναλλαγές

3 4

Επικοινωνία με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(e-mail)

3 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.19 ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ TOY INTERNET ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET BANKING

Σχετικά με την συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης 

μέσω ΑΤΜ και Internet, δύο χρησιμοποιούν ΑΤΜ σχεδόν κάθε μέρα, ένας 

5-10 φορές το μήνα και ένας λιγότερο από 1 φορά το μήνα. Η χρήση 

Internet Banking είναι πιο σπάνια. Τρεις το χρησιμοποιούν λιγότερο από 
μία φορά το μήνα, ένας 5-10 φορές το μήνα και ένας 1-5 φορές το μήνα. 

Επιπλέον δύο κάνουν χρήση Phone banking και Home Banking υπηρεσιών 
ενώ οι υπόλοιποι τρεις δεν κάνουν χρήση αυτών των μορφών τραπεζικής 

εξυπηρέτησης.

Οι λόγοι για τους οποίους κάνουν χρήση του Internet Banking είναι, κατά 

σειρά σημαντικότητας (Πίνακας 6.20), καταρχήν η δυνατότητα 24ωρης 

εξυπηρέτησης, κατόπιν η άνεση και η ευκολία, ακολουθεί η καλύτερη
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πληροφόρηση της κατάστασης των λογαριασμών και τέλος έρχεται το 

μειωμένο κόστος συναλλαγών.

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους 
χρησιμοποιείτε το Internet Banking;(KaTaT05Te τους με βάση 

τον βαθμό σημαντικότητας : 1= λιγότερο σημαντικό,
5=περισσότερο σημαντικό)

5 4 3 2 1

Η δυνατότητα 24ωρης
εξυπηρέτησης

5 - - - -

0 περιορισμένος διαθέσιμος 
χρόνος

- 1 1 1 2

Η ευκολία-απλοποίηση
διαδικασιών

- 3 1 1 -

Η καλύτερη πληροφόρηση 
της κατάστασης των
λογαριασμών

3 1 1

Το χαμηλό κόστος των 
συναλλαγών

” - - 2 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.20 ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY INTERNET
BANKING

Τέλος οι χρήστες του Internet Banking φαίνεται να εκτιμούν τον χρόνο 

πρόσβασης και εκτέλεσης των συναλλαγών περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη συνιστώσα τραπεζικής εξυπηρέτησης (Σχήμα 6.9 ), ακολουθεί η 

ακρίβεια των συναλλαγών ενώ τέλος φαίνεται να αξιολογούν περίπου το 

ίδιο τις υπόλοιπες διαστάσεις της τραπεζικής εξυπηρέτησης. Στο σημείο 

αυτό είναι σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι το εξαιρετικά μικρό μέγεθος του 

δείγματος(η=5) δεν μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε κανένα συμπέρασμα 

και ότι σε αυτό το σημείο απλώς παραθέτουμε τα αποτελέσματα της 

έρευνας για αυτή την ομάδα καταναλωτών.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

_____ 1_____
10απόρρητο συναλλαγών

ασφάλεια συναλλαγών I12

ευκολίες-απλοποίηση διαδικασιών 10

φιλική εξυπηρέτηση 8

κόστος συναλλαγών(τιμή) ■ ■ )
-

ακρίβεια συναλλαγών ■ 1 9
-

χρόνος Η 32
ί
1

!
1

η
1

0 5 10 15 20 25 30 35

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΣΧΗΜΑ 6.9

Στο Σχήμα 6.10 Παρουσιάζονται οι απαντήσεις των χρηστών Internet 

Banking σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τις διάφορες μορφές 

τραπεζικής εξυπηρέτησης στις διάφορες διαστάσεις-συνιστώσες τους.
Το απόρρητο των συναλλαγών φαίνεται ότι εξασφαλίζεται σημαντικά στην 

τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω παραδοσιακών Καταστημάτων, ενώ 

ακολουθεί και το home Banking. Στο σημείο αυτό μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι οι χρήστες Internet Banking φαίνεται να γνωρίζουν 

πολύ καλά τη διαφορά μεταξύ Internet Banking και Home Banking, σε 

αντίθεση με τις άλλες ομάδες του δείγματος. Αυτό διαπιστώνεται από το
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γεγονός ότι δίνουν υψηλή βαθμολογία στο Home Banking ως προς την 

ασφάλεια και το απόρρητο των συναλλαγών, ενώ αντίστοιχα χαμηλότερη

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ INTERNET BANKING ΤΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

■ Home Banking
□ Phone Banking
□ ATM
■ Κατάστημα
■ Internet Banking

ΣΧΗΜΑ 6.10

δίνουν στο Internet banking το οποίο ασφαλώς, λόγω της ίδιας της φύσης 

του Internet, που είναι ανοιχτό σε όλους, είναι και λιγότερο ασφαλές. 

Αντίθετα το home Banking δεν εμπεριέχει σχεδόν καθόλου τέτοιου είδους 

κινδύνους και οι χρήστες Internet Banking συστημάτων φαίνεται να το 

γνωρίζουν καλά αυτό.
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Ένα άλλο σημείο στο οποίο μπορούμε να σταθούμε είναι η διάσταση της 

φιλικής εξυπηρέτησης. Οι χρήστες Internet Banking θεωρούν την 

τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω παραδοσιακών Καταστημάτων ως την πιο 

φιλική , σαφώς λόγω της ανθρώπινης επικοινωνίας ενώ ακολουθεί η 

τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet την οποία αντιλαμβάνονται πιο 

«φιλική» από το Home Banking και από τις υπόλοιπες μορφές 

ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης. Τέλος ως προς τις υπόλοιπες 

διατάσεις : τιμή, ακρίβεια και χρόνος πρόσβασης και εκτέλεσης τραπεζικών 

συναλλαγών το ATM φαίνεται να ικανοποιεί περισσότερο από τις 

υπόλοιπες μορφές τραπεζικής εξυπηρέτησης τους χρήστες Internet 

Banking.
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6.7 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ INTERNET BANKING

Οι απαντήσεις στο ανοικτό ερώτημα :Ποια κατά τη γνώμη σας θεωρείτε 

«μειονεκτήματα» στην τραπεζικής εξυπηρέτηση μέσω Internet,

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.21.

Παρατηρούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (79,2%) 

ανέφεραν την ασφάλεια ως πρόβλημα των συναλλαγών μέσω του 

Διαδικτύου, ενώ μόνο ποσοστό 15,2% αυτών εντόπισαν άλλα 

προβλήματα. Μόνο το 5,6% των ερωτηθέντων, που ανήκουν στην 

κατηγορία των χρηστών και των πρώιμων αποδεκτών, θεωρεί ότι το 

Internet Banking δεν έχει κανένα μειονέκτημα.

Η μη διατήρηση του απορρήτου αποτελεί το δεύτερο σε σειρά 

μειονέκτημα που εντοπίσθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 

καθώς αναφέρθηκε από το 37,6% των ερωτηθέντων. Στην συνέχεια 

έρχεται το υψηλό κόστος σύνδεσης που εντοπίζεται ως μειονέκτημα από 
το 14,4% των ερωτηθέντων, κυρίως όσων ανήκουν στην κατηγορία των 

μη αποδεκτών.

Τέλος ένα μικρό ποσοστό (6,4%) ανέφερε ως μειονέκτημα το γεγονός ότι 

είναι πολύπλοκη διαδικασία , ένα ποσοστό (9,6%) αναφέρθηκε στην 

ταχύτητα σύνδεσης στο δίκτυο, η οποία θεωρήθηκε προβληματική και το 

7,2% ανέφερε ως μειονέκτημα την έλλειψη προσωπικής επικοινωνίας. 

Άλλες απαντήσεις που δόθηκαν από το 3,2% των ερωτηθέντων 

αφορούσαν τις περιορισμένες δυνατότητες της προσφερόμενης υπηρεσίας 

ή πιθανότητα να γίνουν λάθη κατά την διάρκεια των συναλλαγών.
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ΠΡΩΙΜΟΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ν=56

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ
Ν=31

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ν=52

ΧΡΗΣΤΕΣ
INTERNET
BANKING

Ν=5

ΣΥΝΟΛΟ
Ν=144

Ασφάλεια
συναλλαγών

31,4% 21,4% 7,1% 25% 20,8%

Ασφάλεια και 
απόρρητο 

συναλλαγών

21,6% 50% 42,9% 34,4%

Έλλειψη
προσωπικής
επικοινωνίας

2% 10,75 11,9% 7,2%

Υψηλό 
κόστος και 
απόρρητο 

συναλλαγών

2% 7,1% 3,2%

Υψηλό 
κόστος και 
ασφάλεια 

συναλλαγών

9,8% 10,7% 14,3% 11,2%

Πολύπλοκη
και

χρονοβόρα
διαδικασία

3,9% 1,6%

Ασφάλεια και 
ταχύτητα 
σύνδεσης 
στο δίκτυο

13,7% 3,6% 2,4% 25% 8%

Πολύπλοκη 
διαδικασία 

και ασφάλεια 
συναλλαγών

2% 3,6% 9,5% 4,8%

Αλλο 2% 4,8% 25% 3,2%

Κανένα
μειονέκτημα

11,8% 25% 5,6%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.21 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ INTERNET BANKING

Κικιλία Βασιλειάδου-Λιπλωματική Εργασία 'Internet Banking ’ 120



Κεφάλαιο (? Αποτελέσματα Έρευνας

6.8 ΖΗΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

Τέλος στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με τις συναλλαγές που θα ήθελαν 

οι ερωτώμενοι να πραγματοποιούν μέσω Internet, οι απαντήσεις που 

δόθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.22 .

ΠΡΩΙΜΟΙ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ν=56

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ
Ν=31

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ν=52

ΧΡΗΣΤΕΣ
INTERNET
BANKING

Ν=5

ΣΥΝΟΛΟ
Ν=144

Ερώτηση
υπολοίπου
λογ/σμού

94,5% 80,6% 78,8% 80,0% 85,3%

Μεταφορά 
ποσών από 
λογ/σμό σε 

λογ/σμό

89,3% 51,6% 44,2% 100% 65,3%

Τιμές
χρηματι
στηρίου

53,6% 45,2% 42,3% 60% 47,9%

Πληρωμή
δόσεων
δανείου

67,3% 38,7% 32,7% 40% 47,6%

Εμβάσματα
54,5% 22,6% 19,2% 20% 33,6%

Τιμές συναλ
λάγματος

40% 48,4% 46,2% 80% 45,5%

Αγοραπω
λησία

μετοχών/
ομολόγων

50,9% 32,3% 21,2% 60% 36,4%

Καμία
συναλλαγή

3,2% 7,7% 3,5%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.22 ΖΗΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ
INTERNET
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Το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά ότι επιθυμεί να μαθαίνει το υπόλοιπο 

των λογαριασμών του (85,3%), ενώ σημαντική ζήτηση έχει και η 

μεταφορά ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό (65,3%). Τέλος ένα 

μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων (3,5%) δεν επιθυμεί να πραγματοποιεί 

καμία συναλλαγή μέσω Internet. Πρόκειται για το 7,7% των «μη 

αποδεκτών» και το 3,2% των «αναποφάσιστων».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να προσεγγίσει το θέμα του 

Internet Banking από την πλευρά του ιδιώτη καταναλωτή τραπεζικών 

υπηρεσιών. Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις του έλληνα καταναλωτή απέναντι στην νέα αυτή μορφή 

τραπεζικής εξυπηρέτησης, καταλήξαμε σε ορισμένες σημαντικές 

διαπιστώσεις.

Με βάση την πρόθεση των καταναλωτών για υιοθέτηση ή μη της 

καινοτομίας εντοπίσαμε καταρχήν δύο ομάδες : τους πρώιμους αποδέκτες 

και τους μη αποδέκτες. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε 

συνοψίζονται ως εξής:

■ Αναφορικά με το προφίλ των «πρώιμων αποδεκτών», δηλαδή 

όσων προτίθενται να υιοθετήσουν άμεσα την καινοτομία, 

διαπιστώσαμε ότι είναι κυρίως άντρες, ελεύθεροι επαγγελματίες, 

έγγαμοι, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εισόδημα.

■ Οι περισσότεροι είναι χρήστες του Internet, έχοντας πρόσβαση σε 

αυτό κατά πλειοψηφία και από το σπίτι και από το χώρο εργασίας τους. 

Ο σημαντικότερος λόγος που χρησιμοποιούν το Internet είναι για
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επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 

πραγματοποιεί και αγορές προϊόντων μέσω του Internet.

■ Αναφορικά με την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μορφών τραπεζικής 

εξυπηρέτησης διαπιστώσαμε ότι σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν ΑΤΜ, η 

πλειοψηφία μάλιστα πολύ συχνό, ενώ ελάχιστοι κάνουν χρήση 

υπηρεσιών phone banking και κανένας χρήση τραπεζικής 

εξυπηρέτησης μέσω Η/Υ (home banking).

■ Επιθυμούν να υιοθετήσουν την τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet 

κυρίως για την ευκολία και την δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης, ενώ 

το κόστος των συναλλαγών (τιμή) δεν (ραίνεται να τους απασχολεί 

ιδιαίτερα.

■ Αξιολογούν τον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης τραπεζικών 

συναλλαγών ως την πιο σημαντική συνιστώσα της τραπεζικής 

εξυπηρέτησης.
■ Αντιλαμβάνονται ότι το Internet Banking λειτουργεί «πολύ καλά» όσον 

αφορά τις διαστάσεις του χρόνου πρόσβασης και εκτέλεσης των 
τραπεζικών συναλλαγών και την ακρίβεια των συναλλαγών, «καλά» ως 

προς την τιμή και την «φιλική εξυπηρέτηση», ενώ λειτουργεί 

«άσχημα» ως προς τις διαστάσεις της ασφάλειας και της διατήρησης 

του απορρήτου των συναλλαγών.

■ Προτιμούν την εξυπηρέτηση μέσω ATM έναντι όλων των άλλων 
μορφών τραπεζικής εξυπηρέτησης.

■ Τέλος αναφορικά με την χρήση ΜΜΕ (Παράρτημα Β) οι περισσότεροι 

παρακολουθούν τηλεόραση 1-2 ώρες ημερησίως, επιλέγοντας συνήθως 

ταινίες ή εκπομπές πολιτικού περιεχομένου, ακούν ραδιόφωνο πάνω 

από 3 ώρες ημερησίως και διαβάζουν εφημερίδες, κυρίως πολιτικού και 

οικονομικού περιεχομένου, τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. Τέλος 

διαβάζουν περιοδικά ποικίλης ύλης, αλλά και οικονομικού περιεχομένου 

και τεχνολογίας.
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■ Οι «μη αποδέκτες» του Internet Banking, δηλαδή όσοι δεν 

προτϊθενται να υιοθετήσουν την καινοτομία στο εγγύς μέλλον, είναι 

άτομα με μέσο εισοδηματικό επίπεδο, άγαμοι, κυρίως μισθωτοί, με 

υψηλό επίπεδο μόρφωσης.
■ Στην πλειοψηφία τους δεν είναι χρήστες του Internet, και δεν 

σχεδιάζουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο άμεσο μέλλον. Όσοι έχουν 

πρόσβαση στο Internet (κυρίως μόνο από τον χώρο εργασίας), 

χρησιμοποιούν το μέσο περισσότερο για αποστολή και λήψη 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ κανένας δεν έχει πραγματοποιήσει 

αγορές μέσω Internet.

■ Σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών μορφών τραπεζικής εξυπηρέτησης 

διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιούν ευρέως το ATM, λιγότερο συχνά από 

τους «πρώιμους αποδέκτες», ενώ δεν χρησιμοποιούν καμία άλλη 

μορφή ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης.

■ Δεν προτϊθενται να υιοθετήσουν το Internet Banking κυρίως γιατί 

φοβούνται για την ασφάλεια των συναλλαγών, ενώ αρκετοί 

προβληματίζονται και για το κόστος.

■ Αξιολογούν ως πιο σημαντικές συνιστώσες της τραπεζικής 

εξυπηρέτησης την ακρίβεια των συναλλαγών, δηλαδή το αν θα γίνουν 

οι συναλλαγές σωστά, και τις ευκολίες - απλοποίηση διαδικασιών.

■ Αντιλαμβάνονται ότι το Internet Banking μπορεί να λειτουργήσει 

«καλά» ως προς τον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης των τραπεζικών 

συναλλαγών, ως προς την ευκολία και την απλοποίηση των 

διαδικασιών και την ακρίβεια των συναλλαγών, αλλά λειτουργεί 

«άσχημα» ως προς τις υπόλοιπες διαστάσεις δηλαδή την τιμή, τη 

φιλική εξυπηρέτηση που παρέχει, την ασφάλεια και την διατήρηση του 

απορρήτου των συναλλαγών.
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■ Τέλος προτιμούν τα ΑΤΜ έναντι όλων των άλλων μορφών τραπεζικής 

εξυπηρέτησης, ενώ η εξυπηρέτηση μέσω των παραδοσιακών 

Καταστημάτων έρχεται δεύτερη στην προτίμησή τους.

■ Αναφορικά με την χρήση ΜΜΕ, (ραίνεται να βλέπουν λιγότερη 

τηλεόραση από του «πρώιμους αποδέκτες» (Παράρτημα Β), 

προτιμώντας ταινίες, σειρές αλλά και ντοκιμαντέρ, ενώ ακούν 

ραδιόφωνο πάνω από 3 ώρες ημερησίως. Φαίνεται επίσης ότι 

διαβάζουν λιγότερο εφημερίδες και περιοδικά ενώ μόνο μικρό ποσοστό 

αυτών προτιμά έντυπα οικονομικού περιεχομένου και τεχνολογίας..

Συνοπτικά μπορούμε να εντοπίσουμε τις διαφορές των παραπάνω ομάδων 

στα εξής:

Οι «πρώιμοι αποδέκτες» έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από τους «μη 

αποδέκτες», δεν είναι ευαίσθητοι ως προς την τιμή, κάνουν συχνότερη 

χρήση των ΑΤΜ, και δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον χρόνο πρόσβασης 

και εκτέλεσης των τραπεζικών συναλλαγών και στις ευκολίες και την 

απλοποίηση διαδικασιών από τους «μη αποδέκτες». Επιπλέον 

βαθμολογούν καλύτερα το Internet Banking ως προς τον χρόνο 

πρόσβασης και εκτέλεσης των τραπεζικών συναλλαγών, την ακρίβεια των 

συναλλαγών, την «φιλική» εξυπηρέτηση και τις παρεχόμενες ευκολίες, 

αλλά το βαθμολογούν το ίδιο «άσχημα» με του «μη αποδέκτες» ως προς 

την ασφάλεια και την διατήρηση του απορρήτου των συναλλαγών. 
Σημαντικό συμπέρασμα προκύπτει από το εύρημα ότι το σύνολο των «μη 

αποδεκτών», χρηστών του Internet, δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ 

αγορές προϊόντων μέσω Internet, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν 

εμπιστεύονται καθόλου το μέσο για πραγματοποίηση τέτοιου είδους 

συναλλαγών, πόσο μάλλον για τραπεζικές συναλλαγές όπου ο 

αναλαμβανόμενος κίνδυνος είναι σαφώς μεγαλύτερος.
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Τέλος η στάση των «πρώιμων αποδεκτών» απέναντι σε όλες τις μορφές 

ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης είναι θετικότερη έναντι της στάσης 

των «μη αποδεκτών» οι οποίοι όμως έχουν θετικότερη στάση απέναντι 

στη εξυπηρέτηση μέσω παραδοσιακών Καταστημάτων.

Ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος φαίνεται να μην έχει αποφασίσει 

αν θα υιοθετήσει ή όχι το internet Banking στο εγγύς μέλλον. Η ομάδα 

των «αναποφάσιστων» διαπιστώσαμε ότι έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:

■ Είναι κυρίως γυναίκες, με μάλλον χαμηλό εισόδημα, υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης και κάνουν χρήση του Internet κυρίως από το γραφείο. Ο 

σημαντικότερος λόγος σύνδεσής τους με το Internet είναι η χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ κάποιοι έχουν κάνει και αγορές μέσω 

Internet.

■ Χρησιμοποιούν συχνά το ΑΤΜ για την πραγματοποίηση των τραπεζικών 

τους συναλλαγών ενώ αξιολογούν ως πιο σημαντική διάσταση στην 

τραπεζική εξυπηρέτηση την ακρίβεια των συναλλαγών. Στο σημείο 

αυτό φαίνεται ότι προσεγγίζουν περισσότερο τους «μη αποδέκτες» της 

καινοτομίας.

■ Αλλά οι αντιλήψεις τους για το Internet Banking είναι σαφώς πιο κοντά 

στις αντιλήψεις των «πρώιμων αποδεκτών». Δηλαδή αντιλαμβάνονται 

ότι το Internet Banking λειτουργεί «καλά» ως προς όλες του τις 
διαστάσεις πλην αυτών της ασφάλειας των συναλλαγών και της 

διατήρησης του απορρήτου. Κατά συνέπεια θα μπορούσαν να γίνουν 

και αυτοί σύντομα χρήστες της καινοτομίας κυρίως αν (όπως άλλωστε 

το ζητούν οι ίδιοι), είχαν περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα 

ασφαλείας που λαμβάνουν οι Τράπεζες για να προστατεύσουν τις 

συναλλαγές μέσω Internet, αλλά και σχετικά με το τι προσφέρει το 

Internet Banking, δηλαδή ποια είναι η αξία του για τον πελάτη.
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Τέλος ένα πολύ μικρό ποσοστό του δείγματος κάνει ήδη χρήση Internet 

Banking συστημάτων. Το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο με αυτά που 

προκύπτουν και από έρευνες χρηστών παγκοσμίως, πλην των ΗΠΑ όπου 

εκεί τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα. Παρά το γεγονός ότι το δείγμα 

μας είναι εξαιρετικά μικρό για να καταλήξουμε σε έγκυρα συμπεράσματα, 

εντούτοις παρατηρήσαμε τα εξής:

■ Οι χρήστες Internet Banking επιλέγουν αυτή την μορφή τραπεζικής 

εξυπηρέτησης κυρίως γιατί τους προσφέρει δυνατότητα 24ωρης 

πρόσβασης, ενώ το κόστος των συναλλαγών δεν (ραίνεται να τους 

απασχολεί ιδιαίτερα.

■ Αξιολογούν ως πιο σημαντική συνιστώσα της τραπεζικής εξυπηρέτησης 

τον χρόνο πρόσβασης και εκτέλεσης των τραπεζικών συναλλαγών. 

Πιστεύουν όμως ότι μόνο η παραδοσιακή μορφή τραπεζικής 

εξυπηρέτησης, μέσω Καταστημάτων, μπορεί να εξασφαλίσει το 

απόρρητο των συναλλαγών. Είναι γνώστες των κινδύνων που κρύβει 

το Internet, γι αυτό άλλωστε θεωρούν το Home Banking περισσότερο 

ασφαλές από την τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet, την οποία 

βέβαια έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν.

■ Θεωρούν ότι το ATM είναι το κανάλι που υπερέχει έναντι των άλλων 

αναφορικά με όλες τις διαστάσεις της τραπεζικής εξυπηρέτησης πλην 

αυτή της φιλικής εξυπηρέτησης και της διατήρησης του απορρήτου 
των συναλλαγών, διαστάσεις που εξασφαλίζονται, κατά την άποψή 

τους, από το δίκτυο των παραδοσιακών Καταστημάτων.

Η τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet βρίσκεται στην Ελλάδα σαφώς 

στο στάδιο της εισαγωγής, κυρίως λόγω της χαμηλής διείσδυσης του 

Internet στο ελληνικό πληθυσμό, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα 

δεδομένα αυτά όμως σύντομα θα αλλάξουν, καθότι οι ρυθμοί διάδοσης 

του Διαδικτύου είναι πολύ γρήγοροι. Στην παρούσα φάση οι Τράπεζες θα
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πρέπει καταρχήν να διατηρήσουν τους πελάτες τους, χρήστες υπηρεσιών 

Internet Banking, προσφέροντάς τους ποιοτική εξυπηρέτηση, αφετέρου 

να προσεγγίσουν το τμήμα των «πρώιμων αποδεκτών», το οποίο είναι 

ιδιαίτερα ελκυστικό και πρόθυμο να υιοθετήσει σύντομα την καινοτομία. 

Ταυτόχρονα θα μπορούσε να γίνει κατάλληλη προσέγγιση και όσων 

δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει αν θα υιοθετήσουν ή όχι το Internet 

Banking στο εγγύς μέλλον, ώστε να αποτελέσουν και αυτοί σύντομα 

χρήστες τέτοιου είδους τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Στο σημείο θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε ορισμένους τρόπους 

αξιοποίησης των συμπερασμάτων της έρευνας από τους Τραπεζικούς 

Οργανισμούς. Οι προτάσεις αυτές είναι ενδεικτικές και δίνουν απλά ένα 

στίγμα για το πώς θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν τα 

συμπεράσματα για περαιτέρω επιχειρηματική δράση.

Μετά τον εντοπισμό και την περιγραφή του προφίλ των τμημάτων που 

προέκυψαν από την έρευνα, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση της 

ελκυστικότητας του κάθε τμήματος από του Τραπεζικούς Οργανισμούς και 

η επιλογή αυτού ή αυτών που θα πρέπει να στοχευθούν και να 

προσεγγιστούν. Η απόφαση σχετικά με ποια τμήματα θα πρέπει να 

στοχευθούν συνδέεται και εξαρτάται άμεσα με την τοποθέτηση 
(positioning) της εν λόγω υπηρεσίας. Διαφορετική τοποθέτηση του 

Internet Banking ελκύει διαφορετικό τμήματα της αγοράς. Η έρευνα 

εντόπισε σημαντικές διατμηματικές διαφορές, όπως και ομοιότητες που 

πρέπει επίσης να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην ανάπτυξη μιγμάτων 

Μάρκετινγκ για κάθε ένα από τα τμήματα αυτά.

Οι σημαντικότερες διαφορές που εντοπίστηκαν αφορούν κυρίως στο πώς 

αξιολογούν οι καταναλωτές τις διάφορες συνιστώσες-διαστάσεις της
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τραπεζικής εξυπηρέτησης και πώς βαθμολογούν το Internet Banking για 

τις διαστάσεις αυτές. Οι πρώιμοι αποδέκτες αξιολογούν τον χρόνο και τις 

ευκολίες ως τις πιο σημαντικές διαστάσεις της τραπεζικής εξυπηρέτησης, 

και δεν φαίνεται να είναι ευαίσθητοι ως προς την τιμή, ενώ οι μη 

αποδέκτες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ακρίβεια των συναλλαγών και τις 

ευκολίες και την απλοποίηση των διαδικασιών. Επιπλέον οι πρώιμοι 

αποδέκτες και οι αναποφάσιστοι αντιλαμβάνονται ότι το Internet Banking 

λειτουργεί καλά ως προς όλες τις διαστάσεις του πλην της ασφάλειας και 

της διατήρησης του απορρήτου των συναλλαγών, ενώ οι μη αποδέκτες 

θεωρούν ότι λειτουργεί άσχημα επιπλέον και ως προς το κόστος (τιμή) και 

την «φιλική» εξυπηρέτηση που παρέχει. Τέλος οι αναποφάσιστοι ζητούν 

περισσότερη ενημέρωση σχεπκά με το τι προσφέρει το Internet Banking, 

δηλαδή ποια είναι η αξία του για τον πελάτη και ποια μέτρα προστασίας 

λαμβάνονται για την ασφάλεια των συναλλαγών.

■ Η έρευνα έδειξε ότι το πιο ελκυστικό και δυνητικά κερδοφόρο 

τμήμα, είναι αυτό των πρώιμων αποδεκτών. Η προσέγγιση του 

τμήματος αυτού θα πρέπει να γίνει με την ανάπτυξη μίας ξεκάθαρης 

ταυτότητας για την εν λόγω υπηρεσία, που θα προβάλει εκείνα τα 

πλεονεκτήματα που θεωρούνται από το τμήμα αυτό ως τα πλέον 

σημαντικά. Κατά συνέπεια η ταυτότητα του Internet Banking θα πρέπει 
να στηρίζεται σε 3 άξονες-αξίες: ταχύτητα-ευκολία-ασφάλεια.

Η παραπάνω πρόταση τοποθέτησης θα πρέπει να αποτελέσει και τη 

βάση ενός αποτελεσματικού προγράμματος επικοινωνίας Μάρκετινγκ.

Το προτεινόμενο μίγμα προβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει:

■ Διαφήμιση στο Internet:

Η έρευνα έδειξε ότι οι πρώιμοι αποδέκτες είναι στην πλειοψηφία τους 

χρήστες του Internet το οποίο χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων και για την
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αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. Η προώθηση 

του Internet Banking θα μπορούσε να γίνει στο δικτυακό τόπο της 

Τράπεζας ή ακόμη και με την χρήση διαφημιστικού banner σε άλλους 

δημοφιλείς τόπους, όπου θα τονίζονται τα οφέλη που θεωρούνται ως τα 

πλέον σημαντικά για το στοχούμενο τμήμα, δηλαδή η ταχύτητα και η 

ευκολία αλλά και ασφάλεια των συναλλαγών, μία διάσταση του Internet 

Banking που φαίνεται να προβληματίζει το σύνολο των καταναλωτών. 

Χρήσιμη θα ήταν και η διαφήμιση σε δικτυακές πύλες ή εμπορικά κέντρα 

on-line.

■ Διαφήμιση στα ATM:
Η χρησιμοποίηση της οθόνης των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών 

μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο εργαλείο προβολής του Internet 

Banking. Η έρευνα έδειξε ότι το ΑΤΜ αποτελεί την πιο δημοφιλή μορφή 

τραπεζικής εξυπηρέτησης, που χρησιμοποιείται από το σύνολο σχεδόν των 

πρώιμων αποδεκτών και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα. Με τον τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται άμεση γνωστοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας σε ένα 

μεγάλο ποσοστό των υφιστάμενων πελατών αλλά και των πελατών του 

ανταγωνισμού, καθότι το δίκτυο των ΑΤΜ μίας Τράπεζας χρησιμοποιείται, 

μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, και από πελάτες άλλων 

Τραπεζών.

■ Διαφήμιση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο:
Οι πρώιμοι αποδέκτες αποτελούν την ομάδα που εκτίθεται περισσότερο 

από οποιαδήποτε άλλη στα ΜΜΕ. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι 

εφημερίδες και τα περιοδικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία 

προβολής του Internet Banking μεμονωμένα ή στο σύνολό τους. Στα 

διαφημιστικά μηνύματα θα πρέπει να τονίζεται το τρίπτυχο ταχύτητα- 

ευκολία-ασφάλεια. Το θέμα της ασφάλειας είναι προτιμότερο να μην 

δηλώνεται ανοιχτά αλλά να υπονοείται μέσω διαφημίσεων κύρους, που να 

ενισχύουν την εμπιστοσύνη του πελάτη προς την Τράπεζα και επαγωγικά
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προς την εν λόγω υπηρεσία. Αντίθετα στις διαφημίσεις σε περιοδικά 

τεχνολογίας, που διαβάζει αξιόλογο ποσοστό των πρώιμων αποδεκτών, θα 

μπορούσε να γίνει πιο αναλυτική αναφορά στα μέτρα ασφαλείας που 

λαμβάνει η Τράπεζα για την προστασία των συναλλαγών μέσω Internet.

■ Επιπλέον:

Απαραίτητη είναι η τοποθέτηση έντυπου πληροφοριακού υλικού σε 

εμφανή σημεία στους χώρους συναλλαγών των Τραπεζών και η αποστολή 

επιστολών προσέλκυσης στους υφιστάμενους πελάτες, υποψήφιους 

χρήστες Internet Banking, σε οποιαδήποτε ταχυδρομική επικοινωνία μαζί 

τους (π.χ μαζί με τα μηνιαία statement των λογαριασμών), ή και 

ανεξάρτητα σε καλούς επιλεγμένους πελάτες. Σε όσους πελάτες είναι 

γνωστή η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail), σκόπιμο είναι να σταλεί 

η επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο περιεχόμενο των 

επιστολών θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα του 

Internet Banking , ταχύτητα και ευκολία, αλλά και στις δυνατότητες του 

συστήματος και στα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Τράπεζα για την 

προστασία των συναλλαγών.

Τέλος αναφορικά με τις προσωπικές πωλήσεις, χρήσιμη θεωρείται η 

εκπαίδευση των τραπεζικών στελεχών σχετικά με την νέα προσφερόμενη 

υπηρεσία και η εφαρμογή προγραμμάτων κινήτρων για την προώθησή 

της.

■ Οι μη αποδέκτες φαίνεται να μην είναι προς το παρόν έτοιμοι να 

δεχτούν το Internet για την πραγματοποίηση των τραπεζικών τους 

συναλλαγών. Εντούτοις το τμήμα αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί 

δεδομένου ότι με την εξέλιξη της αγοράς σύντομα μπορεί να 

αποτελέσει ένα εξίσου ελκυστικό τμήμα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μη αποδέκτες είναι άτομα 

στην πλειοψηφία τους μη χρήστες του Internet, χαμηλότερης
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εισοδηματικής κατάστασης από τους πρώιμους αποδέκτες, 

περισσότερο ευαίσθητοι ως προς την τιμή , θεωρούν δε ότι 

σημαντικότερες διαστάσεις της τραπεζικής εξυπηρέτησης είναι η 

ακρίβεια των συναλλαγών και η ευκολία, ενώ αντιλαμβάνονται ότι το 

Internet Banking είναι ακριβό και λειτουργεί άσχημα ως προς την 

ασφάλεια, την διατήρηση του απορρήτου των συναλλαγών και την 

«φιλική» εξυπηρέτηση που προσφέρει.

Στην τοποθέτηση κατά συνέπεια της εν λόγω υπηρεσίας για την στόχευση 

αυτού του τμήματος των καταναλωτών, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο 

γεγονός ότι μέσω του Internet οι τραπεζικές συναλλαγές γίνονται εύκολα, 

σωστά, με ασφάλεια και με χαμηλό κόστος. Πρέπει να τονισθεί δηλαδή ότι 

η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στους πελάτες - συνδρομητές της 

(οι περισσότερες Τράπεζες δεν χρεώνουν στην παρούσα φάση την 

υπηρεσία). Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί διαφορετική 

τιμολογιακή πολιτική, δηλαδή οι προσφερόμενες μέσω Internet τραπεζικές 

υπηρεσίες να έχουν χαμηλότερο τιμολόγιο προμηθειών από τις ίδιες τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω άλλων καναλιών, όπως αυτό του 

δικτύου των Καταστημάτων ή των ATM. Η προσέγγιση του τμήματος 

αυτού θα μπορούσε να γίνει με όλους τους προαναφερθέντες τρόπους, 

στους οποίους όμως θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο χαμηλό κόστος των 

συναλλαγών (τιμή). Εξαιρετικά χρήσιμες θα ήταν διάφορες προσφορές για 

την αγορά του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού για την πρόσβαση 

στο Internet, με έκδοση ελκυστικών δανείων ή με έκδοση και χρήση 

πιστωτικών καρτών για την αγορά ή την αναβάθμιση του εξοπλισμού των 

πελατών με άτοκες δόσεις, σε συνδυασμό με δωρεάν πρόσβαση στην 

υπηρεσία Internet Banking, πετυχαίνοντας έτσι και διασταυρωμένες 

πωλήσεις.

Καταλήγοντας θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε ορισμένες γενικές 

επισημάνσεις.
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Ο δίκτυακός τόπος της Τράπεζας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το γρήγορο «φόρτωμα» των σελίδων 

είναι καθοριστικός παράγοντας, κατά συνέπεια τα γραφικά δεν θα πρέπει 

να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Η χρησιμοποίηση προσομοίωσης (demo), 

όπου ο πελάτης θα έχει την δυνατότητα να μπορεί να εκτελέσει όλες τις 

συναλλαγές που θα του επέτρεπε το σύστημα εάν ήταν πραγματικός 

συνδρομητής της εν λόγω υπηρεσίας, είναι πολύ σημαντική, καθώς 

επιτρέπει στον πελάτη να αντιληφθεί άμεσα τα πλεονεκτήματα που του 

προσφέρει το Internet Banking και τις δυνατότητες του συστήματος και 

να εξοικειωθεί με αυτό πριν προχωρήσει σε πραγματικές συναλλαγές.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα 

τα έντυπα, κάρτες και διαφημιστικό υλικό, και θα πρέπει να διαφημιστεί 

μέσω της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, εφημερίδων, περιοδικών τεχνολογίας 

κ.α. αλλά και με την καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης, στο Internet.

Τέλος οι πελάτες των Τραπεζών που κάνουν ήδη χρήση υπηρεσιών 

Internet Banking θα πρέπει να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από την 

εξυπηρέτηση που τους παρέχεται. Είναι αυτοί άλλωστε που στην παρούσα 

φάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Τράπεζες ως καθοδηγητές 
γνώμης και όπως αναφέρθηκε η σημασία των διαπροσωπικών επιδράσεων 

κυρίως για τα άυλα προϊόντα όπως αυτά της Τραπεζικής βιομηχανίας είναι 

πολύ μεγάλη. Η ποιοτική εξυπηρέτηση περιλαμβάνει την γρήγορη 

απάντηση σε e-mail, την τηλεφωνική βοήθεια, την παροχή μέσω του 
Διαδικτύου χρηματοοικονομικών συμβουλών και την εξατομίκευση των 

υπηρεσιών και των διαφημίσεων.

Κικιλία Βασιλειάδου-Διπλωματική Εργασία ‘Internet Banking’ 134



Κεφάλαιο Τ Συμπεράσματα

To Internet είναι ένα μέσο μοναδικό και οι δυνατότητες που προσφέρει 

είναι απεριόριστες. Οι Τράπεζες, στο σύνολό τους, ενδιαφέρονται έντονα 

για την δραστηριοποίησή τους στον χώρο του Internet Banking για το 

λόγο αυτό ,σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε να δημιουργούνται συνεχώς 

νέες, αμιγώς ηλεκτρονικές Τράπεζες. Οι σημαντικότεροι λόγοι της εισόδου 

μίας Τράπεζας στο Internet εντοπίζονται στην διατήρηση της υπάρχουσας 

πελατείας, που απαιτεί πλέον ποιοτικές και αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, στην επέκταση των δικτύων διανομής, την προβολή και την 

προώθηση των προϊόντων της με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και στην 

δυνατότητα της Τράπεζας να απευθυνθεί πλέον σε ένα ευρύτερο κοινό 

δυνητικών πελατών, τόσο σε τοπικό τοπικό-εθνικό επίπεδο, όσο και 

παγκοσμίως.

Τα οφέλη που συνδέονται με το Internet Banking είναι πολλά και 

πολυδιάστατα. Θα πρέπει όμως να εκτιμηθούν σε μακροχρόνια βάση, ενώ 

προς το παρόν έχουν να κάνουν κυρίως με την βελτίωση της εικόνας των 

Τραπεζικών Οργανισμών και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τον 

πελάτη. Κατά συνέπεια η επέκταση των δραστηριοτήτων του συνόλου των 

Τραπεζών στο χώρο του Internet αποτελεί σημαντική προτεραιότητα 

της επιχειρησιακής τους πολιτικής.

Κικιλία Βασιλειάδου-Αιπλωματική Εργασία ‘Internet Banking' 135



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



Παράρτημα Α. Ερωτηματολόγιο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜ Η Μ ΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του 
μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA),του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Στόχος της έρευνας είναι να προσδιορίσει την στάση των ιδιωτών πελατών 
Τραπεζών απένανπ στην τραπεζκή εξυπηρέτηση μέσω Internet. Το εοωτπυσταλόνιο 
απευθύνεται αποκλεισπκά σε χρήστες Η/Υ. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικό τα 
παρακάτω ερωτήματα και να σημειώσετε τις απαντήσεις σας.

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ

1. Πώς αξιολογείτε την σημαντικότητα των παρακάτω χαρακτηριστικών 
για την πραγματοποίηση των Τραπεζικών σας συναλλαγών ; Μοιράστε 
100 βαθμούς ανάλογα με την σπουδαιότητα.( Το άθροισμα να είναι ίσο 
με 100.)

1. τον χρόνο πρόσβασης ,αναμονής και
εκτέλεσης των τραπεζικών
συναλλαγών.

2. την ακρίβεια των συναλλαγών (το να 
γίνουν οι συναλλαγές σωστά ).

3. το κόστος της συναλλαγών (π.χ. 
τιμολόγιο προμηθειών).

4. την φιλική εξυπηρέτηση.

5. τις ευκολίες-απλοποίηση διαδικα
σιών (π.χ. δυνατότητα συναλλαγών 
εξ αποστάσεως, εκτεταμένο ωράριο 
εξυπηρέτησης).

6. την ασφάλεια των συναλλαγών.

7. την διατήρηση του απορρήτου των 
συναλλαγών.

100

2. Είστεσυνδεδεμένος/η με το Internet;

ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
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=> αν ΝΑΙ

έχετε πρόσβαση από :

1. Το γραφείο □
2. Το σπίτι □
3. Και από τα δύο □
4. Αλλού............................................. □

=> αν ΟΧΙ

πότε σκοπεύετε να αποκτήσετε πρόσβαση:

1. σε 1-6 μήνες □
2. σε 7-12 μήνες □
3. σε διάστημα πάνω από 1 χρόνο □
4. ποτέ □
5. δεν ξέρω/δεν απαντώ □

Η ερώτηση 3 αωοοά oaouc είναι γοήστε€ του Internet

3. Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείτε το Internet:

Στο σπίτι Στο γραφείο Αλλού
1. ψυχαγωγία/ διασκέδαση π □ □
2. πρόσβαση σε 
νέα/πληροφορίες

□ □ □

3. πληροφορίες για 
προϊόντα/υπηρεσίες

□ □ □

4. αναζήτηση προγραμμάτων 
λογισμικού

□ □ □

5. αγορά προϊόντων □ □ □
6. τραπεζικές/χρηματιστηριακές 
συναλλαγές.

□ □ □

7. επικοινωνία με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail)

□ □ □
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4. Ποιες από τις παρακάτω μορφές ηλεκτρονικής Τραπεζικής 
εξυπηρέτησης χρησιμοποιείτε και με ποια συχνότητα:

Σχεδόν
καθημερινά

5-10 φορές 
το μήνα

1- 5 φορές 
το μήνα

Λιγότερο 
από 1 φορά 
το μήνα

Ποτέ

Αυτόματες 
ταμειολογιστι- 
κές μηχανές 
(ATM)
Τηλεφωνική
εξυπηρέτηση
(phone
banking)
Εξυπηρέτηση
μέςω
προσωπικού
ηλεκτρονικού
υπολογιστή
(home
banking)
Εξυπηρέτηση 
μέςω Internet

5. Πώς αντιλαμβάνεστε την Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet για 
κάθε ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά;(1= κακή, 5=άριστη):

Κακή
Ι.χρόνος πρόσβασης, αναμονής και 
εκτέλεσης της τραπεζικής συναλλαγής. 1 2

2. ακρίβεια των συναλλαγών. ι 2

3. κόστος της συναλλαγής(τιμή). ι 2

8. "φιλική" εξυπηρέτηση. 1 2

δ.ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών 1 2

6. ασφάλεια συναλλαγών. ι 2

7. διατήρηση του απορρήτου των ι 2
συναλλαγών.

άριστη

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5
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Η εοώτηση 6 αΦοοά oaouc δεν κάνουν Υοήση του Internet banking

6. Πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να υιοθετήσετε την Τραπεζική 
εξυπηρέτηση μέσω Internet στο εγγύς μέλλον; : (1=εντελώς απίθανο, 
5=εντελώς βέβαιο).

Εντελώς απίθανο
1 2

εντελώς βέβαιο
3 4 5

=>Αν δώσατε Βαθυά πιθανότπταε 1 ή 2 κατατάξτε τους λόγους με βάση το 
βαθμό σημαντικότητας : (1= λιγότερο σημαντικό, 5= περισσότερο σημαντικό )

Πιστεύω ότι θα είναι πολύπλοκη 
διαδικασία.
Μου αρέσει να επισκέπτομαι την Τράπεζά 
μου.
Φοβάμαι για την ασφάλεια των 
συναλλαγών.
Θεωρώ το κόστος υψηλό.

Άλλο .(αναφέρετε ποιο).........................

=>Αν δώσατε Βαθυό πιθανότπταε 4 ή 5 κατατάξτε τους λόγους με βάση το 
βαθμό σημαντικότητας : (1= λιγότερο σημαντικό, 6= περισσότερο σημαντικό )

Η δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης.
Διαθέτω περιορισμένο χρόνο.

Ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών.

Καλύτερη πληροφόρηση της κατάστασης
των λογαριασμών μου. —

Χαμηλό κόστος συναλλαγών.

Άλλο .(αναφέρετε ποιο).........................
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=>Αν δώσατε Βαθυά πιθανότηταε 3 αναφέρετε τι θα διευκόλυνε την απόφασή 
σας ώστε να υιοθετήσετε την Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω Internet στο εγγύς 
μέλλον;

Η εοώτηση 7 αωοοά όσουε κάνουν Υοήση του Internet banking

7. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείτε το 
Internet Βθπλϊης^κατατάξτε τους με βάση τον βαθμό σημαντικότητας : 
1=λιγότερο σημαντικό, 6= περισσότερο σημαντικό)

Η δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης.
Διαθέτω περιορισμένο χρόνο.

Ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών.

Καλύτερη πληροφόρηση της κατάστασης
των λογαριασμών μου. —

Χαμηλό κόστος συναλλαγών.

Αλλο .(αναφέρετε ποιο).........................

8. Ποιες από τις παρακάτω συναλλαγές θα θέλατε να πραγματοποιείτε 
μέσω Internet;

□ Ερώτηση υπολοίπου □ Πληρωμή δόσεων δανείου
□ Μεταφορά ποσών από λογ/σμό σε 
λογ/σμό

□ Εμβάσματα

□ Τιμές χρηματιστηρίου □ Τιμές συναλλάγματος
□ Άλλες (αναφέρατε ποιες) □ Αγοραπωλησία μετοχών / ομολόγων

□ Δεν θα ήθελα να πραγματοποιώ καμία 
συναλλαγή μέσω Internet
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9. Ποια κατά την γνώμη σας θεωρείτε "μειονεκτήματα" στην Τραπεζική 
εξυπηρέτηση μέσω Internet;

10. Πώς αντιλαμβάνεστε την Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω των 
παραδοσιακών Καταστημάτων για κάθε ένα από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά(1=κακή, 5=άριστη):

Ι.χρόνος πρόσβασης, αναμονής και 
εκτέλεσης της τραπεζικής
συναλλαγής.

2. ακρίβεια των συναλλαγών.

3. κόστος της συναλλαγής(τιμή).

4. φιλική εξυπηρέτηση.

5. ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών.

6. ασφάλεια συναλλαγών.

7. διατήρηση του απορρήτου των 
συναλλαγών.

Κακή

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

αριστη

5

5

5

5

5

5

5

11. Πώς αντιλαμβάνεστε την Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω ΑΤΜ για 
κάθε ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά(1=κακή, 5=άριστη):

Ι.χρόνος πρόσβασης, αναμονής και 
εκτέλεσης της τραπεζικής συναλλαγής.
2. ακρίβεια των συναλλαγών.

3. κόστος της συναλλαγής(τιμή).

4. "φιλική" εξυπηρέτηση.

δ.ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών.

θ.ασφάλεια συναλλαγών.

7.διατήρηση του απορρήτου των 
συναλλαγών.

Κακή

1
1

1

1

1

1

1

3
3

3

3

3

3

3

4
4

4

4

4

4

4

αριστη

5
5

5

5

5

5

5
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12. Πώς αντιλαμβάνεστε την Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου
(phone banking) για κάθε
χαρακτηριστικά(1=κακή, 5=άριστη):

ένα από τα παρακάτω

Κακή άριστη
Ι.χρόνος πρόσβασης, αναμονής και 
εκτέλεσης της τραπεζικής συναλλαγής. 1 2 3 4 5

2. ακρίβεια των συναλλαγών. 1 2 3 4 5

3.κόστος της συναλλαγής(τιμή). 1 2 3 4 5

4. "φιλική" εξυπηρέτηση. 1 2 3 4 5

5.ευκολία - απλοποίηση διαδικασιών. 1 2 3 4 5

β.ασφάλεια συναλλαγών. 1 2 3 4 5

7.διατήρηση του απορρήτου των 
συναλλαγών.

1 2 3 4 5

13. Πώς αντιλαμβάνεστε την Τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή (home banking)Yia κάθε ένα από τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά(1=κακή, 5=άριστη):

Ι.χρόνος πρόσβασης αναμονής και 
εκτέλεσης της τραπεζικής συναλλαγής.
2. ακρίβεια των συναλλαγών.

3. κόστος της συναλλαγής(τιμή).

4. "φιλική" εξυπηρέτηση, 

δ.ευκολϊα - απλοποίηση διαδικασιών.

Κακή

1
1

1

1

1

3
3

3

3

3

4
4

4

4

4

αριστη

5
5

5

5

5

β.ασφάλεια συναλλαγών. ι

7.διατήρηση του απορρήτου των ι 
συναλλαγών.

2 3

2 3

4

4

5

5

14. Πόσες ώρες την ημέρα παρακολουθείτε τηλεόραση;
□ 0 □ 0-1 □ 1-2
□ 2-3 □ 3+
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15. Τι τηλεοπτικά προγράμματα συνήθως παρακολουθείτε;

□ Αθλητικά
□ Ταινίες
□ Σειρές
□ Κοινωνικές εκπομπές
□ Εκπομπές πολιτικού Περιεχομένου
□ Ντοκιμαντέρ

16. Πόσες ώρες την ημέρα ακούτε ραδιόφωνο;

□ 0 □ 0-1 □ 1-2
□ 2-3 □ 3+

17. Πόσο συχνά διαβάζετε εφημερίδα;

□ καθόλου □ 1 φορά την εβδομάδα
□ 2-3 φορές την εβδομάδα □ κάθε μέρα

18. Τι είδους εφημερίδες διαβάζετε συνήθως ;

□ Πολιτικού περιεχομένου
□ Οικονομικές
□ Αθλητικές
□ Άλλες..................................................

19. Πόσο συχνά διαβάζετε περιοδικά;

□ καθόλου □ 1 φορά την εβδομάδα
□ 2-3 φορές την εβδομάδα □ κάθε μέρα

20. Τι είδους περιοδικά διαβάζετε συνήθως;

□ Πολιτικού περιεχομένου
□ Οικονομικά
□ Αθλητικά
□ Ποικίλης ύλης
□ Τεχνολογίας
□ Άλλα...............................................
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21. Ηλικία: 22. Φύλο

18-25 □ 36-45 □ 60+□ Άντρας □ Γυναίκα □
26-35 □ 46-60 □

23. Οικογενειακή κατάσταση :

□ Άγαμος/η
□ Έγγαμος/η
□ Διαζευγμένος/η

24. Επάγγελμα:

□ Επιχειρηματίας
□ Στέλεχος επιχείρησης
□ Γ ιατρός
□ Δικηγόρος
□ Μηχανικός
□ Δημόσιος Υπάλληλος
□ Ιδιωτικός Υπάλληλος
□ Τραπεζικός
□ Οικιακά
□ Έμπορος
□ Φοιτητής
□ Ελεύθερος επαγγελματίας
□ Μη εργαζόμενος

25. Σπουδές

□ Δημοτικό
□ Γυμνάσιο
□ Λύκειο
□ Τεχνική/ επαγγελματική σχολή
□ Τ.Ε.Ι.
□ Α.Ε.Ι.
□ Master/Διδακτορικό

26. Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα:

□ Έως 300.000 δρχ.
□ 300.000 - 500.000 δρχ.
□ 500.000 - 1.000.000 δρχ
□ Πάνω από 1.000.000 δρχ.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΧΡΗΣΗ ΜΜΕ



Παράρτημα Β. Χρήση ΜΜΕ

"Πόσες ώρες την ημέρα παρακολουθείτε τηλεόραση;"

Πρώιμοι αποδέκτες Μη αποδέκτες " Α να ποφάσιστοι" Χρήστες Internet 
Banking

Σύνολο

0
ώρες

Συχνότητα 1 Συχνότητα 1 Συχνότητα - Συχνότητα - 2

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

1,8% % των μη 
αποδεκτών

2,0% % των 
"αναποφάσι 

στων"

% των 
χρηστών

% του 
συνόλου

0,7% % του 
συνόλου

0,7% % του 
συνόλου

” % του 
συνόλου

1,4%

0-1
ώρες

Συχνότητα 16 Συχνότητα 22 Συχνότητα 11 Συχνότητα 3 52

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

28,6% % των μη 
αποδεκτών

43,15 % των 
"αναπο

φάσιστων"

35,5% % των 
χρηστών

60,0%

% του 
συνόλου

11,2% % του 
συνόλου

15,4% % του 
συνόλου

7,7% % του 
συνόλου

2,1% 36,4%

1-2
ώρες

Συχνότητα 22 Συχνότητα 14 Συχνότητα 11 Συχνότητα 2 49

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

39,3% % των μη 
αποδεκτών

27,5% % των 
"αναπο

φάσιστων"

35,5% % των 
χρηστών

40,0%

% του 
συνόλου

15,4% % του 
συνόλου

9,8% % του 
συνόλου

7,7% % του 
συνόλου

1,4% 34,3%

2-3
ώρες

Συχνότητα 8 Συχνότητα 8 Συχνότητα 5 Συχνότητα - 21

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

14,3% % των μη 
αποδεκτών

15,7% % των 
"αναπο

φάσιστων"

16,1% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

5,6% % του 
συνόλου

5,6% % του 
συνόλου

3,5% % του 
συνόλου

“ 14,7%

3+
ώρες

Συχνότητα 9 Συχνότητα 6 Συχνότητα 4 Συχνότητα - 19

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

16,1% % των μη 
αποδεκτών

11,8% % των 
"αναπο

φάσιστων"

12,9% % των 
χρηστών

-

% του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

4,2% % του 
συνόλου

2,8% % του 
συνόλου

- 13,3%

Σύνολο
56 51 31 5 143

100% 100% 100% 100% 100%
39,2% 35,7% 21,7% 3,5% 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1 ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ
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Παράρτημα Β. Χρήση ΜΜΕ

"Τι τηλεοπτικά προγράμματα παρακολουθείτε συνήθως;"

Πρώιμοι αποδέκτες Μη αποδέκτες " Ανα ποφάσιστοι" Χρήστες Internet 
Banking

Σύνολο

Αθ
λη

τικ
ά

Συχνότητα 11 Συχνότητα 12 Συχνότητα 6 Συχνότητα 1 30
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

19,6% % των μη 
αποδεκτών

23,5% % των 
"αναποφάσι 

στων"

19,4% % των 
χρηστών

20,0%

% του 
συνόλου

7,7% % του 
συνόλου

8,4% % του 
συνόλου

4,2% % του 
συνόλου

0,7% 21,0%

Τα
ιν

ίες

Συχνότητα 33 Συχνότητα 39 Συχνότητα 29 Συχνότητα 3 104
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

58,9% % των μη 
αποδεκτών

76,5% % των 
"αναπο

φάσιστων"

93,5% % των 
χρηστών

60,0%

% του 
συνόλου

23,1% % του 
συνόλου

27,3% % του 
συνόλου

20,3% % του 
συνόλου

2,1% 72,7%

Σε
ιρ

ές

Συχνότητα 21 Συχνότητα 19 Συχνότητα 8 Συχνότητα - 48
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

37,5% % των μη 
αποδεκτών

37,3% % των 
"αναπο

φάσιστων"

25,8% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

14,7% % του 
συνόλου

13,3% % του 
συνόλου

5,6% % του 
συνόλου

33,6%

Κο
ιν

ω
νι

κέ
ς

εκ
πο

μπ
ές

Συχνότητα 5 Συχνότητα 8 Συχνότητα 2 Συχνότητα 2 17
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

8,9% % των μη 
αποδεκτών

15,7% % των 
"αναπο

φάσιστων"

6,5% % των 
χρηστών

40,0%

% του 
συνόλου

3,5% % του 
συνόλου

5,6% % του 
συνόλου

1,4% % του 
συνόλου

1,4% 11,9%

Εκ
πο

μπ
ές

πο
λι

τικ
ού

πε
ρι

εχ
ομ

έν
ο

11

Συχνότητα 25 Συχνότητα 16 Συχνότητα 9 Συχνότητα 3 53
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

44,6% % των μη 
αποδεκτών

31,4% % των 
"αναπο

φάσιστων"

29,0% % των 
χρηστών

60,0%

% του 
συνόλου

17,5% % του 
συνόλου

11,2% % του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

2,1% 37,1%

Ν
το

κι
μα


ντ

έρ

Συχνότητα 9 Συχνότητα 18 Συχνότητα 13 Συχνότητα 2 42
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

16,1% % των μη 
αποδεκτών

35,3% % των 
"αναπο

φάσιστων"

41,9% % των 
χρηστών

40,0%

% του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

12,6% % του 
συνόλου

9,1% % του 
συνόλου

1,4% 29,4%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2 ΕΙΔΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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Παράρτημα Β. Χρήση ΜΜΕ

"Πόσες ώρες την ημέρα ακούτε ραδιόφωνο;"

Πρώιμοι αποδέκτες Μη αποδέκτες "Αναποφάσιστοι" Χρήστες Internet 
Banking

Σύνολο

0
ώρες

Συχνότητα 2 Συχνότητα 5 Συχνότητα 1 Συχνότητα - 8

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

3,6% % των μη 
αποδεκτών

9,8% % των 
"αναποφάσι 

στων"

3,2% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

1,4% % του 
συνόλου

3,5% % του 
συνόλου

0,7% % του 
συνόλου

— 5,6%

0-1
ώρες

Συχνότητα 14 Συχνότητα 11 Συχνότητα 9 Συχνότητα 2 36

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

25,0% % των μη 
αποδεκτών

21,6% % των 
"αναπο

φάσιστων"

29,0% % των 
χρηστών

40,0%

% του 
συνόλου

9,8% % του 
συνόλου

7,7% % του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

1,4% 25,2%

1-2
ώρες

Συχνότητα 16 Συχνότητα 10 Συχνότητα 10 Συχνότητα 2 38

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

28,6% % των μη 
αποδεκτών

19,6% % των 
"αναπο

φάσιστων"

32,3% % των 
χρηστών

40,0%

% του 
συνόλου

11,2% % του 
συνόλου

7,0% % του 
συνόλου

7,0% % του 
συνόλου

1,4% 26,6%

2-3
ώρες

Συχνότητα 7 Συχνότητα 10 Συχνότητα 2 Συχνότητα - 19

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

12,5% % των μη 
αποδεκτών

19,6% % των 
"αναπο

φάσιστων"

6,5% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

4,9% % του 
συνόλου

7,0% % του 
συνόλου

1,4% % του 
συνόλου

“ 13,3%

3+
ώρες

Συχνότητα 17 Συχνότητα 15 Συχνότητα 9 Συχνότητα 1 42

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

30,4% % των μη 
αποδεκτών

29,4% % των 
"αναπο

φάσιστων"

29,0% % των 
χρηστών

20,0%

% του 
συνόλου

11,9% % του 
συνόλου

10,5% % του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

0,7% 29,4%

Σύνολο
56 51 31 5 143

100% 100% 100% 100% 100%
39,2% 35,7% 21,7% 3,5% 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3 ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
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Παράρτημα Β. Χρήση ΜΜΕ

"Πόσο συχνά διαβάζετε εφημερίδα"

Πρώιμοι αποδέκτες Μη αποδέκτες "Αναποφάσιστοι" Χρήστες Internet 
Banking

Σύνολο

Κά
θε

 μ
έρ

α

Συχνότητα 14 Συχνότητα 8 Συχνότητα 3 Συχνότητα 2 27

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

25,0% % των μη 
αποδεκτών

15,7% % των 
"αναποφάσι 

στων"

9,7% % των 
χρηστών

40,0%

% του 
συνόλου

9,8% % του 
συνόλου

5,6% % του 
συνόλου

2,1% % του 
συνόλου

1,4% 18,9%

2-
3 

φο
ρέ

ς τ
ην

 
εβ

δο
μά

δα

Συχνότητα 9 Συχνότητα 10 Συχνότητα 8 Συχνότητα 1 28

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

16,1% % των μη 
αποδεκτών

19,6% % των 
"αναπο

φάσιστων"

25,8% % των 
χρηστών

20,0%

% του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

7,0% % του 
συνόλου

5,6% % του 
συνόλου

0,7% 19,6%

1 φ
ορ

ά 
τη

ν 
εβ

δο
μά

δα

Συχνότητα 27 Συχνότητα 24 Συχνότητα 12 Συχνότητα 2 65

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

48,2% % των μη 
αποδεκτών

47,1% % των 
"αναπο

φάσιστων"

38,7% % των 
χρηστών

40,0%

% του 
συνόλου

18,9% % του 
συνόλου

16,8% % του 
συνόλου

8,4% % του 
συνόλου

1,4% 45,5%

Κα
θό

λο
υ

Συχνότητα 6 Συχνότητα 9 Συχνότητα 8 Συχνότητα - 23

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

10,7% % των μη 
αποδεκτών

17,6% % των 
"αναπο

φάσιστων"

25,8% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

4,2% % του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

5,6% % του 
συνόλου

16,1%

Σύνολο
56 51 31 5 143

100% 100% 100% 100% 100%

39,2% 35,7% 21,7% 3,5% 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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Παράρτημα Β. Χρήση ΜΜΕ

"Τι είδους εφημερίδες διαβάζετε συνήθως;"

Πρώιμοι αποδέκτες Μη αποδέκτες "Αναποφάσιστοι" Χρήστες Internet 
Banking

Σύνολο

3
Συχνότητα 36 Συχνότητα 36 Συχνότητα 20 Συχνότητα 3 95

Ο•3 >Ο-ω
J Ο ■< ><

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

64,3% % των μη 
αποδεκτών

70,6% % των 
"αναποφάσι 

στων"

64,5% % των 
χρηστών

60,0%

Ο ui
C 5L S

C

% του 
συνόλου

25,2% % του 
συνόλου

25,2% % του 
συνόλου

14,0% % του 
συνόλου

2,1% 66,4%

(-Γ-W
Συχνότητα 33 Συχνότητα 15 Συχνότητα 12 Συχνότητα 5 65

X
Ξ.ο>ο

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

58,9% % των μη 
αποδεκτών

29,4% % των 
"αναπο

φάσιστων"

38,7% % των 
χρηστών

100%

δ % του 
συνόλου

23,1% % του 
συνόλου

10,5% % του 
συνόλου

8,4% % του 
συνόλου

3,5% 45,5%

V
Συχνότητα 7 Συχνότητα 7 Συχνότητα 4 Συχνότητα 2 20

X
Ηcr«<ω

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

12,5% % των μη 
αποδεκτών

13,7% % των 
"αναπο

φάσιστων"

12,9% % των 
χρηστών

40,0%

< % του 
συνόλου

4,9% % του 
συνόλου

4,9% % του 
συνόλου

2,8% % του 
συνόλου

1,4% 14,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5 ΕΙΔΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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Παράρτημα Β. Χρήση ΜΜΕ

"Πόσο συχνά διαβάζετε περιοδικά"

Πρώιμοι αποδέκτες Μη αποδέκτες "Αναποφάσιστοι" Χρήστες Internet 
Banking

Σύνολο

Κά
θε

 μ
έρ

α

Συχνότητα 3 Συχνότητα - Συχνότητα 1 Συχνότητα 1 5

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

5,4% % των μη 
αποδεκτών

% των 
"αναποφάσι 

στων"

3,2% % των 
χρηστών

20,0%

% του 
συνόλου

2,1% % του 
συνόλου

“ % του 
συνόλου

0,7% % του 
συνόλου

0,7% 3,5%

2-
3 

φο
ρέ

ς τ
ην

 
εβ

δο
μά

δα

Συχνότητα 9 Συχνότητα 5 Συχνότητα 2 Συχνότητα - 16

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

16,1% % των μη 
αποδεκτών

9,8% % των 
"αναπο

φάσιστων"

6,5% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

3,5% % του 
συνόλου

1,4% % του 
συνόλου

” 11,2%

1 φ
ορ

ά 
τη

ν 
εβ

δο
μά

δα

Συχνότητα 31 Συχνότητα 29 Συχνότητα 19 Συχνότητα 4 82

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

55,4% % των μη 
αποδεκτών

56,9% % των 
"αναπο

φάσιστων"

61,3% % των 
χρηστών

80,0%

% του 
συνόλου

21,7% % του 
συνόλου

20,3% % του 
συνόλου

13,3% % του 
συνόλου

2,85 58,1%

Κα
θό

λο
υ

Συχνότητα 13 Συχνότητα 17 Συχνότητα 9 Συχνότητα - 39

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

23,2% % των μη 
αποδεκτών

33,3% % των 
"αναπο

φάσιστων"

29,0% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

9,1% % του 
συνόλου

11,95 % του 
συνόλου

6,3% % του 
συνόλου

“ 27,3%

Σύνολο
56 51 31 5 143

100% 100% 100% 100% 100%
39,2% 35,7% 21,7% 3,5% 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
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Παράρτημα Β. Χρήση ΜΜΕ

"Τι είδους περιοδικά διαβάζετε συνήθως;"

Πρώιμοι αποδέκτες Μη αποδέκτες " Ανα ποφάσιστοι" Χρήστες Internet 
Banking

Σύνολο

Π
ολ

ικ
ού

πε
ρι

εχ
ομ

έν
ου

Συχνότητα 2 Συχνότητα 4 Συχνότητα 4 Συχνότητα - 10
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

3,6% % των μη 
αποδεκτών

7,8% % των 
"αναποφάσι 

στων"

12,9% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

1,4% % του 
συνόλου

2,8% % του 
συνόλου

2,8% % του 
συνόλου

7,0%

Ο
ικ

ον
ομ

ικ
ά Συχνότητα 11 Συχνότητα 2 Συχνότητα 3 Συχνότητα 3 19

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

19,6% % των μη 
αποδεκτών

3,9% % των 
"αναπο

φάσιστων"

9,7% % των 
χρηστών

60,0%

% του 
συνόλου

7,7% % του 
συνόλου

1,4% % του 
συνόλου

2,1% % του 
συνόλου

2,1% 13,3%

Αθ
λη

τικ
ά

Συχνότητα 3 Συχνότητα 6 Συχνότητα 2 Συχνότητα - 11
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

5,4% % των μη 
αποδεκτών

11,8% % των 
"αναπο

φάσιστων"

6,5% % των 
χρηστών

% του 
συνόλου

2,1% % του 
συνόλου

4,2% % του 
συνόλου

1,4% % του 
συνόλου

“ 7,7%

Π
οι

κί
λη

ς
ύλ

ης

Συχνότητα 35 Συχνότητα 30 Συχνότητα 19 Συχνότητα 2 86
% των 

πρώιμων 
αποδεκτών

62,5% % των μη 
αποδεκτών

58,8% % των 
"αναπο

φάσιστων"

61,3% % των 
χρηστών

40,0%

% του 
συνόλου

24,5% % του 
συνόλου

21,0% % του 
συνόλου

13,3% % του 
συνόλου

1,4% 60,1%

Τε
χν

ολ
ογ

ία
ς Συχνότητα 20 Συχνότητα 6 Συχνότητα 6 Συχνότητα 3 35

% των 
πρώιμων 

αποδεκτών

35,7% % των μη 
αποδεκτών

11,8% % των 
"αναπο

φάσιστων"

19,4% % των 
χρηστών

60,0%

% του 
συνόλου

14,0% % του 
συνόλου

4,2% % του 
συνόλου

4,2% % του 
συνόλου

2,1% 24,5%
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