ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ. ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
ηνπ

ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΓΗΑΝΝΔΡΖ
Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Παπαλαζηαζίνπ Ησάλλεο

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε
Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή
(Καηεχζπλζε: Υξεκαηννηθνλνκηθή)

Οθηψβξηνο 2011

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε ξαγδαία αχμεζε ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα
ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ νδεγήζεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα
αλαπηχμνπλ λένπο ηξφπνπο πξνζθνξάο ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηεο
ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking) ηφζν απφ ηνπο πειάηεο φζν θαη απφ ηα ίδηα ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνζέθεξε έλα πιήζνο πιενλεθηεκάησλ θαη ζηηο δπν πιεπξέο.
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν «Γηαδηθηπαθή Σξαπεδηθή. Μηα
Μειέηε ηεο Διιεληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο» είλαη λα παξνπζηάζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα
ηνλ βαζκφ δηείζδπζεο ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο ζηνπο πειάηεο ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη
ηδηαίηεξα ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή. Ζ δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή απνηειεί ηελ θζελφηεξε απφ
πιεπξά θφζηνπο θαη πην αλαπηπζζφκελε κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο.
Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή
επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο. Παξνπζηάδεηαη, δειαδή, κία πξψηε εηθφλα ηεο δηαδηθηπαθήο
ηξαπεδηθήο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο, νη επηπηψζεηο ηεο θαζψο θαη ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν ηε δηέπεη. Καηά ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο, ηδηαίηεξν βάξνο δφζεθε ζηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθά
κε ηελ αζθάιεηα ησλ πειαηψλ αιιά θαη ησλ ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθηπαθή
ηξαπεδηθή. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ζε πειάηεο δηαθφξσλ
ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ λα θαηαγξαθεί ε έθηαζε θαη νη ιφγνη ρξήζεο ηεο δηαδηθηπαθήο
ηξαπεδηθήο. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, γίλνληαη θάπνηεο
πξνηάζεηο θαη γίλνληαη πξνβιέςεηο θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο
δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
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ABSTRACT
The technological developments and the radical increase of innovations concerning the
computer science and the Internet have led the financial institutions to develop new ways of
offering of the banking services. Both sides, that is, both customers and the financial
institutions themselves benefited to a great extent from the ever-increasing use of „e-banking‟
service.
The current diploma thesis entitled „‟Internet Banking: A Study of Greek Reality‟‟ aims at
presenting the best way possible the degree of penetration of Internet Banking into the greek
banks‟ customers and especially into the retail banking. Internet Banking constitutes the
cheaper and the most developing form of e-banking.
The current project is divided into two parts. In the first part, a bibliographic review of the
issue takes place. In other words, there is made a first presentation of Internet banking with its
advantages, drawbacks and effects as well as the legal frame around it. During the
compilation of this diploma thesis, great emphasis was given on the ways and means used for
the customers‟ as well as the banks‟ security regarding Internet Banking. The second part of
the project deals with the research approach of the issue. The research was conducted through
questionnaires given to customers of different banks in order to record the extent and the
reasons of use of Internet Banking. In the end, there are drawn some conclusions along with
suggestions and predictions for the future course of Internet Banking in the Greek Banking
System.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ ζεκεξηλή επνρή πνπ βηψλνπκε είλαη ε επνρή ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο. Οη επηπηψζεηο
απηήο θαίλνληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Σφζν ζηελ νηθνλνκία καο,
φζν θαη ζηελ εξγαζία καο αιιά θαη ζηα πιηθά θαη άπια αγαζά πνπ αγνξάδνπκε θαίλνληαη
θαζαξά νη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Αθφκα θαη ζηελ
Διιάδα έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη απηέο νη επηπηψζεηο αλ θαη κε κεγάιε θαζπζηέξεζε
ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο πνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηερλνινγία. Οη
ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο είλαη ε δξακαηηθή εμάπισζε ηεο ρξήζεο
ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) θαη ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ.
Οη ζπλήζεηεο θαη ν ηξφπνο δσήο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ αιιάμεη απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζέβαιε
ην δηαδίθηπν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Πιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάζε αηφκνπ λα
επηθνηλσλήζεη άκεζα κε νπνηνλδήπνηε θαη νπνπδήπνηε, λα αλαδεηήζεη, λα ζπγθξίλεη αθφκα
θαη λα αγνξάζεη νπνηνδήπνηε πξντφλ επηζπκεί ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θπζηθή ηνπ
παξνπζία ζην θαηάζηεκα. Οη επηρεηξήζεηο δηαθεκίδνληαη θαη δηαθηλνχλ πιένλ ηα πξντφληα
ηνπο θαη κέζσ δηαδηθηχνπ αλαπηχζζνληαο λέεο ζηξαηεγηθέο. Γελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζην δηαδίθηπν θαη έρνπλ ηεξάζηηα θέξδε. Σν
ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν „Amazon‟ έρεη κφλν δηαδηθηπαθέο πχιεο αιιά εμαζθαιίδεη
πσιήζεηο πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ. Παξφκνην παξάδεηγκα θαη ε αεξνπνξηθή εηαηξία „Easy Jet‟
,ε νπνία αλαπηχρζεθε θαη εδξαηψζεθε ζην ρψξν πνπιψληαο εηζηηήξηα ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε δηθηπαθή ηνπνζεζία ηεο. ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηέηνηα
θεξδνθφξα επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε „Air-ticket‟ αθνχ δίλεη θαζεκεξηλά
εθαηνληάδεο αεξνπνξηθά εηζηηήξηα. Σν Internet έρεη γίλεη εξγαιείν πιένλ γηα φινπο.
Οη πεξηζζφηεξνη πιένλ έρνπλ θαηαιάβεη ην ξφιν πνπ ζα παίμεη ην δηαδίθηπν ζην εγγχο
κέιινλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη μερσξηζηά καζήκαηα ζηα ζρνιεία γηα
ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα ζπλερή ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν πνπ δηνξγαλψλνληαη
απφ δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θαη κε θνξείο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί. Όια απηά
έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ αλζξψπσλ κε ην Internet αιιά θαη ηε δηακφξθσζε
ελφο θξίζηκνπ πιήζνπο ρξεζηψλ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη πξνζθεξφκελεο δηαδηθηπαθέο
ππεξεζίεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηφ ην πιήζνο φιν θαη ζα κεγαιψλεη.
Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο, φληαο έλαο απφ ηνπο πην δξαζηήξηνπο ηνκείο ζην ρψξν ησλ
ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη ακέηνρνο ζε απηή ηελ ςεθηαθή
9

επαλάζηαζε. Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε
κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Γηα λα επηηχρνπλ απηφ ην ζθνπφ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ
νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη θπξίσο
ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο, λα θάλνπλ απνδνηηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ηηο
εξγαζίεο ηνπο θαη ηέινο λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη φιεο νη ζηξαηεγηθέο πνπ επηιέγεη λα θάλεη ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα.
Σα δεδνκέλα πιένλ κε ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε έρνπλ αιιάμεη. Ζ ηερλνινγία δελ
ραξάζζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ηξάπεδαο αιιά ε ηξαπεδηθή ζηξαηεγηθή ζηεξίδεηαη θαη
ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα
γίλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ ειεθηξνληθή
ηξαπεδηθή είλαη πιένλ γεγνλφο. Σα ΑΣΜs, ην Phone Banking, ην Mobile Banking, ην Internet
Banking θαη φια ηα άιια είδε ηνπ e-banking βνήζεζαλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ ηα πξντφληα
θαη νη ππεξεζίεο λα δηνρεηεχνληαη ζηνπο πειάηεο πην εχθνια θαη πην θζελά γηα ηηο ηξάπεδεο.
Βέβαηα νη ηξάπεδεο δελ έκεηλαλ κφλν ζηα θαλάιηα δηαλνκήο αιιά αλέπηπμαλ θαη λέεο
ππεξεζίεο θαη πξντφληα κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή.
Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ δελ επεξέαζε κφλν
ηηο ηξάπεδεο αιιά θαη ηνπο πειάηεο ηνπο αθνχ ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο είλαη ακθίδξνκε. Ο
πειάηεο είλαη θεξδηζκέλνο γηαηί κπνξεί πιένλ λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε ηξαπεδηθή
ζπλαιιαγή απφ νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
βέβαηα είλαη λα γλσξίδεη θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα
ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο. Ζ Διιάδα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
θπξίσο ηηο ζθαλδηλαβηθέο, είλαη πνιχ πίζσ φζνλ αθνξά ηε δηείζδπζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ
θαη απνδνρήο ηνπο απφ ην επξχ θνηλφ. Παξ‟φια απηά γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ελεκέξσζε
θαη δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.
Δίλαη γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν έρεη αλνίμεη λένπο νξίδνληεο φζνλ αθνξά ηηο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο θαη εξγαζίεο. Ζ απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ Internet Banking νινέλα θαη απμάλεηαη
θαη εηδηθά ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δνχκε, ην Online Banking πξνζθέξεη κηα
ελαιιαθηηθή πξφηαζε εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο γηα απινχο πνιίηεο, επηρεηξήζεηο
αιιά θαη γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Υξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο θαη κεηαθνξέο
θεθαιαίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ην πάηεκα ελφο κφλν θνπκπηνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Παξ‟φια απηά, ην Internet Banking δελ έρεη εηζπξάμεη αθφκα ηε κέγηζηε απνδνρή ηνπ.
Υξεηάδνληαη αθφκα λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε ηνκείο φπσο ε
αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε, έηζη ψζηε λα
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εθηηλαρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε ρξήζε ηνπ Internet Banking. Σν αλ ζα αλζίζεη αθφκα
πεξηζζφηεξν ην Internet Banking ζα θαλεί ζην άκεζν κέιινλ.

11

Μέξνο Α’
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΣΟΤ E-BANKING

1.1. Οξηζκόο
Χο Γηαδηθηπαθή Σξαπεδηθή ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλα
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο δειαδή λα είλαη αλαγθαία ε θπζηθή
παξνπζία ηνπ πειάηε ζε έλα θαηάζηεκα κίαο ηξάπεδαο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε
δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή απνδίδεηαη σο Internet Banking ή Web Banking ή αθφκα θαη Online
Banking θαη ρξεζηκνπνηεί ην Internet σο κέζν δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα
λα κπνξέζεη έλαο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο
πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη λα έρεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Χζηφζν, ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο αζθαιείαο φπσο εγθαηάζηαζε
εηδηθνχ ινγηζκηθνχ αζθαιείαο ή ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Όπσο είλαη ινγηθφ ππάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζην Internet Banking θαη ζην δηαδίθηπν.
Έξεπλα ηεο AGB Nielsen Media Research ην 2008 ζε 97 ειιεληθέο ηζηνζειίδεο έδεημε φηη:


ην 74,5% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί ην internet γηα πεξηζζφηεξν απφ 3 ρξφληα
(Γξάθεκα 1)



ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία είλαη
θαζεκεξηλή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Γξάθεκα 2)



Μφλν ην 5,1% ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ιηγφηεξν απφ κία ψξα ην 24σξν
(Γξάθεκα 3)
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Γξάθεκα 1: Γηάξθεηα Πξόζβαζεο ζην Internet

Πεγή: (AGB Nielsen Media Research, 2008)
Γξάθεκα 2: πρλόηεηα Υξήζεο ηνπ Internet

Πεγή: (AGB Nielsen Media Research, 2008)
Γξάθεκα 3: Υξνληθή Γηάξθεηα ύλδεζεο

Πεγή: (AGB Nielsen Media Research, 2008)
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Απηφ πνπ ζπλνιηθά παξαηεξνχκε απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ
ρξεζηκνπνηεί ην Internet ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη γηα πνιιέο ψξεο θαη κία απφ ηηο θχξηεο
αζρνιίεο ηνπο θαηά ηελ πινήγεζε είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ e-banking.
Παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ζχγρπζεο ηνπ Internet Banking κε ην e-banking. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ην Internet Banking απνηειεί θαηεγνξία ηνπ electronic banking. χκθσλα κε
ηε Miranda Morley, ην e-banking πεξηιακβάλεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ηερλνινγία κε ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ
δηαδηθαζία απηψλ. (Miranda Morley, 2011) Έλαο άιινο νξηζκφο δίλεηαη απφ ηελ Έλσζε
Διιεληθψλ Σξαπεδψλ φπνπ σο ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή νξίδεηαη “νπνηαδήπνηε εκπνξηθή
ζπλαιιαγή πνπ δηεμάγεηαη κεηαμχ ηξάπεδαο θαη ησλ πειαηψλ ηεο δηακέζνπ ειεθηξνληθψλ
δηθηχσλ θαη βνεζάεη ή νδεγεί ζηελ πψιεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ” (MU Ybin,
2003).
Δπίζεο, σο ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ή electronic banking ή αθφκα θαη Electronic Fund
Transfer (EFT) νξίδεηαη ε παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ αιιά θαη ε απφδνζε
θαη έλαξμε πιεξσκψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη άιιεο
πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. Μία θαηεγνξηνπνίεζε δίλεηαη απφ ηνλ Απφζηνιν Γθνπηδίλε ζην
ζρήκα 1.
ρήκα 1: Μέζνδνη Δπηθνηλωλίαο θαη πζθεπέο Πξόζβαζεο ζηελ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή

Πεγή: (Apostolos Ath. Gkoutzinis, 2006)

1.2. Μνξθέο E-Banking
To e-banking κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε Internet Banking, ΑΣΜ, κεραλήκαηα ειεθηξνληθήο
κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, Phone Banking, Mobile Banking, TV banking θαη Home Banking ή
PC Banking. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη αλάινγα κε ην θαλάιη πνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηαλεκεζνχλ νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα.
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1.2.1. Automatic Teller Machines (ATM)
Ο δηεζλήο φξνο Automatic Teller Machines (ATM) απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία
σο Απηφκαηεο Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο. Οπζηαζηηθά απνηεινχλ ηνλ πξνπνκπφ ησλ
απηφκαησλ ζπλαιιαγψλ θαη κε ηε ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα
πέηπραλ ηελ απνζπκθφξεζε ησλ γθηζέ ησλ ηακείσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο. Σα κεραλήκαηα
απηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ πειάηε 24 ψξεο ην 24σξν. Σν κφλν πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη κηα καγλεηηθή θάξηα θαη έλαο πξνζσπηθφο θσδηθφο αξηζκφο (PIN).
Μηα ΑΣΜ απνηειεί νπζηαζηηθά κέξνο ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο θαη
απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ηκήκαηα :ην ειεθηξνληθφ ηκήκα πνπ βνεζάεη ζηελ απνζηνιή θαη
ιήςε ζηνηρείσλ, θαη έλα κεραληθφ ηκήκα, ην νπνίν θαηακεηξά κε αθξίβεηα ηα
ραξηνλνκίζκαηα θαη εθδίδεη ηηο απνδείμεηο γηα ηνπο ρξήζηεο.
ε ζχγθξηζε κε ην Internet Banking κπνξνχκε λα πνχκε φηη αθνινπζείηαη ε ίδηα ινγηθή
ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαιιαγήο. αλ δηαθνξά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζην Web
Banking ε νζφλε ηνπ ππνινγηζηή παίδεη ην ξφιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηακείνπ. Δπίζεο ζηε
δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή πξνζθέξνληαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απφ φ, ηη πξνζθέξνληαη
κέζσ ησλ ΑΣΜ. Βέβαηα ν ξφινο ησλ ΑΣΜ έρεη αλαβαζκηζηεί πνιχ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη
απφ εθεί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα αλάιεςε θαη θαηάζεζε κεηξεηψλ ηψξα
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο. Σν θφζηνο ζπλαιιαγήο γηα ηελ ηξάπεδα πάλησο
παξακέλεη πην αθξηβφ φηαλ ν πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηελ ΑΣΜ αληί ηνπ Internet Banking.
Οη ΑΣΜs κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην κέξνο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο:
I.

Through the Wall. Σα κεραλήκαηα βξίζθνληαη εμσηεξηθά ησλ ηξαπεδηθψλ
θαηαζηεκάησλ θαη εμσηεξηθά άιισλ θηηξίσλ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία κηα πφιεο
θαη είλαη έηνηκα γηα ρξήζε απφ ηνλ πειάηε.

II.

In the Lobby. Σα ΑΣΜ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ
ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη πνιπθαηαζηεκάησλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ
θαη κεγάισλ Super Markets.

III.

Vestibule. Απηά ηα κεραλήκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο
γπάιηλνπο

πξνζάιακνπο

ηξαπεδηθψλ

θαηαζηεκάησλ.

Μπνξνχλ

λα

ιεηηνπξγήζνπλ θαη εθηφο εξγάζηκσλ σξψλ θαη ζεσξνχληαη πην αζθαιή
κεραλήκαηα

αθνχ

είλαη

αδχλαην

λα

παξαβηαζηνχλ.

(Κσλζηαληίλνο

Λπκπεξφπνπινο, 1994)
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Ζ ρξήζε ησλ ΑΣΜs έρεη νθέιε ηφζν γηα ηνλ πειάηε φζν θαη γηα ηελ ηξάπεδα. Ο πειάηεο
σθειείηαη επεηδή:


κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή νπνηαδήπνηε κέξα θαη
ψξα ζέιεη κε ειάρηζηε ζπαηάιε ρξφλνπ



δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θέξεη πνιιά ρξήκαηα καδί ηνπ.

Ζ ηξάπεδα αληίζεηα σθειείηαη απφ:


ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ιαζψλ



ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε κία ζπλαιιαγή πνπ
γίλεηαη ζην γθηζέ κηαο ηξάπεδαο.

Μία ζεκαληηθή θαηλνηνκία πνπ έγηλε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΣΜs ήηαλ ε
αλάπηπμε ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ. Οη ηξάπεδεο γηα λα επεθηείλνπλ ηελ αθηίλα
εμππεξέηεζήο ηνπο δεκηνχξγεζαλ ην ζχζηεκα ΓΗΑ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα επηηξέπεη
ζηνπο ρξήζηεο ησλ ΑΣΜs λα θάλνπλ αλάιεςε απφ νπνηνδήπνηε ΑΣΜ ηξάπεδαο πνπ
ζπκκεηέρεη ζε απηφ. Ζ κφλε επηβάξπλζε είλαη κηα κηθξή ρξέσζε πνπ ππάξρεη απφ ην ΑΣΜ
ηεο

ρξεζηκνπνηνχκελεο

ηξάπεδαο.

Γεδνκέλνπ

ηεο

δεκηνπξγίαο δηπιψλ

θεληξηθψλ

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην ζχζηεκα ΓΗΑ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αζθαιέο.

1.2.2. Μεραλήκαηα Ζιεθηξνληθήο Μεηαθνξάο Κεθαιαίωλ ηα εκεία
Πωιήζεωλ (Electronic Funds Transfer At The Point Of SaleE.F.T.P.O.S.)
Σα κεραλήκαηα απηά βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζε κεγάια εκπνξηθά θέληξα, πξαηήξηα
βελδίλεο, πνιπθαηαζηήκαηα θαη κεγάια Super Markets θαη ν θχξηνο ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπο
είλαη λα δηελεξγνχλ απηφκαηα ζπλαιιαγέο κε ηε βνήζεηα κηαο ρξεσζηηθήο θάξηαο θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο αξηζκνχ (PIN). Οπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο ρσξίο ηε ρξήζε
κεηξεηψλ ή επηηαγψλ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη κεηά ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ
ε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ πειάηε θαη ε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ηξάπεδαο. Σα
κεραλήκαηα απηά ηα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο νη θάηνρνη θαξηψλ κεηξεηψλ. Οη ρξεσζηηθέο
θάξηεο, πνπ θπθινθνξνχλ επξέσο ζηελ αγνξά, αθνξνχλ ζπλήζσο ζπλαιιαγέο κηθξήο ζρεηηθά
αμίαο.
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ κεραλεκάησλ E.F.T.P.O.S. ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία:
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 Γηα ηνλ πειάηε ε ρξήζε απηψλ ησλ κεραλεκάησλ ζεκαίλεη θαιχηεξε εμππεξέηεζε
θαη ιηγφηεξνο θίλδπλνο, αθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα θέξεη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά καδί
ηνπ.
 Γηα ηελ ηξάπεδα ηα κεραλήκαηα απηά ζεκαίλνπλ κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο,
ειάθξπλζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ ηακείσλ θαζψο θαη δηαηήξεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ
πειαηψλ ηεο, αθνχ ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθέξνληαη απφ ηνλ έλα ινγαξηαζκφ
ηεο ηξάπεδαο ζε έλαλ άιιν πνπ αλήθεη επίζεο ζε πειάηε ηεο.

1.2.3. Phone Banking
Σν Phone Banking αλαθέξεηαη ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κέζσ ηειεθψλνπ ή
άιισλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηελ ηερλνινγία WAP. Οη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ φπνην κέξνο βξίζθεηαη ν πειάηεο, αθφκα θαη ζην εμσηεξηθφ, κε έλα
κφλν ηειεθψλεκα.
Μέζσ ηνπ Phone Banking κπνξνχλ λα γίλνπλ φιεο νη ζπλεζηζκέλεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο.
Δπίζεο, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηειενκνηφηππνπ (fax) ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη θαη
γξαπηψο θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία φπσο ηηο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ, ην
ραξηνθπιάθην ησλ κεηνρψλ ηνπ θαη ηηο ηηκέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ.
Πξψηε ε Ακεξηθάληθή ηξάπεδα Citibank εηζήγαγε ηελ ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε κέζσ
ηειεθψλνπ πξηλ απφ πεξίπνπ 20 ρξφληα. Σν έθαλε γηαηί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Phone
Banking είλαη πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε κηα ζπλαιιαγή κέζσ ησλ ηακείσλ ησλ ηξαπεδψλ.
Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά κε ην Internet Banking είλαη φηη ην Phone Banking παξακέλεη πην
αθξηβφ γηα ηελ ηξάπεδα θαη ιηγφηεξν αζθαιέο γηα ηνλ πειάηε, αθνχ δελ είλαη εχθνιε ε
αλαγλψξηζε θσλήο ηνπ πειάηε κέζσ ηειεθψλνπ. Απφ ηελ πξψηε πηνζέηεζε απηήο ηεο
ηερλνινγίαο κέρξη ζήκεξα πνιιά έρνπλ αιιάμεη θαη ζπλερψο βειηηψλεηαη. Πιένλ νη
ππεξεζίεο κέζσ ηνπ Phone Banking ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Απηέο πνπ
δηεθπεξαηψλνληαη δηακέζνπ ηειεθσληθψλ θέληξσλ θαη απηέο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα
κέζσ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο θσλήο θαη ζπζθεπψλ ερεηηθψλ ηφλσλ (tone pad).

1.2.4. Mobile Banking
Έλαο εμειηζζφκελνο ηνκέαο ηνπ electronic banking απνηειεί ην Mobile Banking. Απηφ
επηηξέπεη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε ηελ κνξθή γξαπηψλ
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κελπκάησλ θαη πάληα ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο WAP. Οπνηαδήπνηε
ειεθηξνληθή ζπζθεπή (π.ρ.PDAs, Hand-held PCs) ε νπνία έρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο απηήο ηεο
ηερλνινγίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ πειάηε γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ κέζσ
Mobile Banking.
Λφγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, αλακέλεηαη κηα αχμεζε ζηε
ρξήζε ηνπ Mobile Banking απφ ηηο ηξάπεδεο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη είλαη ίδηεο κε ηηο άιιεο κνξθέο ηνπ e-banking. Σν θχξην πξφβιεκα ηνπ Mobile
Banking απνηειεί ε αζθάιεηα, φπσο θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ e-banking. Πξφβιεκα
ηνπ Mobile Banking απνηειεί θαη ε κε επξεία απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο WAP σο κέζν
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Mobile Banking. Ζ ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο δίλεηαη κε ηε
ρξήζε ησλ SMS πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε απνδνρή θαη είλαη πην εχρξεζηα γηα ηνπο πειάηεο ζε
ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία WAP. Τπνρξεσηηθή φκσο είλαη ε εηδηθή ζπκθσλία κε ην ηξαπεδηθφ
ίδξπκα γηα ηε ρξήζε ησλ SMS γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ Mobile Banking.

1.2.5. TV Banking
Μηα κνξθή ηνπ electronic banking απνηειεί θαη ην TV banking. Αθνξά ηξαπεδηθέο εξγαζίεο
κέζσ ηειεφξαζεο πνπ ππνζηεξίδεη δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο, θαισδηαθή ηειεφξαζε θαη
ππεξεζίεο Internet. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο έρεη παξακείλεη
ζηάζηκε θαη ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη ζηελ Διιάδα.

1.2.6. Home Banking ή PC Banking
Σν Personal Computer Banking επηηξέπεη ζην πειάηε λα θάλεη πνιιέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο
κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ππνινγηζηή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ
ππνινγηζηή ηνπ γηα λα δεη ην ηξαπεδηθφ ηνπ ππφινηπν, λα πιεξψζεη ινγαξηαζκνχο αιιά θαη
λα θάλεη αίηεζε κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζε άιιν ινγαξηαζκφ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
INTERNET BANKING

2.1. Σξόπνη Δκθάληζεο Σνπ Internet Banking
Σν Internet Banking πξνζθέξεηαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ή
web sites φπσο είλαη επξέσο γλσζηά. Με βάζε ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία, νη δηαδηθηπαθνί
απηνί ηφπνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο:
a. Ιζηνζειίδεο (web sites) βαζηθνύ πιεξνθνξηαθνύ πεξηερνκέλνπ. Οη δηαδηθηπαθέο απηέο
ηνπνζεζίεο παξέρνπλ κφλν απιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ηξαπεδηθά πξντφληα
θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη
δηαζέζηκεο ζην επξχ θνηλφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη είζνδνο ζηελ ηζηνζειίδα αιιά θαη
επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε,
b. Δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο απιώλ ζπλαιιαγώλ. ηηο ηζηνζειίδεο απηέο ν ρξήζηεο έρεη
δπλαηφηεηα λα απνζηέιιεη αηηήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ, λα θάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο θαζψο θαη λα επηθνηλσλεί κε ηελ ηξάπεδα γηα
νπνηνδήπνηε δήηεκα έρεη πξνθχςεη. Γελ είλαη δπλαηή φκσο νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθή
ζπλαιιαγή φπσο ηα εκβάζκαηα θαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ,
c. Ιζηνζειίδεο πξνεγκέλσλ ζπλαιιαγώλ. ηελ νπζία απνηειείηαη απφ ηηο δχν
πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ φιεο νη
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Όια ηα ηξαπεδηθά
πξντφληα είλαη έηνηκα γηα ρξήζε απφ ηνπο πειάηεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.
Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ, πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ, πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ πξνο ην
δεκφζην θαη νπνηαδήπνηε πξνεγκέλε ππεξεζία απφ ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ πνπ
πξνζθέξνληαη είλαη δπλαηή ζε απηφλ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Παξάδεηγκα ηέηνηαο
ηνπνζεζίαο είλαη ην Internet Banking ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο (Winbank)
Όιεο ζρεδφλ νη ηζηνζειίδεο ησλ ηξαπεδψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη ηξαπεδηθέο
εξγαζίεο έρνπλ κεηαβεί απφ απηέο ηηο ηξείο θαηεγνξίεο. Όια ηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα
έρνπλ web sites πνπ αλήθνπλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία θαη έηζη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κηαο
κεγάιεο γθάκαο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε θαη ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα ηα νπνία κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη απηά ζην e-banking, απιά ζηελ πεξίπησζε απηψλ δηέπνληαη απφ ηελ
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λνκνζεζία ζηε ρψξα πξνζθνξάο ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ζα δνχκε θαη ζην
θεθάιαην 4.

2.2. Σα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια ηνπ E-banking
Μπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζηα εμήο δχν κνληέια ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο
ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο:
1. Μνληέιν Brick and Click
Σν κνληέιν Brick and Click ή κνληέιν Click and Mortar, φπσο είλαη επίζεο γλσζηφ,
αλαθέξεηαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ηφζν θπζηθή φζν θαη δηαδηθηπαθή ππφζηαζε.
Ξεθίλεζαλ κε έλα εδξαησκέλν δίθηπν “θπζηθψλ” θαηαζηεκάησλ θαη φηαλ απνθάζηζαλ λα
εληάμνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο ηελ ηξαπεδηθή κέζσ δηαδηθηχνπ δεκηνχξγεζαλ πχιεο ζην
δηαδίθηπν γηα πξνζθνξά ππεξεζηψλ κέζσ Ηnternet. Σα “θπζηθά” θαηαζηήκαηα ζπλέρηζαλ λα
ππάξρνπλ. Με ιίγα ιφγηα ην Ηnternet Βanking δελ αληηθαηέζηεζε ηηο ηξάπεδεο απιά ηηο
ζπκπιήξσζε σο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή πξνζθνξάο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ.
Έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ην άξηζην ζεκείν θαηά ην φπνην κπνξνχλ λα
ζπλππάξμνπλ ηα δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα θαη απηά κε “θπζηθή” ππφζηαζε, έηζη ψζηε λα
εθκεηαιιεπηνχλ φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ αιιά θαη λα κεηψζνπλ
δξαζηηθά ην θφζηνο. Μία ηέηνηα κειέηε είλαη ησλ Gulati Ranjay & Garino Jason (2000) θαηά
ηελ νπνία γίλνληαη κειέηεο ζε θάπνηεο επηρεηξήζεηο (π.ρ.Barnes & Noble, KB Toys) πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην κνληέιν Click and Mortar θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ην άξηζην
κείγκα ησλ θπζηθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ θαηαζηεκάησλ, ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. (Jason Garino, Ranjay Gulati , 2000)
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο
δηαθνξεηηθή νλνκαζία ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζία ηεο ηξάπεδαο. Παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε
ηξάπεδα Πεηξαηψο φπνπ ε δηαδηθηπαθή ηεο πχιε έρεη ηελ νλνκαζία Winbank. Παξφια απηά ε
Winbank δελ είλαη μερσξηζηή νληφηεηα αιιά αλήθεη ζηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο. Απηφ ην
γεγνλφο νπζηαζηηθά απνηειεί κία ζηξαηεγηθή marketing γηα ην πηζησηηθφ ίδξπκα.
2. Virtual ή Internet Only Bank
Οπζηαζηηθά είλαη ην κνληέιν εθείλν πνπ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο δηαδηθηπαθέο ηξάπεδεο. Σα
πηζησηηθά ηδξχκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet σο θχξην θαλάιη δηαλνκήο. Δμαηηίαο ησλ
ρακειψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε ηα “θπζηθά” δίθηπα δηαλνκήο , νη ηξάπεδεο απηέο
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έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ειθπζηηθφηεξα πξντφληα θαζψο θαη πνιχ ρακειφηεξα
επηηφθηα ηφζν ζε ηδηψηεο φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1995 ηδξχζεθε ζηηο
ΖΠΑ ε πξψηε δηαδηθηπαθή ηξάπεδα, ε “Security First Network Bank”. ηελ Διιάδα δελ
ππάξρνπλ ακηγψο δηαδηθηπαθέο ηξάπεδεο. Αληίζεηα ζηελ Δπξψπε ππάξρεη ε First-E Bank θαη
ε Smile, ζηελ Αζία ε Bank Japan Net Bank θαη ε Sony Bank, ελψ αληίζηνηρα ζηελ Ακεξηθή
ακηγψο δηαδηθηπαθέο ηξάπεδεο είλαη ε E-TRADE Bank θαη ε Bank of Internet USA.

2.3.

Πξνζθεξόκελεο Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο
ζηνπο πειάηεο ηεο θαηαζηνχλ ηθαλνχο ηνπο πειάηεο1 :
 Να δίλνπλ εληνιέο πιεξσκήο θαη εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο,
πηζησηηθψλ θαξηψλ, ινγαξηαζκψλ πξνο ηξίηεο επηρεηξήζεηο θαη πξνζσπηθψλ δαλείσλ
ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.
 Να εμνθινχλ ινγαξηαζκνχο Γεκνζίνπ (π.ρ. ΦΠΑ, Φφξνο Δηζνδήκαηνο) θαη
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ( ΗΚΑ, ΣΔΒΔ, ΟΑΔΔ)
 Να δίλνπλ εληνιέο ζηελ ηξάπεδα γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν.
 Να αιιάδνπλ ηνπο κπζηηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο.
 Να θάλνπλ αηηήζεηο γηα δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο.
 Να θαηαρσξνχλ ειεθηξνληθέο αηηήζεηο γηα νπνηνδήπνηε είδνπο βεβαίσζε ρξεηαζηνχλ.
 Να πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο θαη ην ππφινηπν ησλ ινγαξηαζκψλ
ηνπο θαη ησλ θαξηψλ ηνπο ζε εηδηθά ινγηζκηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ ην κέγηζην
δπλαηφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο εζφδσλ-εμφδσλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ
αθφκα θαη λα ηππσζνχλ γηα πεξηζζφηεξε επθνιία ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπο.
 Να πιεξνθνξνχληαη γηα ηα ππφινηπα θαη ηνπο ηφθνπο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο ζε
Δπξψ αιιά θαη ζε ζπλάιιαγκα.
 Να πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο εληνιέο θαη πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη λα
θαζνξίδνπλ ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζέινπλ λα επαλαιακβάλνληαη νη πιεξσκέο
ηνπο.
 Να ζηέιλνπλ εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθφ. Απηφ ην ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ νη επηρεηξήζεηο
πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ζην εμσηεξηθφ.
1

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ προζκυψαν από τθν ςφγκριςθ του Internet Banking τθσ Τράπεηασ Πειραιϊσ και το
Internet Banking τθσ Εκνικισ Τράπεηασ
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 Να εθδψζνπλ ειεθηξνληθή απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο ηνπο.
Σα ηειεπηαία 2-3 ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κηα ειεθηξνληθή
ππεξεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηηαγέο θαη ηελ έθδνζή ηνπο. Με ιίγα ιφγηα ν πειάηεορξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθδψζεη ηξαπεδηθή επηηαγή, λα
παξαγγείιεη κπινθ επηηαγψλ αθφκα θαη λα αθπξψζεη επηηαγή θαη φια απηά απιά κε ην
πάηεκα ιίγσλ θνπκπηψλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ.
Αικαηψδε αλάπηπμε έρνπλ ζεκεηψζεη θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη κέζα απφ ηηο δηθηπαθέο ηνπνζεζίεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Όιν
θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet Banking γηα λα ελεκεξσζνχλ θαη λα
εθηειέζνπλ εξγαζίεο ζρεηηθά κε ην ρξεκαηηζηήξην. Αλαιπηηθά νη ρξήζηεο ηνπ e-banking
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα:
 Να πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο ηηκέο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ.
 Να πιεξνθνξνχληαη γηα ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο θαη μέλσλ ραξηνλνκηζκάησλ 24
ψξεο ην 24σξν.
 Να παξαθνινπζνχλ δσληαλά ηελ εμέιημε ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ.
 Να πιεξνθνξνχληαη γηα ηα λέα ηεο αγνξάο θαη εηδηθφηεξα ησλ εηζεγκέλσλ, ζην
ρξεκαηηζηήξην, εηαηξηψλ.
 Να ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ηηκέο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο επηιεγκέλσλ κεηνρψλ
ηνπ ΥΑΑ αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ηνπο.
 Να παξαθνινπζνχλ δηαρξνληθά ην ρξεκαηηζηήξην αλά θιάδν κεηνρψλ αιιά θαη αλά
εκεξνκελία.
 Να πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ ηξέρνπζα ελδνζπλεδξηαθή ζέζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
ηνπο.
 Να πξαγκαηνπνηνχλ Intraday ζπλαιιαγέο κεηνρψλ.
 Να απνζεθεχνπλ ηζηνξηθά δεδνκέλα.
 Να δεκηνπξγνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ γξαθήκαηα θαη πίλαθεο πνπ
ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη φρη κφλν.
Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην πξνζθνξάο δηαδηθηπαθψλ
ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. Σνπιάρηζηνλ γηα ην 2000 ηα πξντφληα πνπ πξνζέθεξε θάζε ειιεληθή
ηξάπεδα ζηε δηθηπαθή ηνπνζεζία ηνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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Πίλαθαο 1: Σν Παλόξακα ηωλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ

Πεγή : (. Εαράξνπ, 2000)

σζηφ ζα ήηαλ λα επηζεκάλνπκε φηη κία δεθαεηία κεηά, ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη
ζρεδφλ φιεο νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ζην Internet Banking ηνπο κηα νινθιεξσκέλε γθάκα
πξντφλησλ.

2.4.

Πιενλεθηήκαηα Καη Μεηνλεθηήκαηα Από Σελ Υξήζε Σνπ E-Banking

Σν δηαδίθηπν ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ηερλνινγία, κε
ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία
δηεμαγσγήο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ νθέιε ηφζν γηα
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ηνπο ρξήζηεο φζν θαη γηα ηηο ηξάπεδεο. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα θαη ζηηο δχν
πιεπξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηξνρνπέδε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ e-banking.

2.4.1. Πιενλεθηήκαηα Γηα Σνπο Πειάηεο
Θα κπνξνχζακε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ e-banking απφ ηελ
πιεπξά ησλ πειαηψλ σο εμήο:
A. Δηαζεζηκόηεηα
Σα web sites ησλ ηξαπεδψλ δελ θιείλνπλ πνηέ (εθηφο φηαλ είλαη ζε δηαδηθαζία
ζπληήξεζεο) θαη είλαη έηνηκα γηα ρξήζε 24 ψξεο ην 24σξν. Λεηηνπξγνχλ 365 κέξεο ην ρξφλν
ζε αληίζεζε κε ηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν ηηο θαζεκεξηλέο θαη ζε
ψξεο πνπ ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο βξίζθεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ. Σν λα πεξηκέλεηο ζε κηα νπξά
γηα λα εθηειέζνπλ κηα ηξαπεδηθή εξγαζία είλαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπαηάιε ρξφλνπ.
Απηφ ην πξφβιεκα δελ ππάξρεη φηαλ έλαο πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην e-banking αθνχ κπνξεί
νπνηεδήπνηε λα δηεμάγεη κηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ πξφζβαζή ηνπ
ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ είλαη εθηθηή θάζε ψξα θαη θάζε εκέξα ηνπ ρξφλνπ.
B. Φνξεηόηεηα
Με ηελ έλλνηα ηεο θνξεηφηεηαο ελλννχκε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην Internet Banking γηα
πξφζβαζε ζην πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν αξθεί απηφ λα
έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Με ιίγα ιφγηα, κε ην e-banking δελ αλαγθάδεηαη ν πειάηεο ζε
θπζηθή παξνπζία ζην θαηάζηεκα γηα λα νινθιεξψζεη κηα ζπλαιιαγή. Αθφκα θαη απφ ην
εμσηεξηθφ κπνξεί λα ηελ νινθιεξψζεη, θαηαξγψληαο ηα ζχλνξα θαη εθκεδελίδνληαο ηηο
απνζηάζεηο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε αζηεηεπφκελνη φηη ην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα απέρεη
φζν έλα πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ζηνλ ππνινγηζηή.
εκαληηθφ είλαη φηη ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη θάπνην εμεδεηεκέλν ινγηζκηθφ γηα λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην e-banking, ρξεηάδεηαη απιά έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ζ αλάπηπμε
ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν φπσο ε ρξήζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ
ζχλδεζεο ζην Internet (Wireless Lan), ή ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε πξφζβαζε ζην
Internet έρεη βνεζήζεη άκεζα ζηελ αλάπηπμε ηνπ e-banking. Δπηπιένλ ζηνηρείν ζην
πιενλέθηεκα ηεο θνξεηφηεηαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή λέσλ θαηλνηνκηψλ φζν
αθνξά ηελ θαηαζθεπή ππνινγηζηψλ θαη ηελ εχθνιε θνξεηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ απφ κφλνη
ηνπο. Σα notebook θαη ηα laptop πεγαίλνπλ παληνχ θαη καδί ηνπο πάεη θαη ην e-banking.
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C. Ταρύηεηα ζπλαιιαγώλ
αλ ηξίην πιενλέθηεκα ζα κπνξνχζακε λα δερηνχκε ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηελ
ηαρχηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Όια ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα είλαη ζπγθεληξσκέλα
ζε κηα ηζηνζειίδα. Με έλα απιφ πάηεκα θνπκπηνχ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κηα ρξνλνβφξα
δηαδηθαζία, πσο ε πιεξσκή ελφο ινγαξηαζκνχ ή θαηαρψξεζε αίηεζεο γηα δάλεην. Ο ρξήζηεο
έηζη γιηηψλεη θαη ρξφλν θαη θφπν αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ΑΣΜ γηα ηελ
δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ.
D. Οηθνλνκηθό όθεινο
Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζειθχζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο
πειάηεο έρνπλ αθαηξέζεη ζε πνιιέο ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θάπνηεο έμηξα
ρξεψζεηο πνπ ζε ζπλαιιαγή ζην θαηάζηεκα ζα έπξεπε ν πειάηεο λα ηηο πιεξψζεη. Με απηή
ηελ ηαθηηθή σζνχλ ηνπ πειάηεο πξνο ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Σν αλ απηφ είλαη παξνδηθφ
ή φρη ζα θαλεί ζην κέιινλ φηαλ ην e-banking ζα έρεη απνθηήζεη αξθεηή δχλακε θαη αξθεηνχο
ζαπκαζηέο.
E. Επηπιένλ νθέιε γηα ηνπ πειάηεο
Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληηπάισλ ηνπο, πξνζθέξνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο εξγαιεία
ρξήζηκα γηα ηνπο πειάηεο. Ο ππνινγηζκφο ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ, ε κεηαηξνπή ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ ζε ινγαξηαζκφ IBAN γίλεηαη εχθνιε ππφζεζε. Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε
θαη ηηο ζπλερείο ελεκεξψζεηο πνπ γίλνληαη απηφκαηα ζηα θηλεηά ηειέθσλα ή ζηα email ησλ
πειαηψλ ζε πεξηπηψζεηο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο.
2.4.2. Μεηνλεθηήκαηα Γηα Σνπο Πειάηεο
Σα κεηνλεθηήκαηα γηα ηνπο πειάηεο είλαη :
1. Φξνλνβόξα δηαδηθαζία εγγξαθήο
Οη δηαδηθαζίεο ησλ ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πειάηε ζηηο ππεξεζίεο
ηνπ Internet Banking πνηθίιινπλ. Πνιιέο θνξέο ν πειάηεο είλαη αλαγθαζκέλνο λα πεξηκέλεη
έσο θαη 2 εβδνκάδεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ηνπ γηα ηελ παξαιαβή θαη
ελεξγνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ. πλήζσο νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα απζηεξή
δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ πειάηε πξνηνχ δψζνπλ ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη ηα
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ζηνηρεία ηεο αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ
κεξψλ.
2. Δπζθνιία ρξήζεο
Μεηά ηε ξχζκηζε ηεο πξφζβαζεο, ν ρξήζηεο είλαη αλαγθαζκέλνο λα κάζεη λα πινεγείηαη
κέζα ζηελ ηζηνζειίδα. Όζν ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνο είλαη ν πειάηεο κε ηε ρξήζε ηνπ Internet
ηφζν πην δχζθνιε ζα ηνπ θαλεί ε ρξήζε ηνπ Internet Banking. Πάληα ζα ππάξρεη αλεζπρία
γηα ην θαηά πφζν ε ζπλαιιαγή νινθιεξψζεθε ή θάπνηα θνπκπηά δηπινπαηήζεθαλ. Με ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο ν πειάηεο ζπλεζίδεη θαη αλαπξνζαξκφδεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά
κε ηε δπζθνιία ζην ρεηξηζκφ θαη ε πινήγεζε ηνπ θαίλεηαη παηρληδάθη. Οη Έιιελεο πάλησο
είλαη αθφκα δηζηαθηηθνί απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Internet ηνπο ηξνκάδεη.
3. Απάηε-δπζπηζηία ρξεζηώλ
Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ ρξεζηψλ απνηειεί ε αζθάιεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. Απηφ νδεγεί ζε δπζπηζηία ησλ ρξεζηψλ έλαληη ηνπ e-banking.
Λφγσ ηεο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, έρεη
νδεγήζεη ηνπο “ειεθηξνληθνχο” απαηεψλεο λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο ηνπο
ρξήζηεο. Ζ έιιεηςε ζσζηήο ελεκέξσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ην
Internet θαη ηελ αθέιεηα

ησλ ρξεζηψλ, ηνπο θάλεη εχθνια ζχκαηα ζε πεξηπηψζεηο

ειεθηξνληθήο απάηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο ςαξέκαηνο (Phishing, Spoofing,
Trojans, Viruses) κε ζθνπφ είηε λα θάλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα εθκπζηεξεπηνχλ ηνπο
πξνζσπηθνχο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο είηε κε ηερληθέο παξαθνινχζεζεο λα ηνπο θιέςνπλ
θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο απφ ηνλ ρξήζηε.
4. Έιιεηςε ΑΤΜ
Απηφ ην κεηνλέθηεκα ππάξρεη κφλν ζηνπο πειάηεο πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη κε
δηαδηθηπαθέο ηξάπεδεο. Οη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν ζηνλ θπβεξλνρψξν δελ έρνπλ
ΑΣΜ θαη έηζη ν πειάηεο αδπλαηεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα ρξήκαηα ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Γηα λα πάξεη ρξήκαηα πξέπεη λα έρεη θάλεη ζπκθσλία απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα κε ηελ
δηαδηθηπαθή ηνπ ηξάπεδα.
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2.4.3. Πιενλεθηήκαηα Γηα Σελ Σξάπεδα
1) Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο
Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηα ζπκθέξεη απφ άπνςε θφζηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ φζνη
πεξηζζφηεξνη πειάηεο γίλεηαη ην Internet Banking ηεο. Σν κέζν θφζηνο ζπλαιιαγήο κεηψλεηαη
φζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη ρξήζηεο ηνπ e-banking, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα φινπο ηνπο
πειάηεο ε ίδηα ππνδνκή θαη ηα ίδηα πξνγξάκκαηα. Αληίζεηα, κηα αχμεζε ζηνπο πειάηεο κηαο
ηξάπεδαο ζα νδεγνχζε ηελ ηξάπεδα ζε πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα εμππεξεηήζεη
άκεζα θαη γξήγνξα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη αχμεζε ηνπο θφζηνπο ηεο
γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο.
Έξεπλεο ζε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ δείμεη φηη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο ηνπ Internet Banking
είλαη εκθαλψο κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε φια ηα πξνζθεξφκελα είδε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ.
Δλδεηθηηθά κία έξεπλα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία έδεημε φηη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο είλαη 64
πέλλεο αλ γίλεη απφ ην γθηζέ ελφο θαηαζηήκαηνο, 32 πέλλεο αλ γίλεη κέζσ Mobile Banking,27
πέλλεο απφ ην ΑΣΜ θαη κφιηο 0,5 πέλλεο απφ ην Internet. (Bank for International Settlements
Information, 2001) Αληίζηνηρα ζηηο ΖΠΑ ε έξεπλα ηεο McKinsey & Consultants έδεημε φηη
2,5$ θνζηίδεη ζηελ ηξάπεδα ν πειάηεο πνπ πάεη ζην γθηζέ, $1 κέζσ ηειεθψλνπ, 0,24$ κέζσ
ΑΣΜ θαη 0,1$ κέζσ Internet. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ δείμεη θαη έξεπλεο ζηελ
Διιάδα. (RAM, 2003)
2) Δηεύξπλζε πειαηεηαθήο βάζεο
Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θεξδίδνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ Internet Banking ηε δηεχξπλζε ηεο
πειαηεηαθήο ηνπο βάζεο. Σα πεξηζζφηεξα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα
γεσγξαθηθά ζχλνξα πνπ θαηαξγνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ σθεινχλ ηηο ηξάπεδεο σο πξνο ηελ
αχμεζε ηεο πειαηεηαθήο ηνπο βάζεο. Αθφκα θαη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη πειάηεο απμάλνληαη θαη
ην θφζηνο κεηψλεηαη, φπσο είδακε ζην παξαπάλσ πιενλέθηεκα.
3) Κεξδνθόξεο λέεο ππεξεζίεο
Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ κέζα
ζηηο δηαδηθηπαθέο ηζηνζειίδεο ηνπ e-banking δηαδηθηπαθέο πχιεο (portal) θαη δηαδηθηπαθνχο
ρψξνπο ζπδεηήζεσλ (forums) πνπ καδί κε ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο
ζπκπιεξψλνπλ έλα πιήξεο παθέην πξντφλησλ γηα ηνλ πειάηε. Ζ πξνζθνξά απηψλ ησλ
ππεξεζηψλ απμάλεη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ αθνχ πξνζζέηεη ζην παθέην ησλ
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πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα θεξδνθφξεο
ζηα κεγάια θξάηε ηνπ θφζκνπ. Ζ ηξάπεδα Maybank απφ ηε Μαιαηζία ήηαλ πξσηνπφξα ζε
απηφ ην εγρείξεκα. Σν portal ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε “www.maybank2u.com.my”
νινθιεξψλεη ην Internet Banking ηεο ηξάπεδαο θαη πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε φιε ηελ γθάκα
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ.

2.4.4. Μεηνλεθηήκαηα Γηα Σηο Σξάπεδεο
a) Υςειό αξρηθό θόζηνο εγθαηάζηαζεο
Ζ εηζαγσγή λέσλ θαηλνηνκηψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, είλαη
θνζηνβφξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα. Έηζη, ην αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ
Internet Banking είλαη πνιχ πςειφ γηα ηηο ηξάπεδεο. Ζ αξρηθή επέλδπζε πνπ γίλεηαη ζε πιηθά
(π.ρ. ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) θαη ζε ινγηζκηθά (π.ρ. hardware) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθπαίδεπζε πνπ γίλεηαη ζην πξνζσπηθφ ψζηε νη ηξάπεδεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο
ηεο λέαο ηερλνινγίαο θάλνπλ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ππέξνγθν. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα
ρξεηάδνληαη θαιφ επηρεηξεκαηηθφ θαη ζηξαηεγηθφ πιάλν γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ
ζην κεγάιν αξρηθφ θφζηνο, λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ππξήλα πειαηψλ θαη λα πξνβνχλ ζηελ
απφζβεζε ηεο επέλδπζεο. Μφλν κέζα απφ ηελ χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, πνπ πξέπεη λα
δεκηνπξγεζνχλ, ζα πεηχρεη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ηελ επηζπκεηή θεξδνθνξία ηνπ. (J. Simpson,
2002)
b) Αζθάιεηα ζπλαιιαγώλ
Έλαο θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη λα δερηνχλ ειεθηξνληθή
επίζεζε απφ θάπνηνλ “ειεθηξνληθφ” ηξνκνθξάηε. Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη
πςίζηεο ζεκαζίαο γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα. Γαπαλά ηεξάζηηα πνζά γηα λα εγθαηαζηήζεη
πξνγξάκκαηα θαη ινγηζκηθά πνπ ζα εμνληψλνπλ ηηο απεηιέο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη. Σν
θφζηνο ελ κέξεη είλαη κεγάιν αιιά ε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεηαη είλαη ζεκαληηθή. Ζ ηξάπεδα
κπνξεί λα ράζεη ην θχξνο θαη ηε θήκε ηεο αλ δερηεί επίζεζε θαη ηηο θιέςνπλ ιεθηά ή αθφκα
αλ ππάξμεη δηαξξνή ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηεο. Καη πάιη φκσο ζε κηα επνρή
πνπ ην „Phishing‟ θαη ην „Identity Theft‟ θαιπάδνπλ θαη νη hackers βξίζθνπλ λένπο ηξφπνπο
λα απεηινχλ, νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο δελ είλαη πνηέ 100% αζθαιήο. Πάληα ζα βγαίλεη
κηα λέα απεηιή πνπ ζα ζέιεη θαη λέα θνλδχιηα γηα λα αληηκεησπηζηεί επαξθψο.
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2.5.

Δπηπηώζεηο Σεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο

Ζ ξαγδαία αχμεζε ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ δηέπνπλ ηελ ηερλνινγία νδήγεζε ζε αιιαγέο ζηνλ
ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ελζσκάησζε απηψλ ησλ θαηλνηνκηψλ ζην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. Ζ άλνδνο ζηελ
πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε
ηνπ e-banking απφ ηνπο πειάηεο δεκηνχξγεζε λέεο απαηηήζεηο θαη λέα δεδνκέλα ζηνλ
ηξαπεδηθφ θιάδν. Οη επηπηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο ηξείο
θαηεγνξίεο :
1) ηελ αιιαγή νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ ηξαπεδψλ
2) ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ πξντφλησλ
3) ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
Αιιαγή νξγαλσηηθήο δνκήο
Λφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη ζηελ ηερλνινγία, γίλνληαη πην έληνλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλζεθψλ πιήξνπο αληαγσληζκνχ κέζα ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε
ηξαπεδηθή αγνξά, κε απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ηνπο πλαληψηε-Μαπξνπδή Α. θαη
Φαξζαξψηαο Η. λα κεηψλεηαη ην πάγην θφζηνο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο, ελψ
ζπγρξφλσο απμάλεηαη ε ζεκαζία ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εμ
απνζηάζεσο θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ Internet. (Α.ηλαληψηε-Μαπξνπδή, Η. Γ. Φαξζαξψηαο,
2005)
Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαπεδψλ κεηαβάιιεηαη εμαηηίαο ηεο
ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο γίλνληαη πην επέιηθηεο θαη νη ππνδνκέο θαη
ηα δίθηπα ζπξξηθλψλνληαη. Πνιιά ππνθαηαζηήκαηα, ζε κηθξέο θπξίσο πεξηνρέο,
ζπλελψλνληαη αθνχ ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ e-banking θάλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο
δπζβάζηαρην γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ.
Ζ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ φκσο βνεζάεη θαη ηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ λα ζπγθξίλνπλ
επθνιφηεξα ηα δηάθνξα πξντφληα θαη λα θάλνπλ ηηο θαιχηεξεο επηινγέο κε βάζε ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο. Αλαγθάδνληαη, δειαδή, νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ λα βξνπλ ην
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα έρνπλ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο έηζη ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα εκπφδηα
εηζφδνπ ζηελ αγνξά γηα ηηο ηξάπεδεο δηαδηθηχνπ, θαη θπξίσο γηα ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή,
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ζπλερψο κεηψλνληαη αθνχ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο γηα απηέο ηηο ηξάπεδεο είλαη πνιχ
κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ θιαζηθψλ ηξαπεδψλ.
Αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή φκσο πξνθαιεί θαη ε επέλδπζε ζηελ ηερλνινγία. Όπσο
θαη ζε θάζε θιάδν πνπ βαζίδεηαη ζηηο θαηλνηνκίεο , έηζη θαη ζηνλ θιάδν ηεο ειεθηξνληθήο
ηξαπεδηθήο ππάξρεη ηεξάζηηνο θίλδπλνο λα απαμησζεί ζχληνκα. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο
απμάλεηαη αηζζεηά γηα ηηο ηξάπεδεο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ
ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο, ππάξρεη θαη ν λνκηθφο θίλδπλνο, πνπ αθνξά ηε
δπζθνιία ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν, ν νπνίνο θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ
νδεγεί ζε αιιαγέο ζην ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ηξαπεδψλ.
Δηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ πξντφλησλ
Σν δηαδίθηπν δεκηνπξγεί γηα ηηο ηξάπεδεο λέεο επθαηξίεο θεξδνθνξίαο. Σνπο δίλεη ρψξν λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ λέα πξντφληα, λα εθαξκφζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ
δελ ζα κπνξνχζαλ κέζα ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ηνπο βνεζά λα εθαξκφζνπλ
θαηλνηνκίεο κε κηθξφ ξίζθν αιιά κε πηζαλά κεγάια θέξδε. Παξάδεηγκα ηέηνησλ
ηερλνινγηψλ-πξντφλησλ είλαη θαη ην Mobile Banking θαη ην Phone Banking πνπ είδακε ζην
θεθάιαην 1.
Θα ήηαλ ζσζηφ λα επηζεκάλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πνπ εθαξκφδνπλ ην ebanking πξνζθέξνπλ πξντφληα κέζα ζηα φξηα ελφο θξάηνπο. Γελ έρνπκε θηάζεη αθφκα ζην
ζεκείν εθείλν φπνπ ζα εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο θαη ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη απξφζθνπηα φιεο
νη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ θπβεξλνρψξνπ.
Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Δζληθφ Κέληξν Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,
2011)
Υάξε ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή δεκηνπξγήζεθαλ πνηθίιεο ζέζεηο εξγαζίαο, κία εθ ησλ
νπνίσλ θαη ε ζέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δηαδηθηχνπ. Σξαπεδηθφο Γηαδηθηχνπ είλαη ν εηδηθφο, πνπ
αλαπηχζζεη θαη ππνζηεξίδεη εθαξκνγέο ηξαπεδηθνχ ινγηζκηθνχ ζην δηαδίθηπν, δίλνληαο έηζη
ηε δπλαηφηεηα ζην θνηλφ λα πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο ηξάπεδεο.
Σν επάγγεικα ηνπ Σξαπεδηθνχ Γηαδηθηχνπ απαηηεί γλψζεηο πιεξνθνξηθήο θαη
νηθνλνκηθψλ. Μπνξεί λα επηηειεζζεί απφ απνθνίηνπο ζρνιψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ Οηθνλνκηθψλ
ρνιψλ, ρνιψλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ρνιψλ Δπηζηεκψλ Τπνινγηζηψλ θαη
Πιεξνθνξηθήο. Πέξα απφ ηηο ζπνπδέο θπζηθά, θάπνηα επηπιένλ απαξαίηεηα θαη αλαγθαία
πξνζφληα ελφο Σξαπεδηθνχ Γηαδηθηχνπ είλαη ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη έγθαηξα ηηο
εμειίμεηο θαη λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια θαη απνδνηηθά ζηηο αιιαγέο. Γελ κπνξνχλ λα ιείπνπλ
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ε επηλνεηηθφηεηα θαη ε αλαιπηηθή ζθέςε, ε κεζνδηθφηεηα, ε ηάμε, ε αθξίβεηα θαη ε
ερεκχζεηα, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα θάζε επηηπρεκέλν επαγγεικαηία.
ηα θαζήθνληα ηνπ ηξαπεδηθνχ δηαδηθηχνπ πεξηιακβάλνληαη ν ζρεδηαζκφο πξνσζεηηθψλ
ελεξγεηψλ (marketing) ζην δηαδίθηπν θαη ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε
ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ην θνηλφ. Αθφκε πεξηιακβάλεηαη ν ζρεδηαζκφο
θαη ε ειεθηξνληθή έθδνζε λέσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. Πνιχ ζπρλά ν Σξαπεδηθφο
Γηαδηθηχνπ θξνληίδεη λα ζπιιέγεη ζηνηρεία θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ έξεπλεο
γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ πνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα θαη εξεπλά ηηο αληίζηνηρεο
ππεξεζίεο άιισλ αληαγσληζηηθψλ ηξαπεδψλ. Βαζηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ν
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη θνχξαζε γηα ηα ρέξηα, ηα κάηηα θαη ηε
ζπνλδπιηθή ζηήιε. Ζ εξγαζία ηνπ είλαη θπξίσο αηνκηθή, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη νκαδηθή
φηαλ ην απαηηεί ε δηεθπεξαίσζε θάπνηνπ ζέκαηνο.
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Ζ αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο απνηειεί, φπσο είλαη θπζηθφ, ηνλ κεγαιχηεξν πξνβιεκαηηζκφ
ζρεηηθά κε ην Internet Banking ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο απηψλ. Σν
απφξξεην ησλ ινγαξηαζκψλ αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απηψλ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. ε απηφ δίλνπλ βάξνο νη ππεχζπλνη
αζθαιείαο θαη κεραλνγξάθεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Οπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζε
ινγαξηαζκφ απφ νπνηνλδήπνηε πιελ ηνπ λφκηκνπ πειάηε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξάλνκεο
ζπλαιιαγέο, ζε πηζηψζεηο θαη ρξεψζεηο μέλσλ ινγαξηαζκψλ, ζε παξάλνκεο κεηαθνξέο
δεδνκέλσλ θαη ρξεκάησλ αιιά θαη εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ.
Σα «θπζηθά» θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ είλαη ινγηθφ λα είλαη ιηγφηεξν επάισηα απφ φ,ηη
νη δηαδηθηπαθέο ηξάπεδεο ή νη online ζπλαιιαγέο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ ή ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρεη
ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ πειαηψλ θαη ηξαπεδψλ. Λφγσ απηνχ νη πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ
ελεξγνχλ κε ζθεπηηθηζκφ θαη ζπληεξεηηζκφ απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο φπσο ην Internet
Banking, ηηο Απηφκαηεο Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο αιιά θαη ην Mobile Banking.
ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαζψο θαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ
ππάξρεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ πιεπξψλ αθνχ ιείπεη ε θπζηθή επαθή απηψλ. Οπφηε
απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε θαζηέξσζε κεραληζκψλ πνπ λα απνδεηθλχνπλ θαη λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ. Σέηνηνη κεραληζκνί

ζα

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά (digital certificates) θαη ηα
ζπζηήκαηα κε άξλεζεο απνδνρήο (repudiation systems).
Δπηπξνζζέησο, ρξεηάδεηαη επηβεβαίσζε φηη ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε ζπλαιιαγή
είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ δειψλεη φηη είλαη. Τπάξρεη ε αλάγθε δειαδή γηα
χπαξμε ελφο Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ή αιιηψο κηα Έκπηζηεο Σξίηεο Οληφηεηαο κε ζθνπφ
ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηδηψηε ή ηεο επηρείξεζεο πνπ
δηελεξγεί ηε ζπλαιιαγή αιιά θαη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα
ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα κπνξέζνπλ λα δηεπξχλνπλ
ην ξφιν ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο αθνχ ζα κπνξέζνπλ
λα θάλνπλ θαιχηεξν Trade financing, ελψ ζα επσθειεζνχλ θαη απφ ην business-to-costumer
banking.
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Μπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο ειεθηξνληθέο επηζέζεηο ζηνπο εμήο δχν ηχπνπο:
1. κε ηερληθέο επηζέζεηο. Οη κε ηερληθέο επηζέζεηο είλαη εθείλεο νη επηζέζεηο φπνπ έλαο
εηζβνιέαο (hacker) ρξεζηκνπνηεί απάηε ή άιιεο κνξθέο πεηζνχο γηα λα παξαπιαλήζεη
άηνκα κε ζθνπφ είηε ηελ απνθάιπςε επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
ρξήζηε, είηε ηελ εθηέιεζε ελεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βάινπλ
ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ελφο δηθηχνπ. Μία άιιε νλνκαζία πνπ έρεη δνζεί γηα απηέο ηηο
επηζέζεηο είλαη επηζέζεηο θνηλσληθήο ηερλνινγίαο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηζέζεηο
αθνξνχλ κφλν άηνκα θαη επηρεηξήζεηο θαη φρη ηα δίθηπα θαη ηηο δηαδηθηπαθέο
ηνπνζεζίεο ησλ ηξαπεδψλ. Σέηνηα επίζεζε γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ
2.

ηερληθέο επηζέζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εηζβνιείο ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ησλ
ππνινγηζηψλ, ησλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα επηηεζνχλ. Έλαο
hacker φηαλ επηηίζεηαη ηερληθά ρξεζηκνπνηεί κία κεζνδνινγηθή θαη πνιχ πξνζεθηηθή
πξνζέγγηζε. Σν κεγάιν πξφβιεκα είλαη φηη γηα λα εηζβάιεη έλαο hacker ζε κία
ηξαπεδηθή ηζηνζειίδα θαη ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ελφο ινγαξηαζκνχ δελ ρξεηάδεηαη
θάπνην εμεδεηεκέλν ινγηζκηθφ. Τπάξρεη ινγηζκηθφ κε ειεχζεξε δηαθίλεζε ζην
δηαδίθηπν θαη κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα εηζβάιεη θάπνπ.
Βέβαηα

πνιιά

εξγαιεία

απαηηνχλ

εμεηδίθεπζε

πνπ

ιίγνη

κπνξνχλ

λα

ηα

ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Γεληθά νη ειεθηξνληθέο επηζέζεηο ζηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα αιιά θαη ζηα θαλάιηα
δηαλνκήο ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. Απφ θαηαζηξνθέο
hardware θαη software κέρξη θαζπζηεξήζεηο θαη καηαηψζεηο ζπλαιιαγψλ. Όια απηά
δεκηνπξγνχλ θαθή θήκε, δηάςεπζε πξνζδνθηψλ θαη ρξεκαηηθά θφζηε γηα ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα. Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη απεηιέο είλαη ε ζπλερήο
εθπαίδεπζε ησλ ππεπζχλσλ αζθαιείαο θαη κεραλνγξάθεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
αιιά θαη ε ζπλερήο ηερλνινγηθή βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Όπνην πηζησηηθφ
ίδξπκα κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ ηερλνινγηθή έμαξζε θαη λα αζθαιίζεη ηα ζπζηήκαηά ηνπ
ζα θεξδίζεη ζε θχξνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Μπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε έλα ζχζηεκα πινπνίεζεο ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ αζθαιέο φηαλ:
a) ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα, δειαδή δελ ππάξρνπλ απξνγξακκάηηζηεο δηαθνπέο
ιεηηνπξγίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο
b) δηαζθαιίδεη ην απφξξεην (privacy), δειαδή δελ κπνξεί λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα έλαο
εηζβνιέαο λα δηαβάζεη θαη λα επεμεξγαζηεί (integrity) κελχκαηα κεηαμχ ησλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ
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c) παξέρεη ζε θάζε ζπλαιιαζζφκελν έλα ηνπιάρηζηνλ κέζν εμαθξίβσζεο ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε, κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ε ζπλαιιαγή (authentication)
d) δηαζθαιίδεη ζε θάζε ζπλαιιαζζφκελν φηη δελ ζα ππάξμεη άξλεζε ζπλαιιαγήο απφ
ηελ νληφηεηα κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεηαη (non-repudation)
Γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ε πνιηηηθή αζθαιείαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο ζα
πξέπεη πξψηα λα γίλεη κηα αλάιπζε θηλδχλνπ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε νπνηαζδήπνηε
ειεθηξνληθήο απεηιήο. ην πιαίζην απηφ πξέπεη λα απαληεζνχλ ηέζζεξα θξίζηκα εξσηήκαηα,
ηα νπνία είλαη:
 πνηνη πφξνη πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ θαη απφ πνηνπο;
 πνην είλαη ην θφζηνο κίαο πηζαλήο παξαβίαζεο ησλ ζπζηεκάησλ;
 πνην ην θφζηνο ηεο αζθάιεηαο;
 πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ηεο παξαβίαζεο;
Σα ηξία ηειεπηαία εξσηήκαηα είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά γηα θάζε πφξν,
πξντφλ αιιά θαη γηα ην ζχζηεκα ζπλνιηθά. Μφλν κε βάζε απηά ηα δεδνκέλα κπνξεί λα
ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα παξαβίαζεο ηνπο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Με ηα ίδηα
δεδνκέλα κπνξεί θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα λα ππνινγίζεη ηνλ ιφγν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θφζηνπο παξαβίαζεο πξνο ην θφζηνο αζθαιείαο έηζη ψζηε λα δεη θαη ηελ νηθνλνκηθή πηπρή
ηεο αζθάιεηαο έλαληη ησλ hacker. Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο ζην θφζκν ρεηξίδνληαη ηελ
αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο κε ηελ βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ θαη ελεκεξσκέλσλ
ζπκβνχισλ κε εκπεηξία ζην αληηθείκελν αθνχ αδπλαηνχλ απφ κφλεο ηνπο λα αθνινπζήζνπλ
ηελ ηερλνινγηθή έμαξζε.
χκθσλα κε εηαηξίεο αζθαιείαο κία ζσζηή πνιηηηθή αζθάιεηαο απφ ηηο ηξάπεδεο πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


λα ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ πηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο θαη πάληα κε γλψκνλα ηε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη



λα είλαη θαηαλνεηή θαη πξνζβάζηκε απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο ηξάπεδαο



λα βξίζθεηαη ζε κεγάιε εθηίκεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ηξάπεδαο θαη λα
«δηαθεκίδεηαη» έληνλα κέζα ζε απηφ



λα κελ είλαη καθξνζθειήο



λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκν απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ηξάπεδαο πνην ηκήκα
ηνπ πξσηνθφιινπ αζθαιείαο ηνπο αθνξά



λα είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλε αληηκεησπίδνληαο θάζε απεηιή απφ ηελ
γελεζηνπξγφ αηηία ηεο. Να αληηκεησπίδεη, δειαδή, ηελ πξαγκαηηθή αηηία θαη
φρη απιά ην ζχκπησκα, θαη ηέινο
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λα αλαβαζκίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα παξαθνινπζεί
ζπλέρεηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα δειαδή πηζαλέο απεηιέο θαη πξνβιήκαηα αζθαιείαο είλαη
αλαγθαίν λα ππάξρεη κηα ζσζηή πνιηηηθή αζθαιείαο, ε νπνία ζα ππνζηεξίδεηαη άκεζα απφ
άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο ξφιν παίδεη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, θαζψο ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο δχν.
ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ην ξφιν ηεο ηξάπεδαο ζηελ αζθάιεηα θαζψο θαη θάπνηα
εξγαιεία αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε ρξήζε ηνπ Internet Banking, αιιά θαη ην ξφιν
ηνπ ρξήζηε ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ.

3.1.

Αζθάιεηα Από Σελ Πιεπξά Σεο Σξάπεδαο

Οη ηξάπεδεο επηθεληξψλνπλ θπξίσο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλαιιαγήο κε
ηνλ πειάηε-ρξήζηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ νινθιήξσζε
ηεο ζπλαιιαγήο. Οπφηε γίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε ηαπηνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ ρξήζηε
αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία
αζθαιείαο φπσο ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, ε ςεθηαθή ππνγξαθή, ε θξππηνγξάθεζε, ηα
SSL, νη αξηζκνί ΣΑΝ θαη νη θσδηθνί πξφζβαζεο.

3.1.1. Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά
Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά βνεζνχλ ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε. Σν
ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ, ην επάγγεικά ηνπ, ηελ
πεξίνδν ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη έλα δεκφζην θιεηδί ηνπ θαηφρνπ. Με ιίγα ιφγηα, ηα
ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπλ αλ ν θάηνρνο ελφο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ θιεηδηνχ είλαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη. Σν δεκφζην θαη ηδησηηθφ θιεηδί είλαη
έλα κνλαδηθφ δεχγνο θιεηδηψλ πνπ ζπκπιεξψλεη ην έλα ην άιιν, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε
θξππηνγξάθεζε. Κάζε δεχγνο είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ζπλδπαζκφ ρξήζηε-ππνινγηζηή.
Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη απφ ηξία κέξε, πνπ θαινχληαη αξρέο πηζηνπνίεζεο
(ΑΠ)

θαη

πξέπεη

λα

επηθπξψλνληαη

απφ

ηελ

εθδίδνπζα

αξρή.

Πηζηνπνηεηηθά

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πηζηνπνίεζε ηφζν ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο φζν θαη γηα
πηζηνπνίεζε ρξεζηψλ θαη ινγηζκηθνχ. Ζ γλσζηφηεξε Αξρή Πηζηνπνίεζεο είλαη ε VeriSign.
χκθσλα κε απηήλ ππάξρνπλ ηξία επίπεδα πηζηνπνίεζεο. ην πξψην επίπεδν πηζηνπνηείηαη
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φηη έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φλησο πξνέξρεηαη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε.
Σν επίπεδν 2 ειέγρεη, ζχκθσλα κε κηα βάζε δεδνκέλσλ εκπνξηθήο πίζηεο πνπ έρεη, ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε θαη, ηέινο, ζην επίπεδν 3 απαηηνχληαη ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα γηα
επαιήζεπζε ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε. Σα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιεο εηαηξίεο πνπ εηδηθεχνληαη
ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο φπσο ε Microsoft, πξνζθέξνπλ εηδηθά ινγηζκηθά θαη
ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο λα εθδίδνπλ ηα δηθά ηνπο ηδησηηθά πηζηνπνηεηηθά.
Υξεζηκεχνπλ φκσο κφλν γηα εζσηεξηθή ρξήζε. (VerySign.com, 2011)

3.1.2. Φεθηαθή Τπνγξαθή
Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή δίλεη απάληεζε ζε δχν θαίξηα εξσηήκαηα, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα
ηνπ Internet Banking, ηα νπνία είλαη:


πψο κπνξεί θάπνηνο λα είλαη ζίγνπξνο φηη έλα ειεθηξνληθφ έγγξαθν

πξνέξρεηαη πξαγκαηηθά απφ ην άηνκν πνπ ππνηίζεηαη φηη ην έζηεηιε;


πψο κπνξεί θάπνηνο λα είλαη ζίγνπξνο φηη έλα άηνκν δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη

έζηεηιε έλα ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ έγγξαθν;
Φεθηαθή ππνγξαθή είλαη, ζηελ νπζία, έλα ειεθηξνληθφ ηζνδχλακν κηαο θαλνληθήο
ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο. Αιιηψο ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή
(digital signature) σο έλαλ αλαγλσξηζηηθφ θψδηθα, πνπ κπνξεί λα

ρξεζηκνπνηεζεί γηα

πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ απνζηνιέα ελφο κελχκαηνο. Δπίζεο,
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζηγνπξέςνπλ φηη ηα πεξηερφκελα ελφο κελχκαηνο δελ ζα
δηαζηξεβισζνχλ. Σν αλαγθαίν ζηνηρείν ζηελ ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη ε χπαξμε ελφο
ηνπιάρηζηνλ δεκφζηνπ θιεηδηνχ. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ είλαη ε
θνξεηφηεηά ηνπο, ε δπζθνιία πιαζηνγξάθεζήο ηνπο αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα
κπνξνχλ λα ρξνλνζθξαγηζηνχλ.
Σν ζρήκα 2 παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Με βάζε
απηφλ ηνλ πίλαθα έρνπκε ηα εμήο βήκαηα:
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ρήκα 2: Σξόπνο Λεηηνπξγίαο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο

Πεγή: (Efraim Turban, David King, Jae Lee, Dennis Viehland, 2006)

1.

Ο απνζηνιέαο δεκηνπξγεί έλα κήλπκα e-mail πνπ πεξηέρεη δηάθνξεο

πιεξνθνξίεο.
2.

Υξεζηκνπνηψληαο έλα εηδηθφ ινγηζκηθφ θαη κε βάζε έλαλ αιγφξηζκν

θαηαηεκαρίδεηαη ην κήλπκα θαη δεκηνπξγείηαη κία ζχλνςε απηνχ ηνπ κελχκαηνο.
3.

Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνπ θιεηδηνχ, ν απνζηνιέαο

θξππηνγξαθεί ην κήλπκα. Απηή είλαη θαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ.
4.

Ο απνζηνιέαο θξππηνγξαθεί ηφζν ην αξρηθφ κήλπκα, φζν θαη ηελ ςεθηαθή

ηνπ ππνγξαθή κε βάζε ην δεκφζην θιεηδί πνπ ηνπ έρεη δνζεί. Απηφο είλαη ν ςεθηαθφο
θάθεινο ηνπ.
5.

Ο απνζηνιέαο ζηέιλεη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνλ ςεθηαθφ θάθειφ

ηνπ.
6.

Μφιηο ν ςεθηαθφο θάθεινο θηάζεη ζηνλ παξαιήπηε, ν παξαιήπηεο κε βάζε

ην δηθφ ηνπ ηδησηηθφ θιεηδί απνθξππηνγξαθεί ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ςεθηαθνχ
θαθέινπ. Απηφ δεκηνπξγεί φκσο έλα αληίγξαθν ηνπ κελχκαηνο θαη ηεο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο ηνπ απνζηνιέα.
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7.

Υξεζηκνπνηψληαο ν παξαιήπηεο ην δεκφζην θιεηδί, απνθξππηνγξαθεί ηελ

ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ απνζηνιέα θαη παξάγεη κηα ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο
8.

Υξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ινγηζκηθφ θαη ηνλ ίδην αιγφξηζκν αληηζηξέθεη ηε

δηαδηθαζία ηνπ βήκαηνο 2
9.

πγθξίλεη ηελ ζχλνςε πνπ πξνθχπηεη ζην βήκα 8 κε απηήλ ζην βήκα 2

10. ε πεξίπησζε πνπ νη δχν ζπλφςεηο ζπκθσλνχλ, ην κήλπκα είλαη απζεληηθφ.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζπκπεξαίλεη φηη θάπνηνο έρεη επέκβεη θαη ηνπ έρεη αιιάμεη ην
πεξηερφκελν.

3.1.3. Κξππηνγξάθεζε θαη SSL
Σν πξσηφθνιιν TPC/IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ
δεδνκέλσλ έρεη έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηά ηνπ. Απηή ηελ αδπλακία
πξνζπαζεί λα ιχζεη ε θξππηνγξάθεζε ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο θαη ην πξσηφθνιιν
επηθνηλσλίαο SSL. Ζ θξππηνγξάθεζε είλαη ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ελφο ππνινγηζηή κε
βάζε θάπνηνπο εμεδεηεκέλνπο αιγφξηζκνπο, έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ αλ
δελ ππάξρεη ην θιεηδί πνπ ζα απνθξππηνγξαθήζεη ηα δεδνκέλα.
Τπάξρνπλ δχν είδε θξππηνγξαθίαο, ε ζπκκεηξηθή θαη ε αζχκκεηξε. ηε ζπκκεηξηθή
ππάξρεη έλα θαη κνλαδηθφ θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηφζν ζηελ
θξππηνγξάθεζε, φζν θαη ζηελ απνθξππηνγξάθεζε. Όζν πην ιίγνη ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ
επηθνηλσλία, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη απηή ε κνξθή θξππηνγξάθεζεο. Ζ αζχκκεηξε
θξππηνγξάθεζε βαζίδεηαη ζε δχν θιεηδηά θαη παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Όπσο είδακε
θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζην ζρήκα 2 ρξεζηκνπνηείηαη έλα δεκφζην
θιεηδί θαη έλα ηδησηηθφ θιεηδί.
Με ηελ θξππηνγξάθεζε αθφκα θαη αλ θάπνηνο θαηαγξάςεη ηελ ζπλνκηιία, δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ηελ απνθξππηνγξαθήζεη ή λα ηε κεηαβάιιεη. Ζ ζπλήζεο θξππηνγξάθεζε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη απηή ησλ 128bit. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ππάξρνπλ 2128 πηζαλά θιεηδηά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ησλ
κελπκάησλ απφ ηνλ δηαθνκηζηή ζην server ηεο ηξάπεδαο. Λφγσ απηνχ ε θξππηνγξάθεζε ησλ
128bit ζεσξείηαη θαη είλαη απαξαβίαζηε.
Δπεηδή φκσο νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο, ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά θαη ε θξππηνγξάθεζε
είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνλ απιφ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηφθνιια κε
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο απφ ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν θαη απφ ηνπο
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δηαθνκηζηέο ηνπ Web, έηζη ψζηε λα ρεηξίδνληαη απηά ηα δεηήκαηα αληί ησλ ρξεζηψλ. Έλα
ηέηνην πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα είλαη ην Secure Socket Layer (SSL) ή
Transport Layer Security (TLS) φπσο είλαη επίζεο γλσζηφ. Απηφ ην πξσηφθνιιν
ελεξγνπνηείηαη κε ηελ αξρηθή είζνδν ζηελ ηζηνζειίδα κίαο ηξάπεδαο θαη δειψλεηαη κε ηελ
εκθάληζε ελφο ινπθέηνπ ζην θάησ κέξνο ηεο ηζηνζειίδαο. Δπηπξνζζέησο, ε ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο παχεη λα αξρίδεη απφ http:// αιιά κεηαηξέπεηαη ζε https://
δειψλνληαο ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο ηνπνζεζίαο.

3.1.4. Αξηζκνί ΣΑΝ
Ο αξηζκφο απζεληηθφηεηαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ΣΑΝ είλαη ν αξηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηε
δηεθπεξαίσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ή εγρξήκαησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πειάηε κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ. Τπνρξεσηηθή είλαη θαη ε ρξήζε ησλ θσδηθψλ password θαη UserID γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο ηνπ πειάηε καδί κε ηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ ΣΑΝ. Οη αξηζκνί
ΣΑΝ αληηθαζηζηνχλ ηε ρεηξφγξαθε ππνγξαθή ηνπ πειάηε, επηβεβαηψλνπλ ηελ εληνιή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ Internet
θαη επηβεβαηψλνπλ ηφζν ηελ βνχιεζή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο φζν θαη φηη ε
βνχιεζή ηνπ απεπζχλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πηζησηηθφ ίδξπκα απφ ηνλ ίδην. (AtticaBank.gr,
2011)

3.1.5. Κωδηθνί Πξόζβαζεο
Κσδηθνί πξφζβαζεο είλαη έλαο πξνζσπηθφο θσδηθφο ρξήζηε (username) θαη έλαο κπζηηθφο
θσδηθφο (password) πνπ δίλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα. Απηνί νη θσδηθνί είλαη ππνρξεσηηθνί γηα
ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ ηζηνζειίδα αιιά θαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ. Οη θσδηθνί απηνί
δίλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζηνλ πειάηε μερσξηζηά ν έλαο απφ ηνλ άιιν γηα πεξηζζφηεξε
αζθάιεηα. Οη ηξάπεδεο αθνινπζνχλ κηα πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε πεξίπησζε
θάπνησλ ιαλζαζκέλσλ πξνζπαζεηψλ εηζφδνπ, ζπλήζσο ηξεηο θνξέο,

κπινθάξνληαη νη

θσδηθνί ηνπ, αθνχ ζεσξείηαη χπνπηε ε δηαδηθαζία, θαη δελ κπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζέιζεη θαη
λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ζπλαιιαγή.
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3.1.6. Δπηπιένλ Γηθιείδεο Αζθαιείαο Από Σελ Πιεπξά Σεο Σξάπεδαο


Απηόκαηε απνζύλδεζε ρξήζηε: Μεηά ην πέξαο θάπνηαο ψξαο (5-15 ιεπηά) ρσξίο
νπζηαζηηθή ρξήζε ηνπ e-banking, ην ζχζηεκα απνζπλδέεη απηφκαηα ην ρξήζηε.



Υπνρξεσηηθή αιιαγή θσδηθώλ πξόζβαζεο: Πνιιέο ηξάπεδεο αλαγθάδνπλ ηνπο πειάηεο
ηνπο λα αιιάμνπλ ηνπο θσδηθνχο πνπ ηνπο δίλνληαη κέζα ζε έλα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα κε θάπνηνπο ηεο αξεζθείαο ηνπο



Σπζθεπή Παξαγσγήο Κσδηθώλ κηαο Φξήζεο: Ύζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ρξήζηε είλαη
δπλαηφλ λα ηνπ ρνξεγεζεί κηα ζπζθεπή παξαγσγήο θσδηθψλ κηαο ρξήζεο. Ζ ζπζθεπή
απηή παξάγεη επηπιένλ θσδηθνχο δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε. Ζ ζπζθεπή είλαη ηδηνθηεζία ηεο ηξάπεδαο θαη βαξαίλεη
ρξεκαηηθά ηνλ πειάηε κε εηήζηα έμνδα.

3.2.

Αζθάιεηα Από Σελ Πιεπξά Σνπ Υξήζηε

Αλ θαη σο ρξήζηεο ηνπ e-banking νη Έιιελεο ραξαθηεξίδνληαη πνιχ ζπληεξεηηθνί, παξφια
απηά δελ δίλνπλ θαη πνιιή ζεκαζία ζηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ. Σα
πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ κφλα ηνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ απφιπηα ηελ αζθάιεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Αθφκα θαη ζηηο θπζηθέο ζπλαιιαγέο δελ κπνξνχλ λα
εμαζθαιίζνπλ πιήξσο ηελ αζθάιεηα. Οπφηε, γίλεηαη αλαγθαία θαη ε ρξήζε πξνιεπηηθψλ
κέηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε. Μφλν κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ
κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία κηαο ζπλαιιαγήο.
Οη θσδηθνί πξφζβαζεο ζην Internet Banking είλαη εκπηζηεπηηθνί θαη ζε θακία πεξίπησζε
δελ πξέπεη λα δίλνληαη ζε ηξίηα πξφζσπα απφ ηνλ ρξήζηε. Φαληαζηείηε ηη ζα γηλφηαλ αλ ν
ρξήζηεο κνίξαδε ηνπο θσδηθνχο ηνπ ζε 2-3 θίινπο ηνπ. Λνγηθφ είλαη κεηά λα κελ κπνξνχζε
λα βξεη ην δίθην ηνπ, ζε πεξίπησζε κηαο ζπλαιιαγήο πέξα απφ ηελ βνχιεζή ηνπ. Σν θαιχηεξν
γηα ηνλ ρξήζηε είλαη λα απνζηεζίδεη ηνπο θσδηθνχο ηνπ, λα ηνπο αιιάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαη λα κελ ηνπο έρεη ζε γξαπηή κνξθή ππφ ηνλ θίλδπλν ηεο θινπήο. Παξαηεξείηαη
απφ πνιιά άηνκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θσδηθνχο ηνπο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα
ηελ είζνδν ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ e-mail, πξάγκα πνπ ειινρεχεη θίλδπλν απφ ηε ζηηγκή
πνπ είλαη πηζαλφλ ε ειεθηξνληθή ηνπνζεζία λα κελ είλαη αζθαιήο.
Μία αθφκα θίλεζε πνπ πξέπεη λα θάλνπλ νη ρξήζηεο είλαη ν έιεγρνο αζθαιείαο ηεο
ηζηνζειίδαο ή αθφκα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο πνπ δέρνληαη απφ ηελ ηξάπεδα. Γελ
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είλαη ζπάλην θαηλφκελν λα έξρεηαη έλα email ζην ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε θαη λα είλαη
αληίγξαθν απφ θάπνην κήλπκα ηεο ηξάπεδαο. Ζ παξαπιάλεζε είλαη ν ζθνπφο ηέηνησλ
κελπκάησλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη θσδηθψλ. Αθφκα θαη πιαζηέο
ηζηνζειίδεο ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ γίλεη κε ζθνπφ ηελ απάηε. Γη` απηφ ν ρξήζηεο πξέπεη λα
είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο. Πξέπεη λα ειέγρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε γξάκκα πξνο γξάκκα
θαη λα ςάρλεη πάληα γηα ην πξσηφθνιιν SSL, δειαδή λα ςάρλεη ην ινπθέην ζηελ θάησ δεμηά
πιεπξά ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Μφλν έηζη ζα μέξεη φηη ε ηζηνζειίδα είλαη κηα αζθαιήο θαη
έγθπξε ηνπνζεζία.
Σέινο, ππφ ηελ απεηιή ησλ ηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηνλ
ρξήζηε ε χπαξμε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ελάληηα ζηνπο ηνχο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ
ρξήζηε. Πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο έλαληη ησλ ηψλ θπθινθνξνχλ θαη ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν
θαη κε πιεξσκή ζε εηαηξίεο πνπ εηδηθεχνληαη ζε απηά. Σα επί πιεξσκή πξνγξάκκαηα έρνπλ
κεγαιχηεξε, θαιχηεξε θαη πην ελεκεξσκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνχο θαη έηζη ζεσξνχληαη
πην αζθαιή. Θα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη ρξήζηεο ζα ελεκεξψλνπλ ζπλέρεηα απηή
ηελ βάζε δεδνκέλσλ αθνχ βγαίλνπλ ζηελ επηθάλεηα ζπλέρεηα λέαο κνξθήο ηνί. Με ιίγα ιφγηα
είλαη ζεκαληηθφ γηα ην ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηέο πξνζβάζηκνπο κφλν απφ απηφλ
θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηέο δεκφζηαο ρξήζεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαδηθηπαθέο
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ

4.1.

Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην ηνπ E-Banking

Κχξηνη θιάδνη ηνπ δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη:


ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή



ε λνκνζεζία γηα ηε δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη
ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία



ε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξαπεδηθψλ δεδνκέλσλ.

Γεληθά ην Internet Banking ζεσξείηαη ηξαπεδηθή εξγαζία θαη σο ζπλέπεηα ππάγεηαη ζηελ
επνπηεία ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη επεξεάδεηαη απφ φιεο ηηο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. (Γηάλλεο Δ. Βειέληδαο, 1998) Παξαδείγκαηα ηέηνησλ
νδεγηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ ειεθηξνληθή
ηξαπεδηθή είλαη:


ε Οδεγία 2000/31 πνπ θαζνξίδεη ην “θξάηνο πξνέιεπζεο” ζην νπνίν ζα ππάγεηαη θαη
ζα αθνινπζεί ηε λνκνζεζία ηνπ Internet Banking ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο



ε Οδεγία 2002/65 πνπ αθνξά ηελ εμ απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο



ε ειεπζεξία παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζε
ηέζζεξηο Οδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ηηο 200/12/ΔΚ,
2000/46/ΔΚ, 2000/31/ΔΚ θαη 1999/93/ΔΚ.

εκαληηθφ ξφιν ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή έρεη θαη ε ηξαπεδηθή επνπηεία απφ ηελ
θεληξηθή ηξάπεδα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ επνπηεία γίλεηαη κε θαλφλεο πνπ
έρνπλ νξηζζεί απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 ζηε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. Ζ ηξαπεδηθή
επνπηεία κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη :


ηoλ νξηζκφ θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ζε θαηεγνξίεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ



ηνλ έιεγρν θεξεγγπφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ



ηνλ έιεγρν ηεο ξεπζηφηεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε βάζε θάπνηνπο δείθηεο πνπ έρνπλ
νξηζζεί
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ηνλ έιεγρν θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ησλ νξηζκψλ ηνλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ
αζθαιείαο



ηελ επνπηεία ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδχλνπ γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα



θαη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.

Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην
Internet δηέπεηαη ηφζν απφ ηελ ειιεληθή φζν θαη απφ ηελ θνηλνηηθή ηξαπεδηθή θαη
ρξεκαηνπηζησηηθή λνκνζεζία. Γηα ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ηελ
δπλαηφηεηα ηνπ e-banking ηζρχνπλ δειαδή θαη νη Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο αιιά θαη νη λφκνη θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη ζην ειιεληθφ
θξάηνο. Γηα παξάδεηγκα κε ην λφκν 2076/1992 εηζήρζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε 2 ε
ηξαπεδηθή Οδεγία ελψ κε ηνλ λφκν 2396/1996 εηζήρζεζαλ νη Οδεγίεο 93/22/ΔΟΚ, πνπ
αθνξνχλ ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηλεηψλ αμηψλ, θαη 93/6/ΔΟΚ, πνπ
νξίδνπλ ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε φκσο θαη ηελ απηνξξχζκηζε πνπ γίλεηαη απφ ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα. Κακία δηάηαμε θαη θακία Οδεγία ή Καλνληζκφο δελ επαξθεί απφιπηα γηα ηε
ξχζκηζε ηεο ηξαπεδηθήο κέζσ δηαδηθηχνπ. Οπφηε ε απηνξξχζκηζε γίλεηαη αλαγθαία είηε γηα
ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε γηα ηελ εθηίκεζε θαη
αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ. Θεζπίδεηαη, δειαδή, έλαο Κψδηθαο Σξαπεδηθήο Γενληνινγίαο κεηαμχ
ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φπνπ νξίδνληαη εζηθά πξφηππα θαη κέζσ απηνχ εληζρχνληαη ε
εκπηζηνζχλε, ε εηιηθξίλεηα θαη ε δηαθάλεηα αλάκεζα ηφζν ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα φζν θαη
ζηηο ζρέζεηο απηψλ κε ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο θαηαλαισηέο ηνπο.

4.2.

Σν Κνηλνηηθό Πιαίζην Γηθαίνπ ηεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο

Όπσο είδακε ζηελ παξαπάλσ ελφηεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή παίδεη
ην θνηλνηηθφ δίθαην. Γχν είλαη νη ζηφρνη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη
ζην e-banking ζχκθσλα κε ηνπο Γθφξηζν θαη Σαζάθν (2003):
a. ε δεκηνπξγία ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα εγγπάηαη ηελ απξφζθνπηε
παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ εληαία
αγνξά, ρσξίο λα ππάξρνπλ εζληθέο λνκνζεηηθέο απνθιίζεηο θαη
b. ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο κεηαμχ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαζψο θαη ε
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ζπλνρή κεηαμχ ηεο παξνρήο on-line ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ παξνρήο απηψλ. (Γθφξηζνο, Σαζάθνο, 2003)
Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη έρνπλ εθδνζεί θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην θνηλνηηθφ
πιαίζην δηάθνξεο Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ:


ηελ αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο απφ θνηλνηηθά
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ νδεγηψλ είλαη ε Οδεγία 2000/12/ΔΚ, ε
Οδεγία 2000/28/ΔΚ θαη ε Οδεγία 2000/46/ΔΚ



ηηο δηαηάμεηο, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ εμ
απνζηάζεσο εκπνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Οδεγία 2000/31/ΔΚ, ε
Οδεγία 2002/65/ΔΚ, ε Οδεγία 1999/93/ΔΚ θαη, ηέινο, ε Οδεγία 98/48/ΔΚ είλαη
παξαδείγκαηα ηέηνησλ νδεγηψλ



ηηο θνηλνηηθέο πξάμεηο, πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ.
Οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο παίδνπλ ηεξάζηην ξφιν ζε φιε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ebanking θαη ιφγσ απηνχ ην θνηλνηηθφ δίθαην αλαιψλεη πάξα πνιιέο Οδεγίεο,
Καλνληζκνχο θαη Απνθάζεηο γηα απηφ.

Με βάζε ην θνηλνηηθφ δίθαην, νη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ηα θνηλνηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ειεπζέξα ην δηθαίσκα ηεο απξφζθνπηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο:
1. γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο, ηεο έλαξμεο
παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο πξνειεχζεσο είλαη
ππνρξεσκέλεο κέζα ζε έλα κήλα λα θνηλνπνηήζνπλ ηε γλσζηνπνίεζε ζηηο αξκφδηεο
επνπηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο
2. Διεχζεξε παξνρή πξφζβαζεο ζηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο πιεξνθνξηψλ, φπσο:
 ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο
 ηε γεσγξαθηθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία ν θνξέαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο
 ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν
θάλεη επθνιφηεξε ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κε ην θνξέα παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο. Οη αξηζκνί ηειεθψλνπ αλήθνπλ ζε απηά ηα ζηνηρεία
 εθφζνλ ν θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νπνηνδήπνηε είδνο κεηξψνπ,
ην νηθείν κεηξψν θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ κε ζθνπφ λα γίλεη
εχθνια ε αλαγλψξηζε ηνπ ζην κεηξψν απηφ
 ηέινο, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζε θάζε έγθξηζεο, είλαη
ππνρξεσκέλεο λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ
5.1. Σαπηόηεηα Έξεπλαο
Ζ παξνχζα κειέηε κε ηίηιν «Γηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή. Μηα κειέηε ηεο ειιεληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο» δηεμήρζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/07/2001 έσο 30/09/2011 ζε 5
κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο (Θεζζαινλίθε, Αζήλα, Ζξάθιεην Κξήηεο, Καβάια, Καηεξίλε).
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κε βάζε έλα εξσηεκαηνιφγην, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην
παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, πνπ πεξηέρεη θαηά βάζε θιεηζηέο εξσηήζεηο (κε πξνηεηλφκελεο
απαληήζεηο) θαη εξσηήζεηο ηηο θιίκαθαο Likert. Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζε έλα
ηπραίν δείγκα 200 πειαηψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ο νξηζκφο ηνπ δείγκαηνο έρεη λα θάλεη
κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο ηα βαζηθά δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, εηζφδεκα θηι.) πνπ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ
έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη, θαζψο ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο πξέπεη λα είλαη αλάινγε απηψλ
(Υαξίζεο Κ. & Κηφρνο Π., 1997). Αθνινπζήζεθε ,δειαδή, κία ζηξσκαηνπνηεκέλε αλαινγηθή
δεηγκαηνιεςία (stratified proportional). Με ηνλ φξν ζηξσκαηνπνηεκέλε αλαινγηθή
δεηγκαηνιεςία ελλννχκε ηελ δηαίξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε νκνηνγελήο νκάδεο πνπ θαζεκία λα
πεξηιακβάλεη ππνθείκελα κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά (Cohen L. & Manion L., 2000). Κάζε
θαηεγνξία αληηπξνζσπεχεηαη ζην δείγκα αλαινγηθά κε ηπραία επηινγή. ηελ πεξίπησζε ηεο
έξεπλαο έγηλε ζηξσκαηνπνίεζε σο πξνο ην θχιν (Άξξελ-Θήιπ) αιιά θαη κε βάζε ηελ
ειηθηαθή θαηεγνξία. Ζ ειηαθή θαηεγνξία δφζεθε κε βάζε ηα πνζνζηά αληηπξνζψπεπζεο
θάζε ειηθηαθήο θαηεγνξίαο ζην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, πνπ δίλνληαη απφ ηελ
Διιεληθή ηαηηζηηθή ππεξεζία (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, Ηνχληνο 2011).
ηε παξνχζα έξεπλα ην δείγκα απνηειείηαη απφ 300 πειάηεο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο,
ηφζν άληξεο φζν θαη γπλαίθεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία φπσο θαίλεηαη ζηoλ πίλαθα 2:
Πίλαθαο 2: Πίλαθαο Πνζνζηώλ Δξωηεζέληωλ αλά Φύιν θαη Ζιηθία

ΖΛΗΚΗΑ

ΑΝΓΡΔ

ΓΤΝΑΗΚΔ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟΣΟ

18-24

13

13%

13

13%

26

13%

25-34

34

34%

34

34%

68

34%
45

35-44

25

25%

25

25%

50

25%

45-54

14

14%

14

14%

28

14%

55 +

14

14%

14

14%

28

14%

ΤΝΟΛΑ

100

50%

100

50%

200

100%

5.2. Σύπνη Γεδνκέλωλ θαη Σξόπνη πιινγήο ηνπο
Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζεσξνχληαη πξσηνγελή, κε ιίγα ιφγηα δελ πξνυπήξραλ, αιιά
ζπγθεληξψζεθαλ κα βάζε έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ
ζέκαηνο ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε θπξίσο απφ
εξσηήζεηο κε πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο (θιεηζηνχ ηχπνπ) αιιά πεξηέρεη, παξάιιεια, θαη
ηέζζεξηο εξσηήζεηο (12,13,16 θαη 17) ζε κνξθή θιίκαθαο Likert (πεληαβάζκηαο θιίκαθαο).
ηηο εξσηήζεηο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ δηαζέζεσλ (attitude measurement) (εξσηήζεηο 16-17)
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο ε Κιίκαθα ηνπ Likert κε δηαβάζκηζε 1 έσο 5 θαη είλαη
ηχπνπ:
Θα ζθεθηφκνπλ ζνβαξά λα

Γηαθωλώ

<

------------

>

πκθωλώ

ρξεζηκνπνηήζσ δηαδηθηπαθέο
ππεξεζίεο εάλ...:
…δελ είρα ρξφλν ιφγσ θφξηνπ
εξγαζίαο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

εκαληηθφ ξφιν ζε έλα εξσηεκαηνιφγην παίδνπλ θαη νη εξσηήζεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηα
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ. Γελ παξειήθζεζαλ, δειαδή, απφ ηελ δνκή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζρεδηάζηεθε νη εξσηήζεηο ηαμηλφκεζεο, νη νπνίεο καο παξέρνπλ
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν κφξθσζεο, ην
επάγγεικα αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ην δείγκα.
Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ αηφκσλ δελ δεηνχληαη θαη δελ αλαθέξνληαη
πνπζελά έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο αλσλπκίαο ηνπο ν ζεβαζκφο σο πξνο ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο αιιά θαη ε αθεξαηφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ.
Καη` επέθηαζε θαη ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα ηνπ δείγκαηνο.
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Σξεηο είλαη νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαη ηελ ζπιινγή ηνπο κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία
ηνπο. Απηνί νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο είλαη ε εμήο:
1.

πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (63%)

2.

ειεθηξνληθνί κέζνδνη επαθήο (14%)

3.

ηειεθσληθή ζπλέληεπμε (23%)

Ζ αληαπφθξηζε ζηε πξνζσπηθή θαη ηειεθσληθή ζπλέληεπμε ήηαλ κεγάιε, Λφγσ θφζηνπο
επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ιηγφηεξν ε ηειεθσληθή απφ ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.
ρεδφλ φια ηα άηνκα πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηειεθσληθά ζην εξσηεκαηνιφγην
αληαπνθξίζεθαλ άκεζα, θάηη πνπ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ άλεθαλ ζην θχθιν γλσξηκηψλ κνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ ήηαλ
ην αλακελφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο 50 πειάηεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηνπο
νπνίνπο ζηάιζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κφλν νη 28 απάληεζαλ
παξφηη ήηαλ φινη γλσζηνί. Όπσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ήηαλ ν
πην άκεζνο θαη επηηπρήο ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ν ιηγφηεξν επηηπρήο
ήηαλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε
πξνζσπηθή επαθή είλαη πην πεηπρεκέλε κέζνδνο ζπιινγήο εξσηεκαηνινγίσλ ζπγθξηηηθά κε
άιιεο κνξθέο, ζπλήζσο πην απξφζσπεο.

5.3. Μέζνδνο Δπεμεξγαζίαο ηνηρείωλ
Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ απαληεκέλσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ε
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε εμαγσγή ησλ δηαγξακκάησλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ
ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 18.0 αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel 2007. Σα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπιιέρζεθαλ θσδηθνπνηήζεθαλ (ζε πνζνηηθέο θαη θαηεγνξηθέο
κεηαβιεηέο) θαη ηα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ ζε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηφζν ζην Excel
φζν θαη ζην SPSS. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ

πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθεο θαη

δηαγξάκκαηα ζην θείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο
ηνπ internet banking θαη ησλ δηαθφξσλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

ή άιισλ

παξακέηξσλ κειεηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ chi square test (X2) κε ηνλ
νπνίν είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο
αλεμάξηεηεο θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη είλαη 95% (Γεκεηξηάδεο, 2002).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη θηηαρηεί έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ ζε 4 δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ηελ
αλάιπζε, ζπλδπαζηηθή ή κε, θάπνησλ γεληθψλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ ηέζεθαλ
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλάιπζεο αθνξά κφλν ηνπο
εξσηεζέληεο πνπ είλαη ρξήζηεο ηνπ Internet Banking, ελψ ε ηξίηε αθνξά απηνχο πνπ αθφκα
δελ έρνπλ γίλεη ρξήζηεο κίαο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο. Σέινο, ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα
πξνζπαζνχλ λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εμαξηήζεηο ηεο ρξήζεο ή κε ηνπ
Internet Banking κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ
ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS.

6.1 Αλάιπζε Γεληθώλ Δξωηήζεωλ
Γξάθεκα 4: Με πνηα ηξάπεδα ζπλαιιάζζεζζε ζπλήζωο

Με ποια τράπεηα ςυναλλάςςεςκε ςυνικωσ;
28%

30%

23,50%

20%

16%
10%

7,50%

10%

7%

8%

0%
Όνομα Τράπεηασ
ATE Bank

ΕΤΕ

Πειραιϊσ

Eurobank EFG

Alpha Bank

Post Bank

Άλλθ

Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γηα ηελ ηξάπεδα κε
ηελ νπνία ζπλαιιάζζνληαη. πκθψλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ην 28% ησλ
εξσηεζέλησλ έρεη ζαλ ηξάπεδα θχξηαο ζπλαιιαγήο ηελ Δζληθή ηξάπεδα ελψ κφλν ην 7%
ζπλαιιάζζεηαη ζπλήζσο κε ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην. Όπσο θαίλεηαη απφ ην γξάθεκα 4
16 άηνκα απφ ηα 200 επέιεμαλ ζαλ θχξηα ηξάπεδα ηνπο θάπνηα άιιε επηινγή πνπ κπνξεί λα
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είλαη είηε ε εκπνξηθή ηξάπεδα είηε θάπνηα ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα είηε θάπνηα άιιε απφ ηηο
πνιιέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Γξάθεκα 5: Υξήζε ηνπ i-banking αλά ηξάπεδα

Χριςθ του i-banking ανά τράπεηα
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

85,10%
73,21%

68,75%

66,67%

62,50%

57,14%
55%
45%
42,86%

37,50%

33,33%

26,79%

31,25%

Όχι

14,90%

ATE Bank

ETE

Πειραιϊσ Eurobank Alpha Bank Post Bank
EFG

Ναι

Άλλθ

ην γξάθεκα 5 γίλεηαη κία ζπλέλσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θχξηα ηξάπεδα
ζπλαιιαγήο ηνπο θαη ηεο ρξήζεο ή φρη ηνπ Internet Banking. Όπσο θαίλεηαη, ε ηξάπεδα
Πεηξαηψο είλαη ε ηξάπεδα κε ηε κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο ζε ζρέζε
κε ηνπο πειάηεο ηεο. Σν 85,10%

ησλ πειαηψλ ηεο ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ ειεθηξνληθή

πιαηθφξκα ηεο γηα λα εθηειέζεη ζπλαιιαγέο. Μεγάιε απνδνρή έρεη θαη ε δηαδηθηπαθή
ηξαπεδηθή ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο αλ αλαινγηζηνχκε φηη 56 άηνκα ζηα 200 ζπλαιιάζζνληαη
ζπλήζσο κε ηελ Δζληθή ηξάπεδα. Αληίζεηα ε δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο
δελ θαίλεηαη ζηελ έξεπλα λα έρεη κεγάιε απνδνρή αθνχ κφλν ην 37,5% ησλ πειαηψλ ηεο
Αγξνηηθήο ηξάπεδαο ρξεζηκνπνηεί ην Internet Banking ηεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε
ζην γεγνλφο φηη ηελ Αγξνηηθή ηξάπεδα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο κεγαιχηεξα ζε ειηθία άηνκα
είηε γηαηί νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ είλαη ζπλήζσο αγξφηεο κε ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο.
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Γξάθεκα 6: Πόζν ζπρλά επηζθέπηεζηε κηα ηξάπεδα

Πόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε μια τράπεηα;
Κακθμερινά
2-3 φορζσ /μινα
40,00%

1-3 φορζσ/εβδομάδα
1 φορά/μινα
37%
24%

20,00%

4-6 φορζσ/εβδομάδα

18,50%

11,50%

9%

0,00%
Συχνότθτα Επίςκεψθσ

Γξάθεκα 7: Γηαηί επηζθέπηεζηε ην θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο

Γιατί επιςκζπτεςτε το κατάςτθμα τθσ
τράπεηασ;
45,00%

41,50%

40,00%

35,00%

32,50%

30,00%

Αναλιψεισ/Κατακζςεισ

25,00%

Πλθρωμι Λογαριαςμϊν

20,00%
15,00%
10,00%

Πλθρωμι Δόςεων

13,50%

Πλθροφορίεσ-Αιτιςεισ
6,50%

6%

5,00%

Άλλο

0,00%
Λόγοι Επίςκεψθσ του καταςτιματοσ μιασ τράπεηασ

Παξαηεξνχκε, απφ ηα γξαθήκαηα 6 θαη 7, φηη νη Έιιελεο είλαη ηαθηηθνί πειάηεο ησλ
θαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ αθνχ επηζθέπηνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα ηελ
ηξάπεδα ηνπο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα ζπλαιιαγή. πλήζσο πεγαίλνπλ γηα πιεξσκή
ινγαξηαζκψλ θαη γηα αλαιήςεηο, θαηαζέζεηο ρξεκάησλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπο
ινγαξηαζκνχο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ, 3 ζηνπο 4 εξσηεζέληεο
πεγαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ ηξάπεδα ηελ εβδνκάδα (γξάθεκα 6). Λφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο νη ππνρξεψζεηο ησλ ειιήλσλ απμάλνληαη θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη
ζην γξάθεκα 7 αλ αλαινγηζηνχκε πφζνπο ινγαξηαζκνχο θαη πφζα έθηαθηα ηέιε ηνπ θξάηνπο
έρεη λα πιεξψζεη ν απιφο πνιίηεο. Γελ είλαη ηπραίν, ινηπφλ, φηη ην 41,5% ησλ πνιηηψλ
επηζθέπηεηαη ηηο ηξάπεδεο γηα λα πιεξψζεη θάπνην ινγαξηαζκφ. Αθφκα θαη απφ ηνπο 65
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πειάηεο πνπ απάληεζαλ φηη επηζθέπηνληαη ηελ ηξάπεδα γηα λα θάλνπλ αλάιεςε ή θαηάζεζε
ζε θάπνην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ ην έθαλαλ κε ζθνπφ λα
πιεξψζνπλ θάπνηα ππνρξέσζε ηνπο.
Λίγεο είλαη νη ηξάπεδεο πνπ δελ δηαζέηνπλ Internet Banking ζηελ Διιάδα (θάπνηεο
ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο), ελψ ζηνλ ειιαδηθφ θπβεξλνρψξν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πνιιέο
μέλεο ηξάπεδεο δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη
δηθαηνινγνχληαη θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ γλσξίδνπλ νη εξσηεζέληεο
φηη ε ηξάπεδα ηνπο δηαζέηεη Web Banking (γξάθεκα 8). Μφλν 13 άηνκα δελ γλψξηδαλ ελψ
κφλν 4 άηνκα απάληεζαλ φηη ζπλεξγάδνληαη κε ηξάπεδα πνπ δελ πξνζθέξεη δηαδηθηπαθέο
ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Βέβαηα νη 2 απφ ηνπο εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη ε ηξάπεδα
Πεηξαηψο θαη ε Αγξνηηθή ηξάπεδα δελ πξνζθέξνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θάηη πνπ ζηελ
πξάμε δελ ηζρχεη.
Γξάθεκα 8: Ζ ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεζζε δηαζέηεη ππεξεζίεο i-banking

100,00%

Η τράπεηα με τθν οποία ςυναλλάςςεςκε
διακζτει υπθρεςίεσ i-banking;
91,50%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
2%

6,50%

0,00%
Ναι

Όχι

Δεν γνωρίηω
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Γξάθεκα 9: Πνηεο από ηηο παξαθάηω κνξθέο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο γλωξίδεηε

Ποιεσ από τισ παρακάτω μορφζσ
θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ γνωρίηετε;
120%
100%

100%

94,50%

Phone Banking
Pc Banking

80%
60%
40%

60,50%

60%

ATMs
Internet Banking

30%

Mobile Banking
13%

20%

Άλλθ μορφι

0%

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 9, φινη νη εξσηεζέληεο γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα ATMs θαη πψο
ρξεζηκνπνηνχληαη. Κάηη αληίζηνηρν κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζπκβαίλεη θαη γηα ην Internet
Banking. Αληίζεηα ιηγφηεξν γλσζηέο είλαη νη ππφινηπεο κνξθέο ηεο ειεθηξνληθήο
ηξαπεδηθήο. Σν Mobile Banking θαη ην Phone Banking ην γλσξίδνπλ ην 60% ηνπ δείγκαηνο
ελψ πνιχ ιηγφηεξνη είλαη απηνί πνπ γλσξίδνπλ άιιεο κνξθέο ηνπ e-banking φπσο ην Personal
Computer Banking( PC Banking) ή ην TV Banking.
Γξάθεκα 10: Δίζηε ζπλδεδεκέλνη κε ην internet από ην ζπίηη

Είςτε ςυνδεδεμζνοι με το internet από το
ςπίτι;
25,50%
Ναι
Όχι
74,50%

Σν δηαδίθηπν απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θάζε αηφκνπ. Λφγσ απηνχ
επηιέγεη λα έρεη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν αθφκα θαη απφ ην ρψξν θαηνηθίαο ηνπ. Σν 74,5%
ηνπ δείγκαηνο έρεη ζχλδεζε ζην Internet απφ ην ζπίηη ελψ αληίζεηα κφλν ην 25,5% δελ
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ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν απφ ηελ θαηνηθία ηνπ (γξάθεκα 10). Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ
ζεξθάξεη ζην δηαδίθηπν. Σν 58,5% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη πξφζβαζε απφ ην ρψξν εξγαζίαο
ηνπ, ελψ κφλν ην 9% δελ έρεη πξφζβαζε απφ πνπζελά. πλνιηθά ην 92% έρεη πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν ζχκθσλα κε ην γξάθεκα 11.
Γξάθεκα 11: Από πνύ αιινύ έρεηε πξόζβαζε ζην internet

Από ποφ αλλοφ ζχετε πρόςβαςθ ςτο
internet;
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

58,50%

9%

Χϊροσ Εργαςίασ

Πανεπιςτιμιο

13%

10,50%

9%

Internet Café

Άλλο

Πουκενά

Γξάθεκα 12: Δίζηε ρξήζηεο ηνπ i-Banking

Είςτε χριςτθσ του i-Banking;

33,50%

Ναι
Όχι
66,50%

Παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 12 φηη νη ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο ππεξηζρχνπλ
έλαληη απηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. 133 άηνκα απφ
ηνπο εξσηεζέληεο επσθεινχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή αληίζεηα
κφλν 1 ζηνπο 3 δελ ρξεζηκνπνηεί ην internet Banking. ηηο παξαθάησ ελφηεηεο ζα γίλεη κία
πην πιεξέζηεξε αλάιπζε γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο κε ρξήζηεο ηνπ Internet Banking.
53

6.2. Απνηειέζκαηα Γηα Σνπο Υξήζηεο Σνπ Internet Banking
Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δήισζαλ φηη είλαη ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο
είλαη 133 άηνκα, απφ ηα 200 ηνπ δείγκαηνο καο. πλεπψο ην 66,5% ησλ εξσηεζέλησλ θάλνπλ
ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ internet banking. Σα δεδνκέλα ζηα νπνία ζα γίλεη ε αλάιπζε έρνπλ
εμαρζεί κφλν απφ ηνπο 133 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη φρη απφ ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο.
Οπφηε έρνπκε:
A.
Γξάθεκα 13: Πόζν θαηξό ρξεζηκνπνηείηε ην i-banking

Πόςο καιρό χρθςιμοποιείτε το i-banking;
50,00%

38,35%

40,00%

29,32%

30,00%

20,00%

19,55%
12,78%

10,00%
0,00%
Λιγότερο από 6 μινεσ Περιςςότερο από 6
μινεσ και λιγότερο
από 1 χρόνο

Περιςςότερο από 1
χρόνο και λιγότερο
από 3 χρόνια

Περιςςότερο από 3
χρόνια

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην γξάθεκα 13 κφλν ην 12,78% ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet Banking
είλαη λένη ρξήζηεο κηαο θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο
ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο. Αθνινπζεί ην 19,55% ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε ηεο
δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο πεξηζζφηεξν απφ 1 ρξφλν θαη ιηγφηεξν απφ 3 ρξφληα θαη ην πνζνζηφ
ηνπ 29,32% ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην Internet Banking γηα ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο
ζπλαιιαγέο απφ πνιχ λσξίο ζρεηηθά. ρεδφλ, ινηπφλ, έλαο ζηνπο ηξεηο αλήθνπλ ζηνπο
πξψηνπο ρξήζηεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη πξνζαξκφζηεθαλ άκεζα κε φζα ηνπο πξφζθεξε ε
ηερλνινγία. Σέινο ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαηαιακβάλεη ην 38,35% ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη
μεθίλεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνηειεπηαίνπ εμακήλνπ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ηξαπεδηθέο
ηνπο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ. Γεληθφηεξα παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ
ρξεζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.
Όζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Internet Banking, απφ ην γξάθεκα 12,
δηαπηζηψλνπκε φηη ην 41,36% αλήθεη ζην ζχλνιν ησλ ζπζηεκαηηθψλ ρξεζηψλ,
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ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, κφιηο ην 14,28% ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα είλαη ρξήζηεο ηνπ Internet Banking
αιιά ζεσξνχληαη αλελεξγνί, αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ηαθηνπνηνχλ ηα ηξαπεδηθά ηνπο
δεηήκαηα ειεθηξνληθά 1 κε 3 θνξέο ην κήλα ην πνιχ.
Γξάθεκα 14: Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην i-banking

Πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε το i-banking;
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

44,36%

24,82%

16,54%
9,02%
5,26%

Κακθμερινά1-3 φορεσ τθν εβδομάδα
4-6 φορζσ τθν εβδομάδα
2-3 φορζσ/μινα

1 φορα/μινα

Γξάθεκα 15: πλαληάηε πξνβιήκαηα ζηελ ρξήζε ηνπ i-banking

Συναντάτε προβλιματα ςτθν χριςθ του ibanking;
80,00%

70,68%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,00%

18,05%
7,52%

10,00%

3,75%

0,00%
Ποτζ

Μερικζσ φορζσ

Συχνά

Σε κάκε χριςθ

Οη ρξήζηεο ζπλαληάλε πξνβιήκαηα. Όρη ζε θαζεκεξηλή βάζε αιιά κεξηθέο θνξέο
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε πνζνζηφ 70,68% (γξάθεκα 15). Σα πξνβιήκαηα απηά
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ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ηελ ζχλδεζε ηνπ Internet αιιά θαη κε ηελ δπζθνιία ζηε ρξήζε θαη
πινήγεζε ηνπ ρξήζηε. Ζ ζχλδεζε ηνπ Internet φκσο δελ ζεσξείηαη πξφβιεκα απφ ην
ηξαπεδηθφ ίδξπκα αθνχ απηφ επεξεάδεη ηνπο παξφρνπο ηνπ Internet, φπσο ν ΟΣΔ θαη ε
Forthnet. εκαληηθφ πνζνζηφ πάλησο (18,05%) δειψλεη φηη δελ ζπλαληά πξνβιήκαηα θαηά
ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο.
B.
Γξάθεκα 16: εκαληηθόηεηα ηωλ πιενλεθηεκάηωλ ηνπ i-banking

Σθμαντικότθτα των πλεονεκτθμάτων του ibanking
80,00%

72,93%

70,00%

60,15%

58,65%

60,00%

62,41%

50,00%
Αςιμαντο

40,00%
30,00%

24,81%

20,00%

10,00%

27,07%
12,78%

28,57%
12,78%

29,32%

οφτε ςθμαντικό οφτε αςιμαντο
Σθμαντικό

8,27%

2,26%

0,00%
Κόςτοσ

24ωρθ
πρόςβαςθ

Ευκολία
Χριςθσ

Ταχφτθτα
Συναλλαγϊν

Πξνζπαζψληαο λα δείμνπκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ Internet Banking,
φπσο απηά δίλνληαη βηβιηνγξαθηθά, εμάγακε ην γξάθεκα 16

ζχκθσλα πάληα κε ηηο

απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο κέζσ ηεο θιίκαθαο Likert. Απηφ πνπ
κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απφ ηα δεδνκέλα θαη γηα ηα ηέζζεξα πιενλεθηήκαηα είλαη ην
ζηαζεξφ πνζνζηφ αδηαθνξίαο γχξσ ζην 26% αιιά θαη ηελ πςειή ζεκαληηθφηεηα ηνπο. Μφλν
ε „επθνιία ρξήζεο‟ δελ έρεη ηε κέγηζηε απνδνρή αθνχ ην 58,65% ησλ ρξεζηψλ πνπ ην
ζεσξνχλ ζεκαληηθφ θαη αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξν ζε
ζρέζε κε ηα άιια ηξία πιενλεθηήκαηα.
Όζνλ αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα, θχξηνο ζθνπφο είλαη λα δείμνπκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο
απφ ηνπο ρξήζηεο. Φαίλεηαη απφ ην γξάθεκα 17 φηη ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία εγγξαθήο δελ
πεξλάεη απαξαηήξεηε απφ ηνπο ρξήζηεο. Δίλαη θάηη πνπ ηνπο δπζθνιεχεη αξρηθά. Ζ αζθάιεηα
ησλ ζπλαιιαγψλ έρεη θαη απηή ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλή γλψκε. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δίλνπλ κεγάιε βάζε θαη ελεκεξψλνληαη δηαξθψο γηα ζέκαηα αζθαιείαο.
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Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη ρξήζηεο αδηαθνξνχλ φκσο ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη ηελ
ζεσξνχλ δεδνκέλε. Έηζη δηθαηνινγείηαη θαη ην 29,33% αδηαθνξίαο ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ.
Γξάθεκα 17: εκαληηθόηεηα ηωλ κεηνλεθηεκάηωλ ηνπ i-banking

Σθμαντικότθτα των μειονεκτθμάτων του ibanking
70,00%
60,00%

60,15%

57,89%
51,88%

50,00%
39,10%

40,00%
30,00%

44,36%
43,61%

29,33%

26,32%

Αςιμαντο
οφτε ςθμαντικό οφτε αςιμαντο

20,00% 12,78%
10,00%

9,02%

12,03%

13,53%

Σθμαντικό

0,00%
Αςφάλεια
Συναλλαγϊν

Δυςκολία
ςτον
χειριςμό

Υψθλό
Κόςτοσ

Χρονοβόρα
διαδικαςία
εγγραφισ

C.

Οη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή είλαη πνιιέο. Παξφι` απηά
ζεκαληηθέο εξγαζίεο φπσο νη αλαιήςεηο θαη νη θαηαζέζεηο δελ πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη. Απηφ είλαη ν ιφγνο πνπ ην 39,10% ησλ
ρξεζηψλ ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο δειψλεη φηη δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί φιεο ηηο
ηξαπεδηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ Internet Banking, φπσο απηφ θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα
18. Οη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά απφ ηνπο ρξήζηεο θαίλνληαη
ζην γξάθεκα 19. Οη κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ηα εκβάζκαηα, νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη
ζρεηηθέο κε ηνπο πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη νη πιεξσκέο
ινγαξηαζκψλ είλαη νη δεκνθηιέζηεξεο εξγαζίεο κέζα ζε κηα ηξαπεδηθή ηζηνζειίδα. Σν 40%
κφλν είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Internet Banking γηα θάπνηα ρξεκαηννηθνλνκηθή
εξγαζία. Πνζνζηφ πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ ππάξρεη θαη
έρεη απνζαξξχλεη νπνηνδήπνηε είδνπο επελδχζεηο.
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Γξάθεκα 18: Θα κπνξνύζαηε λα ρεηξηζηείηε κέζω i-banking όιεο ζαο ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο

Θα μποροφςατε να χειριςτείτε μζςω ibanking όλεσ ςασ τισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ;
80,00%
60,90%
60,00%
39,10%

40,00%

Ναι
Όχι

20,00%
0,00%

Γξάθεκα 19: ε πνηεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηείηε web banking

Σε ποιεσ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ
χρθςιμοποιείτε web banking;
Άλλθ ςυναλλαγι
34%

Πλθροφορίεσ

Τραπεηικζσ Συναλλαγζσ

65%
Αιτιςεισ

7%

Χρθματιςτθριακζσ ςυναλλαγζσ

40%
73%

Πλθρωμζσ Λογαριαςμϊν

54%

Πλθρωμζσ οφειλϊν ςε
υπθρεςίεσ δθμοςίου

56%

Εμβάςματα
89%
Μεταφορά Κεφαλαίων

2%

Ανάλθψθ Μετρθτϊν
0%

20%

40%

60%

80%

100%

D.

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζε απηή ηελ ελφηεηα αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη
ηελ αζθάιεηα πνπ ληψζνπλ ζε ζρέζε πάληα κε ην Internet Banking πνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα
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κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ
ρξεζηψλ ηνπ Internet Banking ζηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert ζηα γξαθήκαηα 17 έσο 26.
Γξάθεκα 20: Δίζηε απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνο από ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην i-banking ηεο ηξάπεδαο πνπ
ζπλεξγάδεζηε

Είςτε απόλυτα ικανοποιθμζνοσ από τισ
υπθρεςίεσ που προςφζρει το i-banking τθσ
τράπεηασ που ςυνεργάηεςτε
0,6

51,13%

0,5
37,59%

0,4
0,3

0,2

11,28%

0,1

0

0

0

Διαφωνϊ
απόλυτα

0

Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ Απλά ςυμφωνϊ
οφτε ςυμφωνϊ

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν
γνωρίηω/Δεν
απαντϊ

ην γξάθεκα 20 παξνπζηάδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξεζηή ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε ηξάπεδα ηνπ. Σν 51,13% ησλ ρξεζηψλ ληψζεη απφιπηα
ηθαλνπνηεκέλνο ελψ θαη ην 37,59% απιά ζπκθσλεί. Θα ήζειε, δειαδή, λα θάλεη ε ηξάπεδα
ηνπ ειάρηζηα βήκαηα πξνφδνπ γηα λα ηειεηνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ
πξνζθέξεη.
Γξάθεκα 21: Οη ρξεώζεηο ηεο Σξάπεδαο είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο πξνζθέξεη

Οι χρεϊςεισ τθσ Τράπεηασ είναι απόλυτα
δικαιολογθμζνεσ για τισ υπθρεςίεσ που ςασ
προςφζρει
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

38,35%
27,82%
13,50%

14,13%

3,10%
Διαφωνϊ
απόλυτα

3,10%
Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ
οφτε
ςυμφωνϊ

Απλά
ςυμφωνϊ

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν γνωρίηω/
δεν απαντϊ
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Όζνλ αθνξά ηηο ρξεψζεηο ηηο ηξάπεδεο κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ αδηαθνξίαο (38,35%) αιιά
θαη απηφ πνπ δήισζε φηη δελ γλσξίδεη θάπνηα ρξέσζε ζηε δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή ηεο
ηξάπεδαο ηνπ θαη είλαη ίζν κε 27,82%, φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζην γξάθεκα 21.
Γξάθεκα 22: Δίζηε απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνο από ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο

Είςτε απόλυτα ικανοποιθμζνοσ από τον
χρόνο που χρειάηεται για τθν εξυπθρζτθςι
ςασ
0,6

52,63%

0,5

40,60%

0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,75%

0
Διαφωνϊ
απόλυτα

6,02%

0

Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ Απλά ςυμφωνϊ
οφτε ςυμφωνϊ

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν γνωρίηω/
δεν απαντϊ

Πνιχ κεγάιε απνδνρή έρεη ην Internet Banking απφ πιεπξάο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ γηα ηνπ
ρξήζηεο αθνχ φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 22, ην 93,23% ησλ ρξεζηψλ ηεο δηαδηθηπαθήο
ηξαπεδηθήο ληψζεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξψζεη κία
ηξαπεδηθή εξγαζία. Δηδηθφηεξα ην 40,6% είλαη απιά ηθαλνπνηεκέλν ελψ ην 52,63% είλαη
απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν.
Γξάθεκα 23: Δίζηε απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνο από ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη ηελ δηαδηθαζία νινθιήξωζεο ηεο
ζπλαιιαγήο

Είςτε απόλυτα ικανοποιθμζνοσ από τθ
διαδικαςία εγγραφισ και τθν διαδικαςία
ολοκλιρωςθσ τθσ ςυναλλαγισ
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

50,38%
39,10%

0
Διαφωνϊ
απόλυτα

0,75%

6,77%

Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ Απλά ςυμφωνϊ
οφτε ςυμφωνϊ

3%
Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν γνωρίηω/
δεν απαντϊ
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Ζ εγγξαθή ζην ζχζηεκα είλαη κία δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα ην ρξήζηε. Αλαγθαία είλαη θαη
ε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή θπξίσο γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα (γξάθεκα 23), νη ρξήζηεο ηνπ Internet Banking είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηέο αθνχ έλαο ζηνπο δπν ρξήζηεο ζπκθσλεί απφιπηα κε απηέο ηη
δηαδηθαζίεο. Μπνξνχκε, δειαδή, λα ππνζέζνπκε φηη ν ρξήζηεο δελ δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα
νχηε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ αιιά νχηε θαη απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη.
Γξάθεκα 24: Δίζηε απόιπηα επραξηζηεκέλνο από ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο Σξάπεδαο

Είςτε απόλυτα ευχαριςτθμζνοσ από τα
εναλλακτικά δίκτυα τθσ τράπεηασ
(ΑΤΜ, mobile banking, phone banking κτλ.)
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

47,37%
37,59%

15,04%

0

0

Διαφωνϊ
απόλυτα

0

Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ
οφτε ςυμφωνϊ

Απλά
ςυμφωνϊ

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν γνωρίηω/
δεν απαντϊ

Οη ρξήζηεο δελ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κφλν κέζσ δηαδηθηχνπ. Υξεζηκνπνηνχλ θαη ηα
ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλεξγάδνληαη. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ αλάιπζε ηεο
εξψηεζεο 16Δ, φπνπ κφλν ην 15,04% είλαη αδηάθνξν ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ είλαη είηε
επραξηζηεκέλν είηε απφιπηα επραξηζηεκέλν κε ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο ηξάπεδαο κε ηελ
νπνία ζπλεξγάδνληαη (γξάθεκα 24).
Γξάθεκα 25: Θεωξείηε εύθνιε ηε ρξήζε ηνπ i-banking

Θεωρείτε εφκολθ τθ χριςθ του i-banking
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

40,60%
30,83%
3,76%
Διαφωνϊ
απόλυτα

15,04%

9,77%
Απλά
διαφωνϊ

0
Οφτε
διαφωνϊ
οφτε
ςυμφωνϊ

Απλά
ςυμφωνϊ

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν
γνωρίηω/Δεν
απαντϊ
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Απφ ην γξάθεκα 25 παξαηεξνχκε φηη ε ρξήζε ηνπ Internet Banking ζεσξείηαη εχθνιε γηα
ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθ ησλ ρξεζηψλ. Δηδηθφηεξα ην 40,60% ηελ ζεσξεί εχθνιε ζαλ
δηαδηθαζία ελψ γηα ην 30,83% ησλ ρξεζηψλ δελ είλαη νχηε εχθνιν νχηε φκσο θαη δχζθνιν
γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Γξάθεκα 26: Γλωξίδεηε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηξάπεδαο ζαο

Γνωρίηετε τα ςυςτιματα αςφαλείασ που
χρθςιμοποιεί θ τράπεηασ ςασ
45,00%

39,10%

40,00%

32,33%

35,00%
30,00%

25,00%

20,30%

20,00%
15,00%
10,00%

4,51%

5,00%

2,26%

1,50%

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν γνωρίηω/
δεν απαντϊ

0,00%
Διαφωνϊ
απόλυτα

Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ
οφτε
ςυμφωνϊ

Απλά
ςυμφωνϊ

εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή παίδεη θαη ε αζθάιεηα ηφζν ηνπ ρξήζηε φζν θαη
ηεο ηξάπεδαο. Παξφι` απηά νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο δελ γλσξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο
πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηξάπεδα ηνπο, φπσο έδεημε ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε. Μφλν ην 2,26% ησλ
ρξεζηψλ έδεημε φηη μέξεη φια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ελψ ην 20,30% ησλ ρξεζηψλ δήισζε
φηη δελ γλσξίδεη θακία ελέξγεηα ηεο ηξάπεδαο πνπ λα βνεζά ζηελ θαιχηεξε αζθάιεηα ησλ
ηξαπεδηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ (γξάθεκα26).
Απηφ ίζσο είλαη θαη ην πξφβιεκα αλαζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ νη ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο
ηξαπεδηθήο αθνχ ην 42,86% ησλ ρξεζηψλ ληψζνπλ αλαζθάιεηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνηήζεη
κηαο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο, φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 27. Απηφ ην πξφβιεκα
αλαζθάιεηαο κπνξεί λα εμεγήζεη θαη ην πξφβιεκα πνπ έρνπλ ζην λα δψζνπλ ηα πξνζσπηθά
ηνπο ζηνηρεία κέζσ δηαδηθηχνπ. Απφ ην γξάθεκα 28 βιέπνπκε φηη έλαο ζηνπο δχν ρξήζηεο
έρνπλ ηεξάζηην πξφβιεκα λα δψζνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο ζην
δηαδίθηπν. Δπίζεο θαη ην 39,10% θνβάηαη λα ηα δψζεη κέζσ ηνπ Internet. Να ηνλίζνπκε φηη ε
ζσζηή πξαθηηθή είλαη λα κελ δίλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ζε θαλέλαλ αθνχ ππάξρνπλ
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πνιιέο κέζνδνη παξαπιάλεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ hackers κέζσ δηαδηθηχνπ. Μία
ηέηνηα κέζνδνο παξαπιάλεζεο είλαη θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. χκθσλα κε ην
γξάθεκα 29 κφλν ην 3% ησλ ρξεζηψλ δελ γλσξίδεη απηήλ ηελ κέζνδν. Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ αλεζπρεί γηα ηα email πνπ δέρεηαη θαη ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο, ελψ έλα
12,04% ησλ ρξεζηψλ είλαη αδηάθνξν γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ εηδνπνηήζεσλ
απφ ηελ ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη.
Γξάθεκα 27: Νηώζεηε απόιπηα αζθαιείο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ i-banking

Νιϊκετε απόλυτα αςφαλείσ κατά τθν χριςθ
του i-banking
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

42,86%

43,61%

7,52%

Διαφωνϊ
απόλυτα

4,51%
Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ
οφτε
ςυμφωνϊ

Απλά
ςυμφωνϊ

1,50%

0

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν γνωρίηω/
δεν απαντϊ

Γξάθεκα 28: Γελ έρεηε πξφβιεκα λα δψζεηε κέζσ δηαδηθηχνπ ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα

Δεν ζχετε πρόβλθμα να δϊςετε μζςω
διαδικτφου τα προςωπικά ςασ δεδομζνα
60,00%

53,38%

50,00%
39,10%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

5,26%
0,75%

1,51%

0

Απλά
ςυμφωνϊ

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν γνωρίηω/
δεν απαντϊ

0,00%
Διαφωνϊ
απόλυτα

Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ
οφτε
ςυμφωνϊ
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Γξάθεκα 29: Δίζηε ζίγνπξνο γηα ηελ εγθπξόηεηα ηωλ ειεθηξνληθώλ εηδνπνηήζεωλ από ηελ ηξάπεδαο ζαο

Είςτε ςίγουροσ για τθν εγκυρότθτα των
θλεκτρονικϊν ειδοποιιςεων από τθν
τράπεηασ ςασ
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

46,62%
33,08%

12,04%

Διαφωνϊ
απόλυτα

Απλά διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ
οφτε
ςυμφωνϊ

2,26%

3%

3%

Απλά
ςυμφωνϊ

Συμφωνϊ
απόλυτα

Δεν γνωρίηω/
δεν απαντϊ

6.3. Απνηειέζκαηα Γηα Σνπο Με Υξήζηεο Σνπ Internet Banking
Ζ ελφηεηα απηή ηεο αλάιπζεο αθνξά κφλν ηα άηνκα πνπ δελ είλαη ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο
ηξαπεδηθήο θάπνηαο ηξάπεδαο. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ζα εμαρζνχλ απφ ηηο απαληήζεηο
ησλ 67 αηφκσλ πνπ δήισζαλ φηη δελ είλαη ρξήζηεο θάπνηαο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο
ππεξεζίαο. Οπφηε έρνπκε:
a)
Γξάθεκα 30: θνπεύεηε λα γίλεηε ρξήζηεο ηνπ i- banking ηεο ηξάπεδαο ζαο;

Σκοπεφετε να γίνετε χριςτθσ του i- banking
τθσ τράπεηασ ςασ;
80,00%

71,64%

60,00%
40,00%

Ναι
28,36%

Όχι

20,00%
0,00%
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Γξάθεκα 31: Πόηε ζθνπεύεηε λα γίλεηε ρξήζηεο

Πότε ςκοπεφετε να γίνετε χριςτθσ;
45,00%

41,67%

40,00%

35,42%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

16,66%

15,00%
10,00%

6,25%

5,00%
0,00%
Μζςα ςτον επόμενο
μινα

Τουσ επόμενουσ 6
μινεσ

Μετά από 1 χρόνο

Πολφ αργότερα

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε απφ ηα γξαθήκαηα 30 θαη 31 είλαη ην 71,64% ησλ ρξεζηψλ πνπ δελ
ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή ζθνπεχνπλ λα γίλνπλ ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο
ηξαπεδηθήο. Δίηε ζην βξαρππξφζεζκν κέιινλ είηε θάπνηα ζηηγκή ζην καθξνπξφζεζκν κέιινλ
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην Internet Banking ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλεξγάδεηαη. Δηδηθφηεξα ην
35,42% ησλ κε ρξεζηψλ ζθνπεχνπλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα γίλνπλ ρξήζηεο ησλ
δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ άκεζα. Αληίζεηα ην 22,91% ζθνπεχεη λα γίλεη
ρξήζηεο ζην καθξνπξφζεζκν κέιινλ.
Γξάθεκα 32: Πνηνο είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ απνθεύγεηε λα θάλεηε ζπλαιιαγέο κέζω internet

Ποιοσ είναι ο κφριοσ λόγοσ που
αποφεφγετε να κάνετε ςυναλλαγζσ μζςω
internet;
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

42,11%
31,58%
15,79%

Λόγοι αςφάλειασ
των ςυναλλαγϊν

Μθ εξοικείωςθ
χριςθσ του
διαδικτφου

Πολφπλοκθ
διαδικαςία

10,52%

Άλλο
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Απφ ηα γξαθήκαηα 30 θαη 32 παξαηεξνχκε αξρηθά φηη ην 28,36% δελ ζέινπλ ζε θακία
πεξίπησζε λα γίλνπλ ρξήζηεο ηνπ Internet Banking ηεο ηξάπεδαο κε ηελ νπνία
ζπλεξγάδνληαη. Οη θχξηνη ιφγνη άξλεζεο ηνπ θαίλνληαη ζην γξάθεκα 32. Βαζηθή αηηία είλαη ε
αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Έλαο ζηνπο δχν, απφ απηνχο πνπ δελ ζθνπεχνπλ λα γίλνπλ
ρξήζηεο ηνπ Internet Banking θνβάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ
ρξεκάησλ ηνπο. Δπίζεο, πνιινί είλαη απηνί πνπ δήισζαλ φηη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ηνπ ππνινγηζηή γεληθφηεξα. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ην
28,36% είλαη απηφ ην πνζνζηφ πνπ πξνηηκά ηελ απεπζείαο ζπλαιιαγή κε ην γθηζέ ή ην ΑΣΜ
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη.

6.4. Αλάιπζε πζρεηίζεωλ
ην ζεκείν απηφ ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα ειέγμνπκε θαηά πφζν ε ρξήζε ηεο
δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο εμαξηάηαη απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην
θχιν, ε ειηθία, ην επάγγεικα, ην χςνο εηζνδήκαηνο θαη ην επίπεδν κφξθσζεο, ζε ζρέζε
πάληα κε ην δείγκα καο. Θα γίλεη έιεγρνο, δειαδή, ηεο χπαξμεο ή κε ζπζρέηηζεο ησλ
δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ κε ηε ρξήζε ηνπ internet banking. Γηα λα ειέγμνπκε ηελ χπαξμε
ηεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαπάλσ ζπληζησζψλ ζα θάλνπκε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ
SPSS 18.0 θαη ν έιεγρνο πνπ ζα γίλεη ζα είλαη ν X Square (X2). Κάζε ζπζρέηηζε ζα ειεγρζεί
ρσξηζηά κε βάζε ηηο εμήο δχν ππνζέζεηο:
 Ζ0: Οη κεηαβιεηέο πνπ ειέγρνληαη είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο
 Ζ1: Οη κεηαβιεηέο πνπ ειέγρνληαη έρνπλ θάπνην είδνο εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο
Γηα λα δερζνχκε ηελ κία ππφζεζε έλαληη ηεο άιιεο ζα ειέγμνπκε ην ζπληειεζηή
ζεκαληηθφηεηαο (Sig.) πνπ καο δίλεηαη ζε πίλαθα πνπ εμάγεηαη απφ ην SPSS. ε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 95% ειέγρνπκε αλ ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξνο ή
κηθξφηεξνο ηνπ 0,05. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 0.05 δερφκαζηε ηε
κεδεληθή ππφζεζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε δερφκαζηε ηελ H1. (Sidney Tyrrell, 2009)

6.4.1. Internet Banking θαη Φύιν
ε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο ηνπ Internet
Banking κε ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ θαη θάλνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο:


Ζ0: Γελ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηνπ Internet Banking θαη ηνπ θχινπ
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Ζ1: Τπάξρεη εμάξηεζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή ρξήζεο ηνπ Internet Banking θαη ηεο
κεηαβιεηήο ηνπ θχινπ.

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην
ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο 3 θαη 4.
Πίλαθαο 3: πζρέηηζε ρξήζεο ηνπ i-banking κε ην θύιν

Φχιν

Υξήζε

χλνια

1

2

1

1

65

68

133

2

35

32

67

100

100

200

χλνια

Πίλαθαο 4: Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. Exact Sig.

Pearson Chi-Square

,202(b)

1

,653

Continuity Correction(a)

,090

1

,764

Likelihood Ratio

,202

1

,653

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear

,201

1

(2-sided)

(1-sided)

,765

,382

,654

Association
N of Valid Cases

200

a Computed only for a 2x2 table
b 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,50.
Δθφζνλ φιεο νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 5, ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο
εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ Υ Square. Ο έιεγρνο έδεημε φηη ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο
Pearson Chi-Square ηζνχηαη κε ην 0,653 θαη επεηδή είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,05 δερφκαζηε ηε
κεδεληθή ππφζεζε. πλεπψο δελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηε
ρξήζε ή κε ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο θαη ζην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.
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6.4.2. Internet Banking θαη Ζιηθία
ε δεχηεξε θάζε αθνινπζεί ν έιεγρνο εμάξηεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Internet Banking απφ ηελ
ειηθηαθή θαηεγνξία πνπ αλήθεη ν θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Οη
ππνζέζεηο είλαη νη παξαθάησ:


Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ρξήζε ηνπ Internet Banking θαη ζηελ
ειηθία



Ζ1: Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ρξήζε ηνπ Internet Banking θαη ζηελ ειηθία

Ζ επεμεξγαζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ έδσζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο
πηλάθεο 5 θαη 6.
Πίλαθαο 5: πζρέηηζε ρξήζεο ηνπ i-banking κε ηελ ειηθία

Ζιηθία

Υξήζε

χλνια

χλνια

1

2

3

4

5

1

1

18

50

35

18

12

133

2

8

18

15

10

16

67

26

68

50

28

28

200

Πίλαθαο 6: Chi-Square Tests

Value

Df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

8,958(a)

4

,062

Likelihood Ratio

8,544

4

,074

Linear-by-Linear Association

5,883

1

,015

N of Valid Cases

200

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,71.
Μπνξνχκε λα θάλνπκε εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ Υ Square, επεηδή θακία αλακελφκελε
ζπρλφηεηα δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 5. ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%, ν ζπληειεζηήο
ζεκαληηθφηεηαο Pearson Chi- Square ηζνχηαη κε 0,062 θαη εθφζνλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην
0,05, ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ή κε ηνπ Internet
Banking θαη ηεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο (δερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε).
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6.4.3. Internet Banking θαη Δπάγγεικα
ε επφκελε θάζε ζα ειέγμνπκε ηελ χπαξμε ή φρη εμάξηεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Internet Banking
απφ ηελ θαηεγνξία επαγγέικαηνο πνπ αλήθεη ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Οκνίσο κε παξαπάλσ
νη ππνζέζεηο αθνινπζνχλ:


Ζ0: Γελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηνπ Internet Banking θαη ζηε κεηαβιεηή
ηνπ επαγγέικαηνο



Ζ1: Τπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηε ρξήζε ηνπ Internet Banking θαη ζηε κεηαβιεηή ηνπ
επαγγέικαηνο

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 7
θαη 8.
Πίλαθαο 7: πζρέηηζε ρξήζεο ηνπ i-banking κε ηελ θαηεγνξία επαγγέικαηνο

Δπάγγεικα

Υξήζε

χλνια

χλνια

1

2

3

4

5

1

1

34

34

41

20

4

133

2

13

17

13

7

17

67

47

51

54

27

21

200

Πίλαθαο 8: Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

24,795(a)

4

,000

Likelihood Ratio

23,746

4

,000

Linear-by-Linear Association

7,655

1

,006

N of Valid Cases

200

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,04.
Απφ ηελ ππνζεκείσζε ηνπ πίλαθα 8 θαίλεηαη φηη θαλέλα θειί δελ έρεη αλακελφκελε
ζπρλφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 5. Καηά ζπλέπεηα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ
Υ Square. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο Pearson Chi-Square είλαη 0 πνπ είλαη
κηθξφηεξε απφ ην 0,05. Χο εθ ηνχηνπ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη θαηαιήγνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ή κε ηνπ Internet Banking θαη ηεο
κεηαβιεηήο ηνπ επαγγέικαηνο.
Απνδείμακε κε ηνλ έιεγρν Chi Square φηη ππάξρεη θάπνηα επίδξαζε ηνπ επαγγέικαηνο
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ζηελ ρξήζε ηνπ Internet

Banking. ην γξάθεκα 33 παξαηεξνχκε απηή ηε ζρέζε. Γηα

παξάδεηγκα έλαο ζπληαμηνχρνο ζπλήζσο δελ ρξεζηκνπνηεί δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή ελψ
αληίζεηα έλαο ηδησηηθφο ππάιιεινο θαη έλαο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαηά θχξηα βάζε
ρξεζηκνπνηεί ην Internet Banking ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλεξγάδεηαη. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φκσο
φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηά ηα πνζνζηά ζα κεηαβάιινληαη θαη ε ζρέζε ζα αιιάδεη
είηε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο αηφκσλ απφ άιιεο θαηεγνξίεο επαγγέικαηνο είηε ιφγσ
απμνκεηψζεσλ ζηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ.
Γξάθεκα 33: Internet Banking θαη θαηεγνξία επαγγέικαηνο

Internet Banking και κατθγορία
επαγγζλματοσ
100,00%
80,00%

72,34%

66,67%

75,93%

80,95%

74,07%

60,00%
40,00%

27,66%

33,33%

25,93%

24,07%

20,00%

Ναι
19,05%

Όχι

0,00%
Άνεργοσ

Δθμόςιοσ
Υπάλλθλοσ

Ιδιωτικόσ
Ελεφκεροσ Συνταξιοφχοσ
Υπάλλθλοσ Επαγγελματίασ

6.4.4. Internet Banking θαη Δπίπεδν Δηζνδήκαηνο
ε απηφ ην ζεκείν ζα ειέγμνπκε αλ ην επίπεδν ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο [Μέρξη € 800 (1),
801-1600 € (2), 1601-2400 € (3), 2401-3000 € (4), άλσ ησλ €3000] ηνπ θάζε πειάηε ηεο
ηξάπεδαο επηδξά ζηε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο απφ απηνχο. Οη ππνζέζεηο είλαη νη
εμήο:


Ζ0: Σν επίπεδν ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο δελ επηδξά ζηε ρξήζε ηνπ Internet Banking



Ζ1: Σν επίπεδν ηνπ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο επηδξά ζηε ρξήζε ηνπ Internet Banking

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 9 θαη 10
Πίλαθαο 9: πζρέηηζε ρξήζεο ηνπ i-banking κε ην επίπεδν εηζνδήκαηνο

Δηζφδεκα
1

2

3

χλνια
4

5

1
70

Υξήζε

1

44

52

27

8

2

133

2

24

32

4

6

1

67

68

84

31

14

3

200

χλνια

Πίλαθαο 10: Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

7,348(a)

4

,119

Likelihood Ratio

8,345

4

,080

Linear-by-Linear Association

,614

1

,433

N of Valid Cases

200

a 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,01.
Σν πξφβιεκα πνπ έγθεηηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πσο ην 30% ησλ αλακελφκελσλ
ζπρλνηήησλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 5 θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο
εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ Chi- Square. Όπνηε, γηα ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο απηψλ ησλ δχν
κεηαβιεηψλ ζα πξνρσξήζνπκε ζε κε παξακεηξηθφ έιεγρν Monte Carlo.
Απφ ηνλ έιεγρν Monte Carlo ινηπφλ, πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ
πίλαθα 11.
Πίλαθαο 11: Έιεγρνο Monte Carlo

Test Statisticsb,c
income
Chi-square

,959

df

1

Asymp. Sig.

,327

Monte Carlo Sig.

,328a

Sig.
95% Confidence Interval

Lower Bound

,319

Upper Bound

,338

a. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.
b. Kruskal Wallis Test
c. Grouping Variable: use
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Δθφζνλ ν ζπληειεζηήο ζεκαληηθφηεηαο Monte Carlo Sig. ηζνχηαη κε 0,328 θαη είλαη
κεγαιχηεξν ηνπ 0,05, δερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε θαη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη
ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο δελ επηδξά ζηε ρξήζε ή κε ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο.

6.4.5. Internet Banking θαη Δπίπεδν Μόξθωζεο
Σειεπηαία ζπζρέηηζε πνπ ζα ειεγρζεί αθνξά ηελ χπαξμε ή φρη εμάξηεζεο ηνπ επηπέδνπ
κφξθσζεο κε ηελ ρξήζε ή φρη ηνπ Internet Banking απφ ηνπο εξσηεζέληεο. Καη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε γίλνληαη δχν ππνζέζεηο, ε ππφζεζε Ζ0 πνπ δειψλεη φηη δελ ππάξρεη ζρέζε
αλάκεζα ζηε ρξήζε ηνπ Internet Banking θαη ζηε κεηαβιεηή ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε
ππφζεζε Ζ1 πνπ δειψλεη ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηε ρξήζε ηνπ Internet Banking θαη
ζηε κεηαβιεηή ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο.
Οη ζπρλφηεηεο θαη ν έιεγρνο Υ2 θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ δπν πίλαθεο (πηλάθαο 12, 13).
Πίλαθαο 12: πζρέηηζε ρξήζεο ηνπ i-banking κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο

Δθπαίδεπζε

Υξήζε

χλνια

χλνια

1

2

3

4

5

1

1

6

28

30

47

22

133

2

11

10

13

28

5

67

17

38

43

75

27

200

Πίλαθαο 13: Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

11,733(a)

4

,019

Likelihood Ratio

11,506

4

,021

Linear-by-Linear Association

2,808

1

,094

N of Valid Cases

200

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,70.
Απφ ηελ ππνζεκείσζε ηνπ πίλαθα 13 καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ειέγρνπ Υ2 αθνχ
θακία αλακελφκελε ζπρλφηεηα δελ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή
ζεκαληηθφηεηαο Pearson Chi-Square είλαη 0,019 πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην 0,05. Χο εθ
ηνχηνπ δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ1 θαη απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε θαη θαηαιήγνπκε
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ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο εμάξηεζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ή κε ηνπ Internet
Banking θαη ηεο κεηαβιεηήο ηνπ επηπέδνπ κφξθσζεο.
Απηφ πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε δηαγξακκαηηθά (γξάθεκα 34) είλαη φηη φζν πην
πςειφ είλαη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ εξσηεζέλησλ ηφζν πην εχθνιν είλαη γηα απηνχο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ
θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή ελψ
αληίζεηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ κφλν ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε πξνηηκνχλ ηελ απεπζείαο
ζπλαιιαγή κε ηελ ηξάπεδα.
Γξάθεκα 34: Internet Banking θαη επίπεδν κόξθωζεο

Internet Banking και επίπεδο μόρφωςθσ
100%
80%
60%
40%
20%
0%

26,32%
64,71%

35,29%

73,68%

30,23%

69,77%

37,33%

18,52%

62,67%

81,48%

Όχι
Ναι
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα δελ ηζρχνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα θαη ε ίδηα
πξαγκαηηθφηεηα κε απηήλ πνπ ίζρπε ζην παξειζφλ. Σν πεξηβάιινλ έρεη γίλεη πην
αληαγσληζηηθφ ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο απηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ
ηξαπεδψλ πξνζπαζνχλ λα εηζάγνπλ λέα πξντφληα θαη λέεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ ηελ
δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηνπ
κεξηδίνπ ηνπο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Αληίζεηα νη πειάηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
ηνπ ειέγρνπ ηεο αγνξάο απφ ηελ άπνςε φηη έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιιαπιά δίθηπα δηάζεζεο
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ θαη απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα επηινγήο.
Πιένλ νη πειάηεο είλαη πην απαηηεηηθνί αθνχ θαη νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο
κεηαβάιινληαη ηαρχηαηα εμαηηίαο ηεο γξήγνξεο δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ λέσλ
ξπζκψλ δσήο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα
ελαξκνληζηνχλ κε απηφ ην πεξηβάιινλ, λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο αλάγθεο
ησλ πειαηψλ ηνπο, λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη λα αθνκνηψλνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Μφλν έηζη ζα επηηχρνπλ θαη απηέο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη. Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζα βνεζήζεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ
θφζηνο θαη νη πειάηεο λα εθκεηαιιεπηνχλ φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα
ελαιιαθηηθά δίθηπα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ.
Έλα ηέηνην θαλάιη δηαλνκήο είλαη θαη ην Internet. Δμαηηίαο απηνχ, γίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή
ε κειέηε ελφο θιάδνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο
ππεξεζίεο θαη ηα δηαδηθηπαθά ηξαπεδηθά πξντφληα, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο. Ζ
κειέηε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψζεθε ζην λα δείμεη ηελ απνδνρή,
ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ έρεη ε δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή ζηελ Διιάδα.
Με βάζε ηα φζα πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα πνπ δηεμήρζε, ε απνδνρή ησλ
πειαηψλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θάηη πνπ δείρλεη ηελ
αλαπηπζζφκελε πιεπξά ηνπ ζέκαηνο. Οη ηξάπεδεο, κε ηελ ζπλερή πξνψζεζε ηεο
δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο κέζσ δηαθεκίζεσλ θαη νη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ
Internet (θαζψο απμάλνληαη θαζεκεξηλά ζε κεγάιν πνζνζηφ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ)
έρνπλ νδεγήζεη ζε απηή ηε ξαγδαία απνδνρή. Δπίζεο ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο
ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο είλαη κεγάινο ηφζν φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθηπαθή
ηξαπεδηθή αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε. Δλψ κεγάιεο πξννπηηθέο
ππάξρνπλ θαη γηα πεξαηηέξσ απνδνρή ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο απφ ηνπο Έιιελεο
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πνιίηεο. Σέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε ζπζρέηηζε πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ρξήζεο ή κε
ηνπ Internet Banking θαη ηεο θαηεγνξίαο επαγγέικαηνο πνπ αλήθεη ν θαζέλαο. Δπηπξνζζέησο,
θαη ην επίπεδν κφξθσζεο θαίλεηαη κε βάζε ηελ έξεπλα λα έρεη θάπνηνπ είδνπο εμάξηεζε κε
ηελ ρξήζε ή κε ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο ηεο ηξάπεδαο, κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη.
Σν ζίγνπξν είλαη φηη ππάξρνπλ βήκαηα γηα λα βνεζεζεί ε πεξεηαίξσ εμέιημε θαη αλάπηπμε
ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο. Οη ιχζεηο απηέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πξνηάζεηο
πξνο ηελ θνηλσλία, πξνηάζεηο πξνο ην θξάηνο θαη ,ηέινο, πξνηάζεηο πξνο ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσλία ζα πξέπεη λα ιάβεη θάπνηα κέηξα γηα
ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Έλαο ηξφπνο είλαη ε δεκηνπξγία ζεκηλαξίσλ
ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν απφ επηρεηξήζεηο θαη κε θξαηηθνχο θνξείο γηα ηελ θαιχηεξε
εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Δθφζνλ, ινηπφλ, ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο απνθηήζνπλ
πιήξε γλψζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο θαη‟ επέθηαζε, ζα κπνξέζνπλ
λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο θνβίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν θαη λα
απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζε απηφ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, έρνπλ γίλεη ήδε θάπνηα βήκαηα πξνφδνπ. Γηα παξάδεηγκα
πνιιέο πιεξσκέο ηνπ δεκνζίνπ είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ κέζσ δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο.
εκαληηθφ βήκα απνηέιεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. Πιένλ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. απφ κία επηρείξεζε ή ηεο
θνξνινγηθήο δήισζεο απφ θάπνην θπζηθφ πξφζσπν. Πεξεηαίξσ ελίζρπζε ζα κπνξνχζε λα
γίλεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο κε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη δηαδηθηχνπ ζηα ζρνιεία γηα ηελ θαιχηεξε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ απφ
κηθξή ειηθία. Σα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζεκηλάξηα θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη κία πξφηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε
κεγαιχηεξε έληαζε απ‟ φ, ηη εθαξκφδεηαη ζηε ζεκεξηλή επνρή.
Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη απηά πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ δηάδνζε ηνπ
δηαδηθηχνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο. Γηα ηηο ηξάπεδεο απηφο είλαη έλαο
ηξφπνο λα κεηψζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξίαο ηνπο. Έλαο
ηξφπνο γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ είλαη ε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ
θαη πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ζε ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν αιιά θαη
ζηα ίδηα ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε δεκηνπξγία
έμππλσλ ηζηνζειίδσλ. Σέηνηεο ηζηνζειίδεο δηακνξθψλνπλ αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
ρξήζηε ηε δνκή θαη ηελ εκθάληζε ηνπο. Θεσξνχληαη φηη έρνπλ ελζσκαησκέλε επθπΐα πνπ
ηνπο επηηξέπεη λα θάλνπλ απηέο ηηο επηινγέο. Οη ςεθηαθνί πξάθηνξεο είλαη ε λέα ηερλνινγία
ζηελ ζπγθξφηεζε κία ηζηνζειίδαο. Απνηεινχλ, νπζηαζηηθά, ςεθηαθνχο ραξαθηήξεο ζε
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αλζξψπηλε κνξθή, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ελδηάκεζνη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη
ηεο ηζηνζειίδαο. Απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ζηελ εμνηθείσζε αιιά απνηειεί ππνρξέσζε
ηεο ηξάπεδαο λα ην δεκηνπξγήζεη. Αθφκα θαη αλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα δελ είλαη ηθαλφ
λα δεκηνπξγήζεη απηέο ηηο ππνδνκέο κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία.
ε ηειηθή αλάιπζε ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία
είλαη φηη αθφκα ζηελ Διιάδα είκαζηε ζε πξψηκν ζηάδην ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ.
Οδεγνχκαζηε ζε κία ςεθηαθή επνρή φπνπ νη πεξηζζφηεξεο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ζα
εθηεινχληαη ειεθηξνληθά. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ
νπνηνπζδήπνηε θηλδχλνπο θη αλ πξνθχςνπλ. Απηφ ζα ην επηηχρνπλ κε θαιχηεξε εθπαίδεπζε.
Με ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζα νδεγεζνχλ ζε θαιχηεξε ρξήζε θαη ζε εθκεηάιιεπζε φισλ
ησλ πηζαλψλ επθαηξηψλ θαη πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ Internet
Banking. Ζ ηερλνινγία πξνρψξα, εκείο ζα κείλνπκε πίζσ;
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
Σν εξωηεκαηνιόγην πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο θαη απνζθνπεί
ζην λα εξεπλήζνπκε ηε ρξήζε ηνπ Internet Banking. Οη απαληήζεηο πνπ ζα δώζεηε είλαη
άθξωο εκπηζηεπηηθέο θαη ηα πξνζωπηθά ζαο ζηνηρεία απόιπηα αζθαιή.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο ηεο δηπιωκαηηθήο
εξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή Γηαλλέξε Αζαλάζηνπ, ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο &
Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Δπραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηελ ζπκβνιή ζαο θαη ηνλ ρξόλν πνπ ζα δηαζέζεηε
γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ παξόληνο.
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Γεληθέο Δξωηήζεηο
1. Με πνηα ηξάπεδα ζπλαιιάζζεζζε ζπλήζσο;
Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο

(1)

Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο

(2)

Πεηξαηψο

(3)

Eurobank EFG

(4)

Alpha Bank

(5)

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην

(6)

Άιιε

(7)

2. Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε κηα ηξάπεδα;
Κ

Καζεκεξηλά

(1)

1-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα

(2)

4-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα

(3)

2-3 θνξέο ην κήλα

(4)

1 θνξά ην κήλα

(5)

3. Γηαηί επηζθέπηεζηε θπξίσο ην θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο;
Αλαιήςεηο/Καηαζέζεηο

(1)

Πιεξσκή Λνγαξηαζκψλ

(2)

Πιεξσκή Γφζεσλ

(3)

Πιεξνθνξίεο-Αηηήζεηο

(4)

Άιιν

(5)

4. Ζ ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλαιιάζζεζζε δηαζέηεη ππεξεζίεο internet banking;
Ναη

(1)

Όρη

(2)

Γελ γλσξίδσ

(3)
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5. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο γλσξίδεηε;
Phone banking

(1)

PC banking

(2)

ATMs

(3)

Internet Banking

(4)

Mobile Banking

(5)

Άιιε

(6)

6. Δίζηε ζπλδεδεκέλνη κε ην internet απφ ην ζπίηη;
Ναη

(1)

Όρη

(2)

7. Απφ πνχ αιινχ έρεηε πξφζβαζε ζην internet;
Υψξνο εξγαζίαο

(1)

Παλεπηζηήκην

(2)

Internet cafe

(3)

Άιιν

(4)

Πνπζελά

(5)

8. Δίζηε ρξήζηεο ηνπ Internet Banking;
Ναη

(1)

Όρη

(2)

Αλ ζηελ εξώηεζε 8 απαληήζαηε ζεηηθά, ζπλερίζηε κε ηηο εξωηήζεηο 9-17 ελώ αλ
απαληήζαηε αξλεηηθά πεξάζηε ζηηο εξωηήζεηο 18-20
ΓΗΑ ΥΡΖΣΔ
9. Πφζν θαηξφ ρξεζηκνπνηείηε ην Internet Banking;
Ληγφηεξν απφ 6 κήλεο

(1)

Πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο θαη ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν

(2)

Πεξηζζφηεξν απφ 1 ρξφλν θαη ιηγφηεξν απφ 3 ρξφληα

(3)

Πεξηζζφηεξν απφ 3 ρξφληα

(4)
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10. Πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Internet Banking;
Καζεκεξηλά

(1)

1-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα

(2)

4-6 θνξέο ηελ εβδνκάδα

(3)

2-3 θνξέο ην κήλα

(4)

1 θνξά ην κήλα

(5)

11. πλαληάηε ζπρλά πξνβιήκαηα ζηελ ρξήζε ηνπ Internet Banking;
Πνηέ

(1)

Μεξηθέο θνξέο

(2)

πρλά

(3)

ε θάζε ρξήζε

(4)

Αλ λαη, ηη είδνπο πξνβιήκαηα; …………………………………………………………
Παξαθαινύκε γηα ηηο εξωηήζεηο ηωλ νκάδωλ 12 θαη 13 ζεκεηώζηε κε θύθιν ( О ) ην
βαζκό ζεκαληηθόηεηαο: 1=αζήκαλην, 2=ιίγν αζήκαλην, 3=νύηε ζεκαληηθό νύηε
αζήκαλην, 4=ιίγν ζεκαληηθό, 5=ζεκαληηθό, ΓΓ/ΓΑ= δελ γλωξίδω / δελ απαληώ / δελ
αλαθέξεηαη ζηε δηθή κνπ πεξίπηωζε
12. Πφζν ζεκαληηθφ ζσξείηε ην θαζέλα απφ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα ηνπ Internet
Banking;
Α. Κφζηνο

1

2

3

4

5

ΓΓ

Β. 24σξε πξφζβαζε

1

2

3

4

5

ΓΓ

Γ. Δπθνιία Υξήζεο

1

2

3

4

5

ΓΓ

Γ. Σαρχηεηα ζπλαιιαγψλ

1

2

3

4

5

ΓΓ

13. Πφζν ζεκαληηθφ ζσξείηε ην θαζέλα απφ ηα παξαθάησ κεηνλεθηήκαηα ηνπ Internet
Banking;
Α. Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ

1

2

3

4

5

ΓΓ

Β. Γπζθνιία ζηνλ ρεηξηζκφ

1

2

3

4

5

ΓΓ

Γ. Τςειφ Κφζηνο

1

2

3

4

5

ΓΓ

Γ. Υξνλνβφξα δηαδηθαζία εγγξαθή

1

2

3

4

5

ΓΓ

82

14. ε πνηεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηείηε web banking;
Αλάιεςε Μεηξεηψλ

(1)

Μεηαθνξά Κεθαιαίσλ

(2)

Δκβάζκαηα

(3)

Πιεξσκέο Λνγαξηαζκψλ

(4)

Πιεξσκέο νθεηιψλ ζε ππεξεζίεο δεκνζίνπ

(5)

Υξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο

(6)

Αηηήζεηο

(7)

Πιεξνθνξίεο

(8)

Άιιε ζπλαιιαγή

(9)

15. Θα κπνξνχζαηε λα ρεηξηζηείηε κέζσ internet banking φιεο ζαο ηηο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο;
Ναη

(1)

Όρη

(2)

Αλ «φρη» γηαηί; …………………………………………………………………
Παξαθαινύκε γηα ηηο εξωηήζεηο ηωλ νκάδωλ 16 θαη 17 ζεκεηώζηε κε θύθιν ( О ) ην
βαζκό ζπκθωλίαο ή δηαθωλίαο ζαο κε απηέο: 1=δηαθωλώ απόιπηα, 2= απιά δηαθωλώ,
3=νύηε ζπκθωλώ νύηε δηαθωλώ, 4=απιά ζπκθωλώ 5=ζπκθωλώ απόιπηα, ΓΓ/ΓΑ= δελ
γλωξίδω / δελ απαληώ / δελ αλαθέξεηαη ζηε δηθή κνπ πεξίπηωζε
16. ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
Α. Δίζηε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη
ην Internet banking ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλεξγάδεζηε
Β. Οη ρξεψζεηο ηεο Σξάπεδαο είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλεο γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ ζαο πξνζθέξεη
Γ. Δίζηε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα
ηελ εμππεξέηεζή ζαο
Γ. Δίζηε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη
ηελ δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο
Δ. Δίζηε απφιπηα επραξηζηεκέλνο απφ ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ηεο

1 2 3 4 5 ΓΓ
1 2 3 4 5 ΓΓ
1 2 3 4 5 ΓΓ
1 2 3 4 5 ΓΓ
1 2 3 4 5 ΓΓ
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ηξάπεδαο
(ΑΣΜ, mobile banking, phone banking θηι.)
Σ. Θεσξείηαη εχθνιε ηελ ρξήζε ηνπ i-banking

1 2 3 4 5 ΓΓ

17. ΑΦΑΛΔΗΑ
Α. Νηψζεηε απφιπηα ελήκεξνο γηα ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε ηξάπεδα ζαο
Β. Νηψζεηε απφιπηα αζθαιήο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ i-banking

1 2 3 4 5 ΓΓ
1 2 3 4 5 ΓΓ

Γ. Γελ έρεηε πξφβιεκα λα δψζεηε κέζσ δηαδηθηχνπ πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα
Γ. Νηψζεηε ζίγνπξνο γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ

1 2 3 4 5 ΓΓ
1 2 3 4 5 ΓΓ

εηδνπνηήζεσλ απφ ην ηξάπεδαο ζαο

ΓΗΑ ΜΖ ΥΡΖΣΔ
18. θνπεχεηε λα γίλεηε ρξήζηεο ηνπ internet banking ηεο ηξάπεδαο ζαο;
Ναη

(1)

Όρη

(2)

19. Αλ απαληήζαηε «λαη» ζηελ εξψηεζε 18, πφηε ζθνπεχεηε λα γίλεηε ρξήζηεο;
Μέζα ζηνλ επφκελν κήλα

(1)

Σνπο επφκελνπο 6 κήλεο

(2)

Μεηά απφ 1 ρξφλν

(3)

Πνιχ αξγφηεξα

(4)

20. Αλ απαληήζαηε «φρη» ζηελ εξψηεζε 18, πνηνο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ απνθεχγεηε
λα θάλεηε ζπλαιιαγέο κέζσ internet;
Λφγνη αζθαιείαο ησλ ζπλαιιαγψλ

(1)

Με εμνηθείσζε ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ

(2)

Πνιχπινθε δηαδηθαζίαο

(3)

Άιιν Πνην; …………………..

(4)
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
21. Φχιιν
Άλδξαο

(1)

Γπλαίθα

(2)

22. Ζιηθία
18-24

(1)

25-34

(2)

35-44

(3)

45-54

(4)

55 θαη άλσ

(5)

23. Δπάγγεικα
Άλεξγνο

(1)

Γεκφζηνο Τπάιιεινο

(2)

Ηδησηηθφο Τπάιιεινο

(3)

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο

(4)

πληαμηνχρνο

(5)

24. Μεληαίν Δηζφδεκα
Μέρξη € 800

(1)

801-1600 €

(2)

1601-2400 €

(3)

2401-3000 €

(4)

Άλσ ησλ € 3000

(5)

25. Δπίπεδν Μφξθσζεο
Βαζηθή

(1)

Λχθεην

(2)

Σερληθή ρνιή

(3)

ΑΔΗ/ ΣΔΗ

(4)

Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ

(5)
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