
 بانکداری الکترونیک در هندوستان

گامهایی در زمینه استفاده از رایانه به منظور مكانیزه كردن بانكهاا برداتاته تاد     ۰۸۹۱در هند و در اوایل دهه 

های خاانیی امكاان ارا اه خادما  باه مناتریان  اراه          بطوریكه از طریق رتد تعب و دسترسی آسان به رایانه

ای كردن بانكها و توسعه اتوماسایون در ساایر بهناهای باانكی      در مورد طرح جامع رایانه ۰۸۹۹گردید. در سال 

 مانند انتقال الكترونیكی منابع، سو یفت و ماتین تحویلداری خودكار و سایر موارد آن تصمی  گیری تد. 

رهای پینار ته  بعنوان مهمتارین مكاانیزا ایجااد رقابات در سیسات  بانكاداری كناو         از آنجا كه تسهیل قوانین،

آوری در بها  بانكاداری. احاتیاتی در     جهت استفاده از  ان   ۰۸۹۱تود از این رو در اواخر دهه  محسوب می

در هند آغاز تد. با تغییار مقاررا  در ساال     ۰۸۸۱آوری اطتعا  از دهه  مقررا  بانكداری ایجاد تد. توسعه  ن

گاااریهای خاارجی ماورد     بیناتر سارمایه   ۰۸۸۱ال بانكهای خصوحی به عرحه اقتصاد وارد تدند و در س ۰۸۸۱

آوری اطتعا  یضور سرمایه گااران خارجی در زمینه بانكاداری   یمایت قرار گر تند و با ا زای  متهصصین  ن

 بطور عملی ا زای  یا ت.

پایین بودن نرخ سواد، جمعیت تهری، درآمد ناخالص ملی، محدودیت خطوط تلفن و وسایل ارتبااط جمعای از   

رسد سطح  قر و جمعیت زیاد  تود در یالیكه به نظر می نع گسترش بانكداری الكترونیك در هند محسوب میموا

و بكاارگیری ماتاینهای    Web بی  از سایر عوامل مؤثر باتد.ا زای   ن آوری در زمینه نرا ا زارهای مبتنی بر

های  برا  و عدا گسترش رایانههمچنین  قدان زیرساختهای مناسب و قوی بویژه خطوط مها (ATM) خودپرداز

 روند. تهصی در خانه از جمله موانع و محدودیتهای مه  در توسعه بانكداری الكترونیك هند بنمار می

مؤسسه تحقیق و توسعه  ن آوری بانكداری طرح انتقال الكترونیكی منابع و همچنین سیست   ۰۱۱۱در سپتامبر 

های هند در  جهت تبكه VSAT ای را در سراسر هند پیاده كرد و همچنین تبكه ارتباطی تسویه ناخالص لحظه

 ۱۶ا دولتای در هناد   ای مورد استفاده قرار گر ت. هر چند بانكه آوری ماهواره سیست  پرداخت ملی از طریق  ن 

آوریهاای جدیاد    ها و عدا استفاده از  ن دهد ولی بدلیل عملكرد ضعیف اتحادیه درحد از كل بانكها را تنكیل می

های پایین تری نسبت به بانكهای خصوحی و خارجی قرار داتتند.نكته یا ز اهمیات ایان    مانند اینترنت در رتبه

بانكهای خصوحی و خارجی در ارتقاء سطح بانكداری الكترونیاك   است كه به هر یال  ن آوری مورد استفاده در

اند. مزایایی چون باال بودن رتد تولید ناخالص داخلی، مهارج تحقیق و توسعه،  در بانكهای دولتی تاثیر گاار بوده

ویی های تكنولاویی اطتعاا ، قابلیات بااالی ارا اه خادما  تكنولا        اولویت نسبتاً باالی دولت برای اجرای برنامه

گااری  اطتعا  در داخل، نیروی كار  راوان و ارزان و نیز بازار مصرف گسترده، زمینه های مساعدی برای سرمایه

 .گردد و گسترش بانكداری الكترونیك در این كنور محسوب می

 



 

 روستای دیجیتالی تحولی در بانکداری الکترونیک هند

دارد با وارد كردن  نااوری باه یاوزه بانكاداری، ساتمت و       قصد هند در( آی سی آی سی آی) ICICI بانك بزرگ

 "ه گزارش روابا  عماومی  ب بهداتت در روستاهای هند، این مناطق محروا و كمتر توسعه یا ته را متحول سازد.

 در Sabarkantha در به  واقع Akodara روستای اكسترا، به نقل از  این"رایانه  های اداری دان تركت ماتین

 تاد  داده نناان  آن در كاه  باود  رویدادهایی تاهد ICICI هندوستان، به مناسبت تصتمین سالیرد ا تتاح غرب

اكناون تمااا ا اراد     .تاود  گر تاه  خادمت  باه  هناد  روساتاییان   قیرانه زندگی بهبود در تواند می  ناوری چیونه

 خوانده tab banking آن را ICICI كه چه آن لطف به كار این.هستند انداز پس یساب دارای Akodara بزرگسال

 ناا ثبت بانكی های سرویس در  یزیكی، مدارک و اسناد ارا ه بدون توانند می ا راد آن طی كه است، گر ته حور 

 منااهده  قبیال  از باانكی  اماور  انجااا  به خود، همراه های تلفن از استفاده با توانند می روستاییان همچنین.كنند

 انتقال پول مبادر  ورزند. واله ودریا ت و ارسال یار،اب،دریا ت اطتعیه و هندحورتحس

 باا  ICICI گازارش،  ایان  اساس بر.رود می تمار به محلی اقتصاد كردن غیرپولی برای تتتی ICICI جدید ابتكار

 بارای  end-to-end سیست  پرداخات  (، یكSMS banking) پیامكی بانكداری و Rupay های كار  از گیری بهره

اندازی نموده است. در یال یاضر روستای یاد تده تحت پوتا  تابكه وای    های روستایی راه تعاونی و ها مغازه

 باه  اسات،  تاده  منجار  نیاز  آموزتی های  عالیت سازی دیجیتال به همچنین  ناوری این   ای قرار گر ته است.

و با استفاده از ویاد و   توند می یاضر كتس سر بر كاغا بدون درسی های كتاب با آموزان دان  اكنون كه طوری

( Chanda Kochharتوانند از راه دور به پزتكان متهصص دسترسای داتاته باتاند.چاندا كوچاار )     كنفرانس می

 منااطق  كاه  موانعی یاف در تواند می  ناوری دهی  ننان كه است این ما هدف گفت ICICI مدیر عامل اجرایی

 ته تاود.وی اههاار امیادواری كارده كاه ایان كاار بتواناد         گر كار به كرده جدا ه  از را هند روستایی و تهری

  های منابهی را در سراسر هند به راه بیاندازد و ساختار جدیدی از مناطق روستایی هند را بازآ رینی كند. طرح

 رونیک رویای جدید بانک های هندیسرمایه گذاری در بانکداری الکت

بانكهاایی كاه در هناد  عالیات مای كنناد، دییار گساترش         ه گزارش پاییاه خبری بانكداری الكترونیك بارای  ب

 در كاه  دورانی آمدید، خوش دیجیتال دوران به اكنون  .نیست بینتر های تعبه كردن اضا ه  معنای به  تجار 

 دساتیاههای  مانناد  مهتلاف  دیجیتاال  كانالهاای  وسایله  باه  تاا  كنناد  می گااری سرمایه  ناوریها در بانكها آن

پورتالهای آنتین و اپلیكیننهای موبایال باه مناتریان دسترسای یابناد.بنیانهای دیجیتاال        كیوسكها، خودپرداز،

 .هرروز یج  و تعداد بینتری از نقل و انتقاال  روزانه را به خود اختصاص می دهند



 انجااا  هناد  در باانكی  انتقاال  و نقل و   پرداخت  میلیارد دالر ۱۶۱، ۰۱۰۶تا پایان  BCG اساس تحقیق بر  

  قا   كاه  دالری میلیاارد  ۰۱۶  خواهد تد كه از طریق تلفنهای همراه سرازیر می تود این رق  در مقایساه باا  

 .است كتن بسیار تود، می انجاا امروز كه نقدی و اعتباری كارتهای میان مالی  انتقاال  و نقل به مربوط

 مادیریت  بارای   كامال  یلهاای  راه  د.دیجیتالیزه تدن به كاه  كلی هزینه های عملیاتی و انتقالی می انجام 

 رانناده  حاندلی  در را منتری بهتر درک برای تود، می منتهی نوآوری كانالهای به همه و همه  منتری با تقابل

 را  اراوان  خدما  از پورتفولیویی و داده توسعه را مدار منتری بنیانهای تا كند می كمك بانك به كنید،او تصور

اندگاری و دواا در بهبود كیفیت خدما  ، بانكداری بدون زمان و مكان، تحویل متمركاز  م به  ناوری   .كند ارا ه

 .محصوال  بانكی، عالیتهای چند كانالی منتهی می تود

مناتری،   demit empowered-client یساابهای   ، بانكاداری بادون تاعبه،   روخدماتی مانند بانكاداری از راه د 

 بارای  الزا بنیانهاای  دارند سعی طیفی هر از  بازی تده اند. بانكهای هندی،بانكداری مجازی و غیره اكنون وارد 

 .دهند می پوت  را ها یوزه این كه آورند  راه  را خدماتی

در دهه گاتته ماتین های خودپردازدر هند جای خود را باز كردناد. در برخای منااطق جهاان، دساتیاه هاای       

ای خود را به ماتین های ویاد ویی ساهنیو بدهناد، كاه یاك      ج تا هستند دییر جهنی آماده اكنون  خودپرداز

 منااوره  كمك وبا  خودكار طور به  سیست  بانكداری است كه به منتری اجازه می دهدنقل و انتقاال  پچیده را

 متهصاص  و مناتری  میان كنفرانس وید و   ناوری از سیست  این. دهد انجاا بانك كارتناسن از یكی با  آنتین

 .كند می استفاده

 سال ۰۰  به گفته گوری موخرجی، مدیر گروه دیجیتال ماركتینگ در بانك استاندارد چارترد، بانكداری اینترنتی

 یاال  در و باتد جدید بانكداری كانالهای كاملترین از رسدیكی می نظر به و  است ا تاده راه به هند در كه است

درحاد نقال و    ۶۱ی محسوب می تود. باه طوریكاه   منتر خدما  برای بانكی كانالهای مهمترین از یكی یاضر

 .ازطریق بانكداری آنتین انجاا می تود SCB انتقاال  انجاا تده در

 اجازه همراه تلفن دارندگان به و است یا ته عملكرد قابلیت دستیاه 0۱۱ با اكنون  پایه های موبایل،)بریز موبایل(

 و گاارد  می سال یك سیست  این برپایی زمان از  ار كنند.برقر ارتباط بانك با هوتمند تداخل طریق از دهد می

 ۱ در بانكها  عال منتریان تعداد در ا زای  درحد ۶۱) مینود دیده بانك موبایل خدما  در  ای سابقه بی رتد

 مای  نویاد  را خاوبی   ونتاای   اسات  آزماای   یاال  در هناد  در نیز جمعی های رسانه در بانكداری(. گاتته ماه

 رسانه  به عقیده كارتناسان هندی. هزار عضو دارد SCB ۱۱۱بانك  نكداری آنتین در  یس بوکبا حفحه  .دهد

 بر عتوه. كند برقرار ارتباط منتری با خصوحی بسیار و مستقی  طور به كنند می كمك ها بانك به جمعی های

هاای آنتیان    و عكاس العمال باه وباتگ     ، باازخورد (SNS)اجتمااعی  های رسانه مهتلف های تبكه در یضور



 می انتظار. تود می استفاده نیز منتری نیازهای درباره تحقیق برای اجتماعی های رسانه از  .تود می  سنجیده

 .توند ایجاد هند در آینده ماه ۰۰ در كانالها این رود

را اه  در چندسال اخیر استفاده از موبایل در هند بسیار رواج یا تاه اسات و بانكهاا تهماین مای زنناد برناماه ا        

 اسات  تاده  ایجاد اپلیكیننهایی و سایت وب اساس برهمین. كرد خواهد  راگیرتر را موبایل از استفاده  اطتعا 

  عالیتهاای  انجااا  و تردد یین  بانكی انتقال و نقل خدما  از وسیعی طیف  تواند می منتری آنها كمك  به كه

 .دهد انجاا روزانه

 و دساتیابی   اوره كاپجمینی هند به این نكته اتاره می كناد كاه  رینی ویجی مدیر خدما  مالی در تركت من

 روتاها  دییار  بار  منتری با تقابل برای بلكه است آسانتر تنها نه دیجیتال  ناوریهای از استفاده با  منتری یفظ

 زنادگی  سابك  باه  بایاد  آنهاا  كاه  معناسات  این به( استراتژیك سطحی در) هندی بانكهای برای. دارد ارجحیت

 .باتند دیجیتالی تغییری پی در طوركلی به و بپردازند نیز  یزه تده، بازارها و محیطهای كاریدیجیتال

 ۰۰۱ یاداقل   .كنناد  می استفاده سنتی بانكداری سیست  از هنوز  میلیاردنفری هند ۰.۰بی  از نصف جمعیت 

میلیاون   ۰۸۰یان تعاداد   ازا كاه  موبایلناد  حایب  نفر میلیون ۹۸۹ و دارند دسترسی اینترنت به  هندی میلیون

نفردر مناطق یومه ای زندگی می كنند. این امر ننان می دهد تلفنهای همراه یكی از كانالهاای مها  ارتبااطی    

میلیون یسااب باانكی    ۰4۱محسوب می توند و می توان از آن به بهترین تكل استفاده كرد. در هر یال  ق  

میلیون نفر  ۰۰۱ی از خانواده های هندی وجود دارد. در كل هزار تعبه بانكی برای نیم ۹۹در هند وجود دارد و 

 از كمتار  مردا میان بانكی خدما  نفوذ است واضح پر(. ندارند یساب سپرده  به بانكها دسترسی ندارند) دربانك

روش   این  سیمان و آجر از بانكی های تعبه ساختن  جایمانند موبایل و اینترنت است. ب  ناوری كانالهای نفوذ

 كا   باانكی  خادما   سارویس  ارا ه معنای به كه كند می ایجاد  ناوری جاییزین  رحتی ایده آل برای كانالهای 

 .است سریع و هزینه

 درک رسانه های گروهی و نیازهای تجاری 

 باا  ساو  یاك  از  بایاد  بانكهاا  بناابراین . كنند می ایفا وبانك منتری برای متفاو  نقنی  كانالها این از  هر یك 

 .كنند ریزی برنامه  ایتیاط عمل كنند و از سوی دییر استراتژیهاینان را برای هر یك از كانالها

 اجازه او به و برد می بین از را بانك  یزیكی تعبه به ر تن برای منتری نیاز تقریبا  دسترسی آنتین به خدما  

د. از سوی دییر این امار بارای باناك باه     ده انجاا یااداره خانه در میزش پنت از را خود بانكی كارهای دهد می

 دهد می قرار منتری جیب در به را بانك   موبایل اپلیكینن دییر سوی از  معنای حر ه جویی در هزینه هاست.

 خادما   ایان  از اساتفاده  با بانك همچنین. دهد انجاا یالی هر در را خود انتقاال  و نقل دهد می امكان او به و

 بانكاداری  در تااید   كاه  امری ، كند مهاجر  دیجیتال بنیانهای به  منتری  یزیكی خدما  به  از تواند می



 رساانه  بنیانهاای   (.است ك  بسیار اینترنت از مردا استفاده درحد هند در) پیوست نمی وقوع به هرگز اینترنتی

یل محبوبیت زیادی موبا با پرداخت هند در. كند برقرار منتری با نزدیكتری ارتباط بانك تود می سبب اجتماعی

 موبایال   ساوی آنتیان ب  خادما  آ تیان و   هاا از  كهاای ارتبااطی بانا    كانال تود پی  بینی می یا ته است و

با محدوده ك )  نااوری    همچنین بانكها قصد دارند با ایجاد خدما  در یوزه ارتباطا . كنند مهاجر   بنكینگ

اكنون زمانی اسات كاه تمااا بانكهاا بایاد كانالهاای        كنند.وبایل بانك را قدرتمند تر حایبان خدما  م وایرلس(

 اباداعا   و ناوآوری  در  جاییزین كانالهای از استفاده  جای به و كنند قلمداد  ارتباطی را به عنوان جریانی احلی

 .كنند گااری سرمایه  ناوری

 

 بع:امن

تاركت داده   باناك هاای هنادی،   (، سرمایه گااری در بانكداری الكترونیك؛ رویای جدید ۰۱۸۰سعیدی، تیوا )

 پردازی ایران.
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