
 بانکداری الکترونیک در استرالیا

  

استرالیا یكی از  ۸۹۹۱در سال . باشد های موفق در زمینه بانكداری الكترونیك می استرالیا، یكی از نمونه

سریعترین رشدهای اقتصادی را در جهان داشت. یك دلیل عمده آن استفاده از نوآوری در توسعه تكنولوژی 

اطالعات و ارتباطات و بكارگیری اینترنت بوده است. دولت سترالیا عالقمند به تبدیل كشور به مركز پیشرفته 

به پژوهش و تخفیفهای مالیاتی در این زمینه و نیز آموزش باشد و با تشویق شركتها  اقتصاد دیجیتالی دنیا می

ای در سطح وسیع بصورت پیوسته از طریق سایت و دهها برنامه آموزشی دیگر شرایط را هموار  عمومی حرفه

دهند و بر روی  بانكهای بزرگ استرالیا بر اساس تقاضای مشتریان، خدمات بانكی تعاملی را ارائه می.نموده است

جام گرفته از سوی مشتریان از طریق اینترنت نظارت دارند و همچنین سایر خدماتی كه ایجاد ارزش عملیات ان

ای و تبادالت ارز خارجی را نیز بصورت  نمایند مانند مدیریت بیمه، انجام عملیات بانكی لحظه افزوده می

رود تعداد استفاده كنندگان خدمات  بر اساس پیش بینی موسسه دیتا مانیتور انتظار می. دهند الكترونیك ارائه می

میلیون نفر برسد. رقابت بانكها یا یكدیگر  ۸۲به بیش از  ۴۰۰۲بانكی از طریق تلفن همراه در استرالیا در سال 

ازهای مشتریان موجب شده است كه روشهای متفاوتی در ارائه خدمات بانكداری الكترونیك جهت پوشش نی

فراهم شود. با توجه به عملكرد بانكهای تجاری در زمینه بانكداری الكترونیك در بین كشورهای مختلف، استرالیا 

از بدو شروع فعالیتهای بانكداری الكترونیك، عملكرد بسیار خوبی در این زمینه داشته است بطوریكه چهار بانك 

های  كار و همچنین سیستمی بنام مبادالت و انتقال جهت حوالهبزرگ استرالیا سیستم تسویه الكترونیك خود

را نیز  ۸۹۱۰اند. برچیده شدن سیستم تبادل دیسكهای مغناطیسی مركزی در سال  فوری بین بانكی ایجاد نموده

می توان از دیگر اقدامات بانكهای تجاری یاد كرد. این سیستم در ابتدا به منظور انتقال حوالجات خارجی مورد 

تفاده قرار گرفت كه با افزایش مهاجرین و سطح قابل توجه سرمایه گذاریهای خارجی و ضرورت تغییرات و اس

مقررات زدایی در بخش مالی راه اندازی شده بود. بانكهای بزرگ استرالیا از همان ابتدای تشكیل جامعه ارتباطات 



لمللی و تسویه پایان روز به شبكه متصل ا جهت پرداختهای بین بانكی بین مالی بین بانكی جهانی ) سوئیفت(

اند. كه این  های اعتباری و همچنین مؤسسات مالی غیر بانكی ارتباط بهتری داشته شدند. مشتریان با اتحادیه

ارتباط ممكن است بدلیل ارتباطات خوب این مؤسسات كوچك با یكدیگر و همچنین مشتری مدار بودن آنها 

، رشد اقتصادی، تعداد دانشمندان تحقیق و توسعه، بودجه تحقیق و توسعه كه از باشد. در استرالیا درآمد سرانه

شوند از نظر جهانی در موقعیت باالیی قرار دارد. زیر  بسترهای عمومی بانكداری الكترونیك محسوب می

ری ساختهای تكنولوژی اطالعات و ارتباطات و میزان دسترسی به آن نیز نشان از بستر مناسب گسترش بانكدا

 .الكترونیك در این كشور دارد
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