
 بانکداری الکترونیک در روسیه

بانك در زمینه بانكداری الكترونیك در این كشور فعالیت دارند.  ۰۵تا  ۰۵براساس برآوردهای انجام شده حدود 

 باشد.  بانك می ۰۵هرچند تعداد بانكهایی كه بطور كامل خدمات بانكداری الكترونیك را ارائه می دهند كمتر از 

  الکترونیک و مبادالت در روسیههای بانکداری  سیستم

 :سیستمهای پرداخت بین بانكی

 :سیستمهای پرداخت بانك ـ مشتری. گردد با این سیستم مبالغ كالن مشتریان بین بانكها مبادله می

در این سیستم مشتری به بانك مراجعه كرده و درخواست وصول مبلغی كه به عهده شخصی كه در بانكی دیگر 

ساعت آن مبلغ را از طریق اینترنت یا تلفن وصول كرده و به حساب  ۴۲نماید و بانك نیز طی  حساب دارد، می

 .نماید شخص واریز می

 (:ئیفتالمللی سو انتقاالت كابلی: )سیستمهای پرداخت بین

در این سیستم از طریق الكترونیكی مبالغ از یك بانك داخلی در روسیه به بانكی در خارج از كشور حواله شده و 

 .برای افراد و شركتها ضروری نیست كه دارای حساب در بانك مقصد باشند

 :های مستقیم سپرده

ا و یا دولت برداشت و به حساب در این سیستم مبالغ بطور مستقیم و بصورت الكترونیكی از حساب تعاونیه

 .گردد اشخاص بصورت دستمزد و حقوق بازتشستگی واریز می

  Line-On: های بانكداری سیستم

 :باشد این سیستم به دو صورت می



 (های مبتنی بر نرم افزار ) سیستم بانك و مشتری سیستم 

 اینترنتیهای مبتنی بر شبكه بدون حضور فیزیكی مشتری در بانكمبادالت  سیستم: 

در این روش با استفاده از پول الكترونیكی و نگهداری آن در كارتهای هوشمند، دیسك سخت و یا در حساب 

 .انجام داد line-On توان به آسانی تبادالت كاال و خدمات را بصورت می

 

 

  نقاط قوت بانکداری الکترونیک در روسیه

 كند میای فعالیت  از طریق یك ساختار باز شبكه منطقه . 

 باشد های مبتنی بر شبكه می های بهم پیوسته و سیستم برقراری ارتباط با شعب بوسیله شبكه . 

 های پرداخت الكترونیكی برای تبادالت بین  باشد و توسعه سیستم تمركز فعالیت در سطح شعب می

 . شركتها و همچنین بین شركتها و مشتریان خواهد بود

  افزوده و مشتری مداری خواهد بودتمركز بر روی خدمات ارزش. 

  نقاط ضعف بانکداری الکترونیک در روسیه

 محافظه كاری در بكارگیری بانكداری الكترونیك  

 عدم آشنایی كافی مشتریان با بانكداری الكترونیك  

 ارائه خدمات مدیریتی محدود در ارتباط با حسابها  

  های مالی بویژه پس از بوقوع پیوستن بحراناطمینان كم مشتریان به سیستم بانكداری الكترونیك  

 ضعف مقررات مربوط به رقابت خارجی  



 بینی بودن حوادث مربوط به بازار ارز غیر قابل پیش  

 عدم ترویج و ارتقاء سطح بكارگیری اینترنت از سوی دولت  

  چشم انداز بانکداری الکترونیک در روسیه

باشد. در واقع میزان  یكی از عوامل گسترش بانكداری الكترونیك، میزان دسترسی و استفاده از اینترنت می

 ۲، ۴۵۵۲استفاده از خدمات بانكداری اینترنتی، به توسعه و گسترش اینترنت در جامعه بستگی دارد. در سال 

باشد. از  درصد می ۰۵استفاده از اینترنت اند در حالیكه متوسط جهانی  درصد از مردم به اینترنت دسترسی داشته

های دسترسی به اینترنت  توان به سطح پایین درآمد سرانه و باال بودن هزینه عوالمل دیگر محدود كننده می

اشاره كرد. از طرفی انحصاری بودن صنایع مخابراتی و عدم توان رقابتی و توقف جریان خصوصی سازی پس از 

باشد. كمبود قوانین مرتبط با تكنولوژی اطالعات و  محدود كننده دیگر می، از عوامل ۰۱۱۱بحران سال 

ارتباطات، فقدان اطمینان بنگاههای اقتصادی به فعالیتها و خدمات بانكداری الكترونیك، امنیت پایین سرورها و 

مناسب از المللی ناشی از عدم بستر سازی  همچنین سطح پایین خدمات موبایل و ترافیك خروجی ارتباطات بین

گردد. علی رغم تمامی موانع، بسترهای مناسبی چون سطح باالی نرخ با سوادی در بین  موانع دیگر محسوب می

سال و تعداد باالی دانشمندان و مهندسین شاغل در زمینه تحقیق و توسعه و پایین بودن هزینه  ۰۰افراد باالی 

 .ندباش مكالمات داخلی، محرك گسترش بانكداری الكترونیك می
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