
 توسعه بانکداری اینترنتی در اروپای شمالی

 اين در فنالند. آورد شمار به جهان در الکترونيک تجارت پيشگامان از بتوان شايد را شمالي اروپايي کشورهاي

کند مي ارايه خود اينترنتي مشتريان به را بيشتري خدمات و گرفته پيشي سبز قاره اعضاي ديگر از رقابت

توانند بدون هيچ محدوديتي از نظر زمان و مکان و فقط با در اختيار داشتن يک دستگاه  ميها  امروزه، فنالندي

به انجام عمليات بانکي روزانه خود "WAP"يا"GSM"تاپ( و خط تلفن تلفن ساده، رايانه، رايانه همراه )لپ

ده ارايه خدمت به مشتريان روز آما ساعت شبانه 42بپردازند. اين به معناي آن است که مراکز پولي فنالند در 

خود هستند

به پيشگامان Okobankاُکو بانک"و Leoniaلئونيا، Meritaمرتيا"هاي  سه بانک بزرگ فنالند با نام

، معامالت سهام از طريق 2894تجارت الکترونيک شهرت دارند. پيشينه بانکداري مجازي در اين کشور به سال 

و  2881، بانکداري اينترنتي به سال 2884دمات بانکداري از طريق تلفن همراه به سال ، خ2899اينرنت به سال 

گردد باز مي 2888به سال WAPهاي مخابراتي تلفن بانکداري با کمک سامانه

درصدي بانکداري به طريق سنتي را به همراه داشته است 98نتيجه چنين اقداماتي، کاهش 

Okobankاکو بانک"اي برخوردار است. براي نمونه، مشتريان  ماهنگي ويژهخدمات بانکداري فنالند از ه

GSMاز همان کدهايي استفاده کنند که در حال حاضر برايWAPتوانند براي استفاده از سرويس مي

انتخاب برند. فايده اين روش ايجاد امکان  اينترنت، بانکداري تلفني و خدمات تلفني خودکار از آن بهره مي

چگونگي دريافت خدمات بانکي با توجه به سليقه و تمايل مشتري است

شود، وابسته به شرکت سوئدي هاي فنالند شناخته مي ترين بانک عنوان يکي از بزرگ که بهMeritaمرتيا

Nordic Baltic Holding"است. سامانه بانکداري الکترونيک اين بانک که با نامSolo شود نيز  ميشناخته

گذار از سراسر جهان را از آن خود کند ميليون کاربر سرمايه 2/2تاکنون موفق شده است بيش از 



، WAPياGSMهاي را شايد بتوان در آساني استفاده از خدمات بانکي و تلفن  دليل موفقيت اين سامانه

تر از آن امکان  ا داشته باشند، دانست. مهمهايي که امکان وصل شدن به اينترنت ر رايانه و يا حتي تلويزيون

هاي  المللي(، تقاضاي وام، خريد از فروشگاه ساعته به سپرده، انجام تمام عمليات بانکي )حتي بين 42دسترسي 

ها )مشابه کارت اعتباري مجازي تعبيه  حساب  مختلف اينترنتي و استفاده از سپرده بانکي براي پرداخت صورت

ي مجازي(، خريد و فروش سهام، تقاضاي مشارکت يا انجام مراحل درخواست خريد يا فروش ها شده در فروشگاه

شود. از  فرستاده ميHelsinki Stock Exchangeسهام است که به محض افتتاح به مرکز بورس هلسينکي

جات از طريق  توان به آن اشاره کرد، افزايش ميزان حواله هاي جالبي که در گسترش خدمات اين بانک مي نکته

بانکداري الکترونيک و به ويژه در مواردي است که مشتريان تمايلي به استفاده از تسهيالت پرداخت نقدي 

نداشته و براي بستن قرارداد از مراحل اعتباري بانک و به طور کلي مراحل الکترونيکي وام مشتريان استفاده 

کند مي

به دليل The Bankerاي از نشريه انگليسي به دريافت جايزه به تازگي موفقNorbic Baltic Holdingبانک

داشتن بهترين راهبرد الکترونيک در جهان شده است. گروه داوران اين نشريه تجاري نقطه قوت عملکرد اين 

آوري بدون سيم  هاي رو به رشد آن به سوي فن بانک فنالندي را در خدمات گوناگون بانکداري الکترونيک و گام

اند م کردهاعال

کنند، زيرا باعث افزايش منابع آنها شده و  هاي جديد خود کسب مي هاي فنالندي سود بسياري از برنامه بانک

هاي جغرافيايي را برطرف کرده  بخشد. آنها از اين طريق محدوديت رساني به مشتريان را بهبود مي کيفيت خدمات

جود داشته باشد، حضور دارند که اين خود به معناي و در هر کجاي دنيا که امکان دسترسي به اينترنت و

هاي بانک نيز به مقدار قابل  هاي جاري شعبه  هاي بالقوه باالي افزايش منابع است. عالوه بر اين هزينه ظرفيت

در فنالند اشاره کرد. (ATM)هاي خودپرداز توان به کاهش تعداد دستگاه يابد. براي نمونه مي توجهي کاهش مي



پذير دانست، اما تعدادي از آنها از چرخه  هاي بانک را در اين روش امکان توان بسته شدن تمام شعبه نميهر چند 

رساني بانکي خارج خواهند شد خدمت

هايش تعطيل  درصد از شعبه 42هاي اينترنتي خود تاکنون در حدود  از زمان شروع فعاليت"SEB"بانک سوئدي

هاي اين بانک فرصت  يابند. بنابراين کارمندان شعبه آن نيز کاهش مي درصد از کارمندان8شده و ساالنه 

شوند، زيرا صدور چنين سندهايي بر روي اينترنت  ها برخوردار مي نامه بيشتري براي ارايه خدماتي همچون بيمه

ند هايي باعث دگرگوني صنعت بانکداري در فنال آوري پر واضح است که چنين نوپذير نشده است هنوز امکان

آوري و شبکه جهاني اينترنت و  شده است و شايد بتوان توجه مسئوالن فنالندي به گسترش استفاده از فن

همچنين استقبال در خور توجه مردم اين کشور را عامل اساسي پيشرفت دانست

ايه خدمات هاي دولتي فنالند نيز اقدام به ار شود و اغلب سازمان ها محدود نمي استفاده از اينترنت به بانک

ها براي انجام امور اداري را غير ضروري کرده است اند که حضور فيزيکي افراد در اداره اينترنتي کرده

جات را به عامل تشويق  هاي خدمات بانکي همچون بروات و هزينه حواله هاي فنالندي کاهش هزينه بانک

اند مشتريان براي استفاده از اينترنت تبديل کرده

 Nordicاي بوده است که در حال حاضر شرکت هاي بانکداري الکترونيک در فنالند به گونه ي طرحموفقيت اجرا

Baltic Holdingکه اداره بانکMerita درصد از اسناد مالي کل فنالند را  24را بر عهده دارد، در حدود

پرداخت مؤثري از نظر اقتصادي براي   کند؛ به اين ترتيب سامانه پرداخت يا وصول مي on _ Lineصورت به

کارشناسان صنايع بر اين باورند که بانکداري گيرد آمد قابل توجهي براي بانک شکل مي ان و منبع درمشتري

سي بيشتري به الکترونيک از فعاليت بالقوه بااليي در عصر ارتباطات برخوردار است، زيرا مشتريان دستر

هاي خود دارند و قدرت مانور بيشتري براي سرعت بخشيدن به عمليات بانکي در بازارهاي اينترنتي  سپرده

آوردهاي آماري نشان از چهار برابر شدن کاربران اينترنتي در آسيا، اروپا، ژاپن و آمريکاي  آورند. بر دست مي به

تقدند که فنالند با گسترش خدمات بانکي در خارج از مرزهاي التين در دهه آينده دارد. تحليلگران همچنين مع



تواند گامي در توسعه بانکداري مجازي به سراسر جهان و افزايش نفوذ مراکز مالي خود در برخي  اين کشور مي

نقاط اين کره خاکي بردارد

"eq _ online"مشابهي را در تجارت  ، يکي از مراکز بزرگ داللي الکترونيک در فنالند است که فرايند رشد

هاي بازار آلمان شده است. مسئوالن اين  الکترونيک دارد. اين شرکت در حال حاضر موفق به جذب سرمايه

المللي  ترين دالل بين ترين و آسان ترين، قابل اعتمادترين، امن ترين، سريع شرکت روياي تبديل شدن به بزرگ

اي ديگر بوده و کند بودن روند  کشورهايي همچون دانمارک به گونه پرورانند. اين شرايط در اينترنتي را در سر مي

دهد. سوئد نيز  گذاري خارجي امکان حضور در اين کشور را مي هاي سرمايه مجازي شدن بانکداري به شرکت

Foreningsو"SEBهاي بانک و است کرده احساس را  مدتي است که نياز به توسعه بانکداري مکانيزه

Sparbanken" اند اندازي خدمات الکترونيک کرده در اين کشور اقدام به راه

در اين کشور از حمايتBasis bankايسلند از ديگر کشورهاي شبه جزيره اسکانديناوي است که بانک

Island bank iFBAبرخوردار بوده و به تازگي در حال ورود به بازار نروژ است

اي از بانکداري  که روياي ايجاد شبکهSilicon Capitalهايي همچون شرکت رقابت در اروپاي شمالي با حضور

پروراند، افزايش يافته و تالش براي جذب مشتريان اين منطقه از اروپا  در تمام منطقه اسکانديناوي را در سر مي

شکل جديدي به خود گرفته است

هاي اينترنتي خدمات بانکي،  اندازي سايت راهکه انگيلسي هستند، با HSBCوMerrill Lynchهاي شرکت

اند قابل انکاري در بانکداري اروپا شده هاي غير تبديل به قدرت

اي را  در اقدام قابل توجهي خدمات ويژهHSBCرقابت بين بانکداران اروپاي شمالي در حال افزايش است که

ي اين بانک انگليسي در اروپا اختصاص داده استها فارس در شعبه گذاران مسلمان و عرب حوزه خليج به سرمايه

ها پوند سرمايه مسلمانان کشورهاي حوزه  ويژگي بانک بدون ربا که شعار مسئوالن اين بانک است، ميليون

فارس و ديگر مسلمانان ساکن اروپا را به خزانه اين بانک سرازير کرده است خيلج



در اروپای شمالی آینده بانکداری

را شايد بتوان جديدترين ره آوره خدمات بانکداري الکترونيک دانست که راهبرد m _ bankingموبايليبانکدار 

هاي بااليي را به خود اختصاص داده است. اين  بسياري از بانک هاي اروپايي بر اين پايه استوار است و هزينه

سيم هاي بي ان داشته باشند. اگرچه سامانههايش دهد تا دسترسي بيشتري به سپرده آوري به مشتريان امکان مي نو

GSMوWAPمخابراتي  در حال حاضر در اروپا فعالند، اما بانکداري موبايلي از سامانهGPRS که ،

کند هاي همراه پيشرفته است، استفاده مي آوري تلفن سومين نسل از فن

Okobankسيم هاي مخابراتي بي خدمات بانکي با سامانه کنندگان توان يکي از نخستين ارايه فنالند را مي

GSMوWAPهاي  گذاري شده، ميزان پول کارت دانست که به مشتريان خود امکان کنترل مبالغ سرمايه

دهد اعتباري، ارسال حواله و خريد و فروش سهام را مي

آوری نو

جايي بيشتري در مقايسه با انواع قبلي  جابه از امکان فعاليت وm _ bankingپديده جديد بانکداري موبايلي

هاي داللي  شود و حتي شرکت آوري به فعاليت بانکداري سنتي محدود نمي برخوردار است. در واقع اين فن

هاي همراه براي گسترش بازار خود  گيري از امکانات تلفن نيز در حال بهره"eq _ onlineاينترنتي همچون

خابراتي در ارايه خدمات بانکي، مورد توجه بانکداران اروپايي قرار گرفته است تا نا هاي م همکاري شرکت هستند

آمدي برخي خدمات اينترنتي جبران شود کار

Den NorsKe Bankهاي نروژي پيشگام در زمينه خدمات اينترنتي است که از همکاري شرکت يکي از بانک

در خدمات بانکداري موبايلي Doorstepاجراي طرح جديدشرکت مخابراتي دولت نروژ( در 



بين  المللي صنايع نيز نسبت به موفقيت بانکداري موبايلي خوش بسياري از کارشناسان بين کند استفاده مي

گويد:  آوري بانکداري مخابراتي در فنالند مي درباره فنMobey Forumرئيس گروه صنعتي "بوهارالد"هستند. 

در جيب لباسش داشته باشد. WAPوسيله سيستم رسد که هر شهروند فنالندي، اينترنت را به فرا ميزماني "

بريکيت  جا به همراه داشته باشد تواند بانک کوچک خود را در همه اين به معناي آن است که هر کس مي

به آينده بر اين باور است که با ديدي مثبت Foreningsspark banken، رئيس و مدير اجرايي بانک"يوهانس

بايد به ناچار با کيفيت زندگي امروز خود بسازند کساني که نخواهند با مقتضيات زمان هماهنگ شوند، مي"
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