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خدمات بانکداری الکترونیک
امین باقری
کارشناس حسابداری

چکیده
بانکداری الکترونيک را ميتوان استفاده از تکنولوژی پيشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سيستم بانکداری معرفي کرد.
در تعريفي ديگر بانکداری الکترونيکي عبارت از ارائه کليه خدمات بانکي بصورت الکترونيک و از طريق واسطههای ايمن و بدون نياز به
حضور فيزيکي مشتری.
زمان شروع پرداخت الکترونيکي در دنيا به سال  ۹۱۹۱ميالدی برمي گردد ،يعني هنگامي که بانکهای فدرال رزرو امريکا به انتقال وجوه از
طريق تلگراف ميپرداختند.
اينترنت در سال  ۹۱۹۱توسط متخصصين دانشگاهي ،به منظور اشتراک دريافت ها ،توسعه يافت و تا سال  ۹۱۱۱محبوبيت اينترنت برای
عموم و خصوصاُ تجاری که اميد به گسترش مشتريانشان داشتند ،افزايش پيدا کرد .عواملي که بانکداران را به سمت اينترنت متوجه ساخت
عبارت بود از :مواجه شدن با مبالغ هنگفت ،مشتريان زيانده و رقابت بين غير بانکي ها .در سال  ،۹۱۱۱بانکها شروع به کاوش در اينترنت
کردند تابه عنوان يک سيستم تحويلداری پيشنهادی برای محصوالت و خدماتشان ،از بانکداری اينترنتي استفاده کنند .اين نوع بانک برای
هر تراکنشي قيمت کمتری را از بانک های شعبه دار پيشنهاد کرد .همچنين به دسترسي بازارهای جهاني و آسايش بيشتر مشتريان توجه
بيشتری نشان داد .تا ژانويه  ،۹۱۱۱فقط  ۴۱بانک بر روی شبکه اينترنت وجود داشت .ليکن ،به فاصله يک سال ۱۱۱،بانک به اين تعداد
افزوده شد ،به طوری که کارشناسان بانکهای صنعتي تخمين زدند که بانک های شمال آمريکا تا سال  ،۴۱۱۱حدود  ۹۱۱۱شبکه اينترنت
تاسيس خواهند کرد.

مقدمه
در بانکهای پيشرو در خدمات بانکداری الکترونيک،کانال های مختلف بانکداری با هم تلفيق وسيستم های جزيره ای يکپارچه
ميشود پس مديريت اطالعات ومديريت ارتباط با مشتريان بهبود مي يابد و رضايت مشتريان ،صرفه جويي در هزينه های توليد
ودرآمد بيشتر برای بانکها را به همراه خواهد داشت اما قبل از اقدام به ايجاد وپياده سازی سيستم بانکداری الکترونيک بايد
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امکان پذير بودن آن را در رابطه با محيط فني،اقتصادی،مالي ونيروی انساني مورد توجه قرار داد

بانکداری الکترونيک شامل سيستمهايي است که مشتريان موسسات مالي را قادر مي سازد تا در سه سطح اطالع رساني ،ارتباط
و تراکنش از خدمات و سرويس های بانکي استفاده کنند:

الف ـ اطالع رسانی  :اين سطح ابتدايي ترين سطح بانکداری اينترنتي است .بانک اطالعات مربوط به خدمات و عمليات بانکي
خود را از طريق شبکه های عمومي يا خصوصي معرفي مي کند.
ب ـ ارتباطات  :اين سطح از بانکداری اينترنتي امکان انجام مبادالت بين سيستم بانکي و مشتری را فراهم مي آورد .ريسک
اين سطح در بانکداری الکترونيک بيشتر از شيوه سنتي است و کنترلهای مناسبي را برای عدم دسترسي به شبکه اينترنت بانک
و سيستم های رايانه ای نياز دارد.
ج ـ تراکنش  :اين سيستم متناسب با نوع اطالعات و ارتباطات خود از باالترين سطح ريسک برخوردار است و با يک سيستم
امنيتي کنترل شده قادر است ،صدور چک ،انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

خدمات بانکداری الکترونيکي به دو روش قابل ارائه است:

*) بانکداری دوگانه ()Brick-and-Click
که ترکيبي از کانال های تحويل الکترونيکي و بانکداری سنتي است .بانک هايي که فعاليت بانکداری مرسوم را که در آن خدمات
بانکي با مراجعه مستقيم مشتريان و در محلي مانند اداره انجام ميشود ،همراه با ارائه خدمات بانکداری اينترنتي.

*) بانکهای مجازی ()Bank Virtual
بانکي است که صرفا توليدات و خدمات خود را از طريق کانالهای توزيع الکترونيکي بدون وجود شعبه انجام ميدهند .اين گونه
بانکها بدليل صرفهجوييهايي که از هزينههای غيرمستقيم (  )head overبهرهمند ميشوند معموال سودی باالتر از حد
متوسط ملي آن کشور پرداخت ميکنند و صرفا در اينترنت موجود ميباشند.
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شاخه های بانکداری الکترونیک
انواع مختلف بانکداری الکترونيک عبارتند از:
•بانکداری اينترنتي
•بانکداری مبتني بر تلفن همراه و فناوریهای مرتبط با آن
•بانکداری تلفني
•بانکداری مبتني بر نمابر
•بانکداری مبتني بر دستگاههای خودپرداز
•بانکداری مبتني بر پايانههای فروش
•بانکداری مبتني بر شعبههای الکترونيکي

رویکردهای بانکداری الکترونیک
الف) صفحات وب (وب جهان گستر)
سادهترين شکل بانکداری الکترونيک که به منظور نمايش اطالعات پيرامون بانک و محصوالت و خدمات آن ميباشد از طريق
شبکه جهان وب (وب جهان گستر) مي باشداين صفحات امکان تعامل مشتريان و بانک را به منظور تبادل اطالعات فراهم
مي آورد و همچنين وب به عنوان مکانيزمي برای رسيدگي به شکايات و پيشنهادهای مشتريان و به عنوان ابزاری به منظور
توسعه ارتباطات تعاملي توسعه سيستم های فروش ،توسعه خدمات جديد از قبيل پست الکترونيک و  ...مورد استفاده قرار
ميگيرد .ماهيت تعاملي کانال های الکترونيکي ارتباطات ،اين امکان را فراهم ميآورد که احتمال به خاطر سپاری اطالعات و
ماندگا ری آن در حافظه افراد افزايش يافته و در نتيجه مشارکت و همکاری مشتری با بانک بهبود يابد.

ب) بانک داری اینترنتی
بانکداری اينترنتي به معني انجام تراکنش های بانکي و مالي به کمک اينترنت و تفاوت آن با ساير تراکنشهای مالي شبکههای
در نوع شبکهای است که مورد استفاده قرار مي گيرد ،يعني در بانکداری اينترنتي ،اينترنت به عنوان شبکه گسترده جهاني مورد
استفاده قرار مي گيرد .به طور کلي طيف وظايف مالي که از طريق اينترنت قابل دسترسي است ،عبارتند از:
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*) نمايش حسابها و صورتحسابها،
*) صورتحسابهای پرداخت ،
*) انتقال پول بين حسابها ،
*) مشاهده ترتيب پردازش حسابها
*) مشاهده تراکنشها ،
*) ترتيب ليست چکها

ج) بانکداری خانگی
نوع ديگری از بانکداری الکترونيک ،بانکداری خانگي و يا انجام امور بانکي از منزل ميباشد .در اين نوع از بانکداری دسترسي به
اطالعات حسابها و خدمات بانکي از طريق کامپيوترهای شخصي و با استفاده از يک مودم و يک خط تلفن به عالوه يک
نرمافزار کاربردی مالي و يا بانکي صورت ميپذيرد .تفاوت عمده ای که بين اين نوع از بانکداری و بانکداری اينترنتي وجود دارد
در نوع شبکهها مورد استفاده ميباشد .در مجموع بانکداری ا ينترنتي به عنوان زيرمجموعه بانکداری خانگي است.

د) خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون
در اين روش با استفاده از تلويزيونهای ماهوارهای ارائه اطالعات حساب های مشتريان بر روی صفحه تلويزيون آنها ارائه ميشود.
امتياز عمده اين نوع خدمات در اين است که نيازمند استفا ده از کامپيوترهای شخصي نبود و اين امر توسعه بازاری اين نوع
سيستمها را تشويق ميکند .دو نمونه ازين بانکها عبارتند از.LIYED، HSBC :

ه) بانکداری تلفنی
در بانکداری تلفني مشتريان قادر خواهند بود که عمليات مالي خودشان را از طريق تلفن انجام دهند که اين خدمات به دو
طريق انجام مي گيرد يکي بانکداری تلفني مبتني بر اپراتور  .انساني و ديگری به طور اتوماتيک.
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مزایای بانکداری الکترونیک
مزايای بانکداری الکترونيک را مي توان از دو جنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد .از ديد مشتريان مي توان به
صرفه جويي در ه زينه ها ،صرفه جويي در زمان و دسترسي به کانال های متعدد برای انجام عمليات بانکي نام برد.
از ديد موسسات مالي مي توان به ويژگي هايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانکها در ارائه نوآوری ،حفظ مشتريان علي رغم
تغييرات مکاني بانکها ،ايجاد فرصت برای جستجوی مشتريان جديد در بازارهای هدف ،گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و
برقراری شرايط رقابت کامل را نام برد.

خالصه مزایا
* امکان دسترسي مشتريان به دريافت خدمات بانکي بدون حضور فيزيکي با ارتباطات ايمن
* استفاده از اينترنت برای ارائه عمليات و سرويس های بانکي و اعمال تغييرات انواع حسابهای مشتری
* ارائه مستقيم خدمات و عمليات بانکي جديد و سنتي به مشتريان از طريق کانال های ارتباطي متقابل

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
در اواخر دهه  ۹۱۳۱بانکهای کشور به سيستم اتوماسيون عمليات بانکي ورايانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشان دادند ۱
حرکت به سمت بانکداری الکترونيکي از اوايل دهه  ۹۱اغاز شد و پس از ان کارت های اعتباری،خودپردازها،سيستم های
گوياو۱۱۱وارد خدمات نوين بانکي شد ۱سيستم شتاب يا شبکه تبادل اطالعات بين بانکي درسال ۹۱۱۹ايجاد شد ۱شتاب با
ايجاد ارتباط بين دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات،کشاورزی و توسعه صادرات اغاز به کار کرد.

وضعیت کنونی
در حال حاضر  ۹۳بانک خصوصي و دولتي در ايران در مجموع بيش از  ۳۹۹۹دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب کرده اند
که تا پايان اين سال به ۱هزار و ۹۱۱دستگاه خواهد رسيد وطبق برنامه چهارم توسعه تا پايان سال ۱۱به تعداد اين دستگاههای
خودپرداز۱۱هزار خواهد شد.
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نصب پایانه های فروش)(POS
پايانه های فروش به دستگاههايي گفته مي شود که امکان استفاده ازکارت اعتباری به عنوان ابزار پرداخت،بدون نياز به تبديل
موجودی به پول نقد را فراهم کنند.بر اساس گزارش بانک مرکزی در مجموع بيش از ۹۱۱هزار و ۱۹۳دستگاه پايانه پرداخت

نصب شده است.

مشکالت موجود
دستگاههای AMTمطابق نيازهای امروز طراحي نشده است ۱خرابي دستگاهها،کم بودن تعداد دستگاهها نسبت به ميزان
کارتهای صادر شده ازجمله مشکالت است همچنين در رابطه با خدمات اينترنتي بانکها سرعت کم وقطع های مکرر سبب بي
اعتمادی مردم نسبت به بانکداری الکترونيکي شده است وهنوز ۳۱۶ماجعات مردم به بانکها جهت دريافت پول نقد است.

روشهای نوین بازاریابی در بانکداری ایران
بازاريابي از ابزارهايي است که مي تواند رشد درآمد های بانک را افزايش دهد ۱بنا به گفته مديران بزرگ بانک های معروف دنيا
فقط۱درصد از مشتريان بيش از۱۱درصد سوداوری بانکها راتشکيل ميدهند.
پيشرفت بازاريابي رابطه مند در بانک با پيمودن درجهت توسعه روابط با مشتريان صورت مي گيرد .حفظ رابطه با مشتری يک
مساله بلند مدت است وبه جای نتايج وپيامدهای جاری بايد به پيامدهای آتي آن توجه کرد .از سوی ديگر کيفيت رابطه با
مشتری با ميزان رضايت مشتری سنجيده مي شود.
اجرای بازاریابی رابطه مند و مشتری مدار منافع زیر را برای بانکها فراهم می کند:
 )۹حفظ مشتری های کنوني بدون هراس از تهديد رقبا
 )۴کسب منافع درامد بيشتر از مشتريان کليدی کنوني وافزايش سهم بانک از هر مشتری
 )۱جذب مشتريان کليدی وطراز اول ساير بانکها

پول
پول از هزاران سال پيش در تمدنهای مختلف وجود داشته است .دوران توسعه و پيشرفت پول را مي توان به چند گروه اصلي
تقسيم نمود .
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اول ؛ عبارت است از استفاده از تمام اشيا به عنوان پول (پاياپای).
دوم ؛ عبارت است از تجارت با اشيای ارزشمند.
سوم ؛ سکه ها.
چهارم ؛ اسکناس.
پنجم ؛ حسابهای سپرده و جاری (چک).
ششم ؛ پرداخت الکترونيکي و انتقال الکترونيکي وجوه
هفتم ؛ کارت های ديجيتالي

تداوم توسعه و پيشرفت پول به ميزان زيادی به رشد تجارت جهاني ارتباط دارد .با شروع انقالب صنعتي ،تجارت داخلي و بين
المللي به نحو وسيعي افزايش يافته و مبادله و سيستم پول به سرعت توسعه پيدا کرده است .زمان شروع پرداخت الکترونيکي
را مي توان سال  1111دانست ،يعني هنگامي که بانکهای فدرال رزرو آمريکا به انتقال وجوه از طريق تلگراف ميپرداختند .
پرداخت الکترونيکي اشکال گوناگوني دارد که مي توان آن را به دو دستهی اصلي تقسيم کرد :
الف -سیستم های پرداخت معامالت عمده  :پرداختهای عمده فروشي از طريق سه سيستم اصلي انتقال وجوه بين بانکي
انجام مي شود که عبارتند از Fed wire - Swift-Chips :
ب -سیستم های پرداخت معامالت خرد  :سيستم های پرداخت خرده فروشي شامل معامالت مصرف کننده مي شوند.
پرداخت های اين معامالت از طريق مکانيسم هايي نظير کارتهای اعتباری  -ماشينهای پرداخت الکترونيکي (ATM)-
کارتهای بدهي -پايانهی فروش (POS)-بانکداری خانگي و سرويس های پرداخت صورت حساب به صورت تلفني ،انجام مي
شود.

پول الکترونیکی چه مفهومی دارد ؟
بانکداری الکترونيکي و پول الکترونيکي مفاهيمي عام و کلي هستند و ما بايد مشخص کنيم که آنها دقيقاً از چه چيزی صحبت
مي کنند .امروزه اين مسئله پذيرفته شده است که بانکداری الکترونيکي مي تواند به دو جريان مجزا تقسيم شود  :يکي عبارت
است از محصوالت پول الکترونيکي ،به ويژه در شکل محصوالتي که ارزش را ذخيره مي کنند و ديگری عبارت است از تحويل يا
دسترسي الکترونيکي به محصوالت .
اينها محصوالتي هستند که به مصرف کننده اين امکان را مي دهند تا از وسايل ارتباطي الکترونيکي استفاده کرده و به اين
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ترتيب به خدمات پرداخت قراردادی دسترسي داشته باشند .به عنوان مثال :استفاده از يک کامپيوتر شخصي و يا شبکهی
کامپيوتری (نظير اينترنت) برای پرداخت کارت الکترونيکي يا ارسال دستوری برای انتقال وجوه بين حسابهای بانکي .

جامعهی اروپا در پيش نويس دستورالعمل خود ،پول الکترونيکي را بدينگونه توصيف نموده است :
الف -بر روی قطعهای الکترونيکي همانند تراشهی کارت و يا حافظهی کامپيوتر به صورت الکترونيکي ذخيره شده است.
ب -به عنوان يک وسيلهی پرداخت برای تعهدات اشخاصي غير از مؤسسهی صادر کننده ،پذيرفته شده است.
ج -بدين منظور ايجاد شده است که به عنوان جانشين الکترونيکي برای سکه و اسکناس در دسترس و اختيار استفاده
کنندگان قرار گيرد .
د -به منظور انتقال الکترونيکي وجوه و پرداختهای با مقدار محدود ايجاد شده است .

مشاور امور مصرف کنندگان فدرال رزرو آمريکا ،پول الکترونيکي را به اين عنوان توصيف نموده است:
پولي است که به صورت الکترونيکي حرکت کرده و به گردش درمي آيد و مي تواند به صورت کارت هوشمند و يا کارتهايي که
در آنها ارزش ذخيره شده ،يا کيف پول الکترونيکي ارايه شود .همچنين مي تواند در پايانهی فروش استفاده شده و يا بدون
دخالت هيچ شخص ديگری و مستقيماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گيرد و نيز مي تواند از طريق خطوط
تلفن به سوی بانکها و يا ديگر ارايه دهندگان خدمات يا صادرکنندگان (پول الکترونيکي) به حرکت درآمده و يا خرج
شود).منبع ) : http://www.parsline.biz

پول الکترونيکي يا پول ديجيتالي ،ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت يا بخش خصوصي است که به شکل
الکترونيکي بر روی يک وسيله الکترونيکي ذخيره شده است.
نشر گسترده پول الکترون يکي آثار تجاری ،اقتصادی ،سياسي و اجتماعي قابل توجهي دارد .مهمترين اثر گسترش استفاده از پول
الکترونيکي بر عرضه پول ،سياست های پولي و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول ،سرمايه ،کار و
کاال ايجاد نسلهای جديد اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
با توجه به قابليت پول الکترونيکي برای جايگزيني به جای اسکناس و مسکوک ،اين امکان وجود دارد که پول الکترونيکي به
تدريج جايگزين پول بانک مرکزی شود و بدين ترتيب موقعيت انحصاری بانک مرکزی در زمينههای سياستگذاری پولي،
نظارت بانکي ،نظارت بر نظام پرداختها ،ثبات نظام مالي و به ويژه استقالل آن با خطر مواجه شود.
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نتايج ارزيابي آثار گسترش کاربرد پول الکترونيکي بر اقتصاد ايران نشان مي دهد نشر گسترده پول الکترونيکي اثر ناچيزی بر
حجم پول ،قدرت کنترلي بانک مرکزی و سياستهای پول به همراه خواهد داشت.
البته واکنشهای بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونيکي ،نقش بسيار مهمي در چگونگي تاثيرگذاری گسترش کاربرد پول
الکترونيکي بر اقتصاد دارد .اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعريف جامع و مانعي از پول ،که بتواند همه ويژگيها و وظايف پول را
پوشش دهد ،ارائه نکردهاند ،اما ميتوان با کمي اغماض پول را به عنوان وسيلهای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد
جامعه باشد ،تعريف کرد.

پول در زندگي اقتصادی بشر از چنان اهميتي برخوردار است که برخي از آن به عنوان يکي از مهمترين اختراعات بشر ياد کرده
و تاريخ اقتصادی را با توجه به اهميت نقش پول به سه دوره تقسيم ميکنند:
 - ۹اقتصاد پاياپای
 - ۴دوره اقتصادی پولي
- ۱اقتصاد اعتباری

با توجه به پيشرفت روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونيکي از اواسط دهه  ،۹۱۱۱شايد
بتوان دوره کنوني را نيز دوره اقتصاد اينترنتي ناميد.
گسترش فزاينده استفاده از پول الکترونيکي ،پيامدهای تجاری ،اقتصادی ،سياسي و اجتماعي قابل مالحظهای به همراه دارد.از
نظر اقتصادی مهمترين آثار گسترش استفاده از پول الکترونيکي برروی عرضه پول ،سياستهای پولي و بانک مرکزی ايجاد
ميشود.
آثار گسترش کاربرد پول الکترونيکي بر سياستهای پولي از آن جهت که مي تواند کارآيي يکي از ابزارهای سياستگذاری کالن
اقتصادی دولت برای دستيابي به اهداف اقتصادی خود ،به خصوص تثبيت سطح عمومي قيمتها را کاهش دهد ،بسيار حائز
اهميت است.

ویژگیهای پول الکترونیکی
اگرچه درفرايند توسعه پول الکترونيکي ،انواع بسيار متفاوتي از فرآوردههای آنبا ويژگيهای مختلف عرضه شده است اما در
طراحي همه آنها سعي شده حداقل همه ويژگي های پول بانک مرکزی لحاظ شود.
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به طور کلي فرآوردههای پول الکترونيکي را از نظر فني ميتوان به دو دسته تقسيم کرد.
 - ۹پول الکترونيکي مبتني بر کارتهای هوشمند
 - ۴پول الکترونيکي مبتني بر نرمافزار رايانهای
فرآوردههای پول الکترونيکي مبتني بر کارتهای هوشمند ،برای تسهيل پرداختهای با ارزش کوچک در معامالت خرد رو در
رو طراحي شدهاند ،بنابراين انتظار ميرود که فرآوردههای پول الکترونيکي مبتني بر کارتهای هوشمند ،استفاده از پول بانک
مرکزی و نيز در حد کمتر استفاده از کارتهای اعتباری و پرداخت را برای پرداخت های مستقيم ،کاهش دهد .همچنين به
احتمال زياد استفاده از چک ،کارتهای پرداخت و کارتهای اعتباری در پرداختهای غيرمستقيم ،يعني پرداختهای به هنگام
را نيز کاهش خواهد داد.
فرآوردههای پول الکترونيکي مبتني بر نرمافزار رايانهای نيز از طريق کاهش هزينههای مبادالتي با تسهيل نقل و انتقال پول
ميان انواع مختلف حسابها ،بانکها و کشورها و نيز سرريزهای يادگيری ،تقاضای سپردههای ديداری را تحت تاثير قرار
ميدهد و آن را کاهش خواهد داد.
سرريزهای يادگيری به مهارتي که افراد در طي زمان ضمن استفاده از نرمافزارهای مالي شخصي و فناوریهای ارتباطي برای
مديريت بهينه برنامههای مالي شخصي و فناوریهای ارتباطي برای مديريت بهينه برنامههای مالي خود کسب ميکنند ،مربوط
ميشود.مهمترين ويژگي پول الکترونيکي يعني فرامليتي يا بيمرز بودن آن نقش مهمي در اثرگذاری بر ساير متغيرهای
اقتصادی ايفا ميکند.
اگر چه اين ويژگي ازنظر دولتها منشا برخي تبعات منفي نشر گسترده پول الکترونيک تلقي ميشود اما به ارتقای سطح
کارايي مبادالت بينالمللي نيز کمک قابل مالحظهای ميکند.
طبيعتا با استفاده از پول الکترونيکي ،هزينه نقل و انتقال بينالمللي وجوه ،به طور قابل توجهي کاهش خواهد يافت.البته با
افزايش بيسابقه کارايي پرداختهای بينالمللي ،ممکن است بيثباتي نظام پولي جهاني افزايش يابد و به بروز کشمکش بين
ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونيکي از يک سو و بانکهای مرکزی کشورها از سوی ديگر منجر شود.
ويژگي ديگر پول الکترونيکي ،پول قانوني يا پول رايج نبودن آن است که اين امر درمراحل اوليه نشر ،مقبوليت عمومي آن را
کاهش ميدهد.عالوه براين پول الکترونيکي برخالف اسکناس و مسکوک و ديگر وسايل مبادله امروزی  ،مستلزم حضور فيزيکي
پرداختکننده و دريافت کننده وجه برای قطعيت پرداخت نيست ،زيرا موجودی پول الکترونيکي ميتواند از طريق شبکههای
رايانه ای به صورت به هنگام انتقال يابد .در اين مورد مقاالتي درتاالر گفتگوی سايت ميکرو رايانه وجود دارد.
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پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی
نشر گسترده پول الکترونيکي با توجه به ويژگيهای خاص آن ،به طور گسترده ساير بازارها و متغيرهای اقتصادی را تحت تاثير
قرار خواهد داد.افزايش کارايي مبادالت يکي از مهمترين پيامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونيکي ،افزايش کارايي
مبادالت است.
 .پول الکترونيکي به چند طريق به کارامدتر شدن مبادالت کمک خواهد کرد:
از آنجا که هزينه نقل وانتقال پول الکترونيکي از طريق اينترنت نسبت به سيستم بانکداری سنتي ارزانتر است ،پول الکترونيکي
مبادالت را ارزان تر خواهد کرد.
برای انتقال پول به روش سنتي ،بانکهای مرسوم ،شعب ،کارمندان ،دستگاه تحويلدار خودکار و سيستمهای مبادله الکترونيکي
مخصوص بسياری را نگهداری ميکنند که هزينههای اين تشريفات اداری ،بخشي از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداختهای
کارت اعتباری را تشکيل ميدهد.
در حالي که هزينه نقل و انتقال پول الکترونيکي به دليل استفاده از شبکه اينترنت موجود و رايانههای شخصي استفاده
کنندگان ،بسيار کمتر و شايد نزديک به صفر است.اينترنت هيچ مرز سياسي نميشناسد و پول الکترونيکي نيز بدون مرز است.
بنابراين هزينه انتقال پول الکترونيکي در داخل يک کشور با هزينه انتقال آن بين کشورهای مختلف برابر است در نتيجه هزينه
بسيار زياد کنوني نقل و انتقال بينالمللي پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل يک کشور معين ،به طور قابل توجهي کاهش
خواهد يافت.وجوه پول الکترونيکي به طور بالقوه ميتواند به وسيله هر شخصي که به اينترنت و يک بانک اينترنتي دسترسي
دارد مورد استفاده قرار گيرد.به عالوه در حالي که پرداخت های کارت اعتباری به فروشگاههای مجاز محدود است ،پول
الکترونيکي پرداختهای شخص به شخص را نيز امکان پذير ميسازد.
پيدايش پول الکترونيکي نوعي انقالب پولي در اقتصاد امروزی و نسلهای برتر اقتصاد محسوب ميشود و با تکميل فرايند
اعتماد سازی ارکان اقتصادی خرد و کالن به استفاده از اين پول ،دامنه تحوالت آن بيشترميشود
از جمله تغييرات نهادی صنعت مالي که به واسطه رشد خيره کننده اينترنت اتفاق افتاده و به طور فزاينده در حال گسترش
است ،رواج بانکداری الکترونيکي و در نتيجه پيدايش بانکهای مجازی يا اينترنتي است .مهمترين ويژگي اين نوع بانکها اين
است که در رابطه بين بانک و مشتری ،موقعيت فيزيکي بانک يا مشتری نقشي ندارد.
وابستگي نداشتن به موقعيت فيزيکي ،عالوه بر اينکه زمينه رقابت بين بانکها را تغيير داده و نقش فاصله مکاني از بانک را در
هزينه نهايي ارائه خدمات بانکي به مشتری از بين ميبرد دو پيامد عمده دارد اول اينکه امکان مبادله خدمات مالي در بازارهای
خرد کشورهای مختلف را فراهم ميسازد ،دوم اينکه بانکهای مجازی ميتوانند موقعيت فيزيکي خودشان را بدون اينکه
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تغييری در ارتباط خود با مشتريانشان ايجاد کنند ،تغيير دهند .بنابراين بانکهای مجازی در مقايسه با بانکهای سنتي
انعطافپذيرترند و نسبت به تغيير شرايط اقتصادی يا مقررات قانوني ،به سرعت واکنش نشان ميدهند و ميتوانند از کشوری به
کشور ديگر نقل مکان کنند.

آثار کالن اقتصادی
پول الکترونيکي نماينده پول در جهان واقعي است و بر حسب همان پولهای سخت موجود انتشار يافته پول الکترونيکي دالر،
پول الکترونيکي ين و ديگر پولها مي توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراين پول الکترونيکي به
مفهومي که دالر ،مارک يا ين جديد هستند ،پول جديدی نيست.
پول الکترونيکي ،پولي است که توسط بانک ها با استفاده از پول واقعي به عنوان پايه ،ايجاد ميشود و قابليت تبديل آن به پول
واقعي ،تضمين شده است.

بازار ارز
پول الکترونيکي ميتواند عامل بالقوه افزايش بيثباتي در بازارهای ارز باشد از آنجا که پول الکترونيکي ،نماينده پول واقعي
است ،ميبايد يک نرخ ارز و يک بازار ارز در فضای رايانه ای وجود داشته باشد البته نرخهای ارز فضای رايانهای و جهان واقعي،
ميبايد برابر باشند در غير اينصورت معامالت اربيتراژ خريد و فروش ارز ،بالفاصله نرخهای ارز واقعي و مجازی را برابر خواهد
کرد.
با وجود اين تفاوتهايي بين بازارهای ارز واقعي و مجازی وجود خواهد داشت:
کارمزد تسعير پول الکترونيکي برحسب يک ارز با پول الکترونيکي برحسب ارز ديگر نسبت به کارمزد تسعير پول واقعي ،کمتر
خواهد بود.
از آنجا که در دنيای مجازی مصرفکنندگان ميتوانند بر روی ديسک سخت رايانه خود پول الکترونيکي چند کشور مختلف را
نگهداری کنند ،اگر ارزش يک ارز در بازار کاهش يابد ،مصرفکنندگان به احتمال زياد به تسعير شکل پول الکترونيکي آن ارز با
شکل پول الکترونيکي ارز ديگری که با ارزشتر و با ثباتتر باشد ،تمايل خواهند داشت از اين رو انگيزه سفتهبازی در بازار
الکترونيکي ارز بيشتر از جهان واقعي خواهد بود .اين موضوع از آن جهت که ميتواند عامل بيثباتي نرخهای ارز شود ،حائز
اهميت است در واقع فعاليتهای سفتهبازی ميتواند کاهش ارز اوليه هر ارز معيني را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار
ارز را افزايش دهد و آثار حبابي نوسان کاذب ميتواند اتفاق بيافتد.
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البته اگر انتظارات شرکت کنندگان در بازار از يکديگر مستقل باشد ،افزايش تعداد شرکتکنندگان ممکن است به تثبيت بازار
کمک کند ،اما اگر انتظارات شرکت کنندگان در بازار به يکديگر وابسته باشد ،احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزايش
خواهد يافت.
بنابراين از آنجا که نرخ ارز پول الکترونيکي با جهان واقعي پيوند خورده است ،شرکت گسترده افراد در فعاليتهای سفتهبازی
ممکن است ،بيثباتي نرخ ارز را در پي داشته باشد.

بازارهای مالی
پول الکترونيکي نماينده پول واقعي است که توسط موسسات بانکي و غيره در ازای دريافت اسکناس و مسکوک انتشار يافته و
تبديل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتريان تضمين شده است با وجود اين ،امکان دارد که ناشران پول
الکترونيکي نتوانند به خوبي از عهده تعهد قابليت تبديلپذيری آن به اسکناس و مسکوک ،برآيند.
بديهي است اگر بانکي به اندازه پول واقعي دريافتي از مشتريان خود اقدام به انتشار پول الکترونيکي کند و از محل منابع حاصل
از تبديل پول واقعي به پول الکترونيکي وام ندهد ميتواند همه تقاضای مشتريان خود برای اسکناس و مسکوک را پاسخ دهد.
در اين حالت ورشکستگي بانک ها غير متحمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شيوههای مرسوم بانکداری ،بانکها فراتر از
سپردههای پول نقد خودشان به اعطای وام به صورت پول الکترونيکي ،خواهند پرداخت ،اگر مشتريان بانک همگي به طور
همزمان برای تبديل موجودی پول الکترونيکي خود مراجعه کنند ،بانک توانايي پاسخگويي به مشتريان را نداشته و در نتيجه
ورشکسته خواهد شد که اين امر ميتواند به بروز بحران در بازارهای مالي منجر شود.

چک
هيچکس مطمئن نيست که اولين چک چه زماني نوشته ،يا بر روی چوب يا سنگ حک شده است .بعضي کارشناسان بر اين
عقيدهاند که ممکن است روميها در حدود  352سال قبل از ميالد چک را ابداع کرده باشند .حتي اگر اين مطلب صحيح باشد
ظاهرا اين ايدهها در آن زمان چندان جايگاه کاربردی نداشتهاند .بانکها يا موسسات مشابه آن در بين النهرين ،يونان و روم
باستان وجود داشتهاند و احتماال سپردهها را از يک حساب به ديگر حسابها انتقال ميدادهاند .اما هيچ مدرک مستندی از آن
انتقالها باقي نمانده است.
آخرين مدرک از سپردهگذاری ها در قالب چيزی به نام چک ايتاليای قرون وسطي و کاتالونيا مربوط ميشود .در اين نواحي
بانکهای قديم سپردهگذاران را مقيد ميکردند قبل از آنکه بانک سپردهشان را مصادره کند و يا آن را به حسب مشتری
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ديگری انتقال دهد ،شخصا به بانک مراجعه کنند .استفاده عملي از ابزارهای نوشتاری برای نيل به چنين مقاصدی به تدريج
شکل گرفت.
گفته ميشود که چک در اياالت متحده ،حدود سال  1611برای اولين بار استفاده شد .وقتي بازرگانان در بوستون زمين خود
را در يک سرمايهگذاری گرو ميگذاشتند ،دريافتند که ميتوان به جای اين کار چک نوشت .اولين چک چاپي مربوط به سال
 1763است که از بانکداری بريتانيايي لورنس چايلدز ( )Lawrence Childsبهجای مانده است.
اگرچه امروزه چک در سطح وسيعي قابليت دارد ،اما بانکداری مشکالت بزرگي را در خصوص آن مشاهده مينمايد که
همچنان وجود دارد :بهراستي چگونه ميتوان اين قطعه کاغذ را به گونه ای جريان داد تا بتوان در بانکهای ديگر آن را وصول
کرد .در چکهای رسيده مي فرستاد .اما اين امر ،رفت و آمدهای زياد و بعضا سرقت پولها در نتيجه ناامني را موجب ميشد.
راهحل اين مشکل در قرن هفدهم همزمان با پيدايش علم بانک داری در بريتانيا پيدا شد .داستان از اين قرار بود که يکي از
پيکهای بانک لندن در يک يا چند نقطه مستقر ميشد و پيکهای ساير بانکها را ميپذيرفت .آنها ميتوانستند در اين مکان
مذاکره کنند و تمام چکهای صادر شده از ساير بانک ها را قابل پرداخت نموده ،تصميم به معاوضه آنها بگيرند يا اينکه جريان
آنها را در جهت ديگری قرار دهند .اين سيستم را اصطالحا سيستم  Clearinghouseميگويند.
پيوستن به اين شبکه کاغذی بانکها که در آن معاوضه چک با يکديگر صورت ميگيرد همچنان کاربر دارد.

چک الکترونیکی
چک الکترونيکي يک ابزار نوين پرداخت است متشکل از امنيت ،سرعت بوده و دارای فرآيند بازدهي تمام تراکنشهای
الکترونيکي همگون و توام با زيرساخت قانوني گسترش يافته صحيح است قابليت جایگزيني با چکهای کاغذی در فرآيندهای
تجاری را دارد .اولين بار چک الکترونيکي توسط خزانهداری اياالت متحده برای آنکه پرداخت های کالن را در سطح اينترنت
بسازند ،بهکار گرفته شد.
مفهوم چک الکترونيکي طي پروژهای از  ،F S T Cشرکت سرويسهای نوين مالي ( Financial Services Technology
 )Consortiurnگسترش داده شده است FSTC .دارای  111عضو است که شامل تعدادی از بانکهای بزرگ ،کارپردازان
فني امور مالي ،دانشگاهها و البراتوارهای تحقيقاتي است .کار فني بر روی پروژه چک الکترونيکي در چند مرحله انجام شد.
توليد ايدههای جديد ،انجام تحقيقات اوليه ،ساخت و تثبيت نمونههای اوليه ،به قاعده در آوردن خصوصيات برای سيستم
آزمايشي و اجرايي سيستم آزمايشي.
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چک الکترونیکی چیست؟
يک چک الکترونيکي نسخه الکترون يکي و يا به عبارتي نسخه نمايشي چک کاغذی است.
چند ويژگي اوليه چکهای الکترونيکي از اين قرارند :همان اطالعاتي را دارند که در چکهای کاغذی موجود است.ميتوانند با
همان ارزش و چهارچوب قانوني چکهای کاغذی پايه ريزی شوند.قابليت پيوند به اطالعات نامحدود و معاوضه سريع بين ساير
بخشها.ميتوانند در هر تراکنش مشابه چک های کاغذی امروزی استفاده شوند.توسعه قابل استفاده بودن در مقايسه با
چکهای کاغذی با اضافه کردن مبلغ.چک الکترونيکي چگونه کار ميکند؟ چک الکترونيکي به همان روش چکهای کاغذی
عمل ميکند:نويسنده چک (  ،)Payerچک الکترونيکي را به کمک انواع مختلفي از دسـتگاههای الکترونيـکي مينويسـد و
سـپس آن را به وسـيله ترمينـالهای دريافـتکننده (  )Payerبه بانکهای دريافتکننده واگذار ميکند.دريافتکنندههای
الکترونيکي ،چک الکترونيکي را که نوعي اعتبار رسيده محسوب ميشود ،در قالب سپرده دريافت نموده و سپس آن را به
بانکهای پرداختکننده ( )Payer’s banksميسپارند.بانکهای پرداخت کننده چک الکترونيکي را تاييد نموده و حساب
مرتبط با چک را شارژ ميکنند.

چک الکترونیکی از زاویهای دیگر
در جريان چک الکترونيکي ،تراکنش ميتواند از جانب بانکهای دريافتکننده ( )Payer’s banksآغاز شود:
تراکنش با ارسال صورتحساب و يا يک يادداشت بانکي به پرداختکننده چک ،که در سيستم حسابهای قابل پرداخت
مشتری طراحي شده است ،آغاز مي شود .وقتي زمان پرداخت صورتحساب فرا رسيد ،اطالعات موجود در صورتحساب به
وسيله سيستم حسابهای قابل پرداخت بررسي ميگردد و سپس دادههای صورتحساب برای آن که يک چک الکترونيکي
صادر شود مورد استفاده قرار مي گيرد .چک الکترونيکي صادرشده شامل مجموعه اطالعات يک چک ،نظير دريافتکننده چک،
مبلغ ،زمان پرداخت و اطالعات حساب ميباشد .برای امضا نمودن چک ،پرداختکننده يک رمز را برای گشوده شدن کارت
دفترچه چک خود وارد مينمايد( .مشابه ورود رمز در کارت هوشمند).
اين کارت يک جايگاه امن برای کليد امضای خصوصي پرداختکننده است .يک امضای چک الکترونيکي ممکن است به شکل
رمزنويسي شده ،يک کپي از صورتحساب چک الکترونيکي را پيوست داشته باشد ،بنابراين يک مزاحم نميتواند صورتحسابي
ديگر را به صورت تقلبي ثبت و ارسال نمايد .قالببندی صورتحسابها ثابت نيست ولي ميتواند از لحاظ طولي ،شکل و
دادههای موجود در آن قابل تغيير باشد .بنابراين يک پرداختکننده ميتواند متن رسيده از دريافتکننده ( )Payeeرا برگشت
دهد .اين امر دريافتکننده را قادر مي سازد تا اطالعات موردنياز جهت پرداخت صحيح را تکميل نمايد.چک الکترونيکي امضا
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شده به وسيله  emailيا تراکنش وب ،به يک دريافتکننده ارسال ميشود .دريافتکننده صحت امضا پرداختکننده را روی
چک الکترونيکي و صورتحساب بررسي کرده ،اطالعات صورتحساب را استخراج نموده و به حسابهای قابل وصول ارسال
ميکند ،دريافت کننده رمز خود را جهت گشودن دفترچه چک الکترونيکي وارد ميکند.
چکهای پشتنويسي شده به بانکهای دريافت کننده جهت تسويه و قرارگيری در حساب ارسال ميشوند .فرآيند تسويه
ميتواند به وسيله سيستمهای نمايش چک الکترونيکي ( )ECP Systemموجود يا ديگر سيستمهای تسويه و پرداخت انجام
شود هر دو بانک دريافتکننده و پرداختکننده ،امضاهای چک الکترونيکي و پشتنويسيهای به کار رفته در دو اليه از سيستم
(تاييد کليدهای امضا و حساب بانک پرداخت کننده اصلي (صادرکننده چک)) را بررسي ميکنند.
بانک پرداختکننده تحقيق مي کند که اين چک الکترونيکي تکراری نباشد ،حساب و هويت پرداختکننده جاری صحيح باشد
و سپس چک را به پرداختکننده حساب سپرده درخواست ( )DDAارسال ميکنند.
در نهايت يک پيام به پرداختکننده ارسال ميشود که در آن شرح کاملي از روند تراکنش آمده است.

چرا چکهای الکترونیکی را به کار میبریم؟
چکهای الکترونيکي ويژگيهای مهمي دارند ،آنها خدمات زير را عرضه ميکنند :تراکنشهای بانکي را قادر ميسازند تا با
امنيت کافي در اينترنت بهک ار گرفته شوند.در بستری نامحدود ولي کنترل شده اطالعات ،صحت خود را حفظ
ميکنند.تقلبهای ايجاد شده روی چکها از بين ميرود.تاييد خودکار محتويات و صحت چکها.خصيصههای مرسوم چکهای
معمولي نظير توقف پرداخت و اصالح آسان آن.افزايش قابليتهای نظير فعال نمودن تاريخ پرداخت .تکنولوژی چک الکترونيکي:

تکنولوژی چکهای الکترونيکي ارتقا نرمافزارها و سختافزارها توسط  FSTCبهمنظور:کاهش هزينههای اوليه (در مقايسه با
ساير ابزارهای پرداخت).به دست آوردن استاندارد صنعتي جهاني.فراهم کردن يک ابزار جهاني برای کاربران.امروزه چکهای
الکترونيکي بر پايههای زير بنا شده اند:زبان مشترک فروش خدمات بانکي (.)FSMLتقويت امضاهای الکترونيکي بهمنظور
بهکار بردن آلگوريتمهای فعال پرداخت.امنيت سختافزارهايي نظير کارتهای هوشمند.تاييد هويت ديجيتالي.فعال نمودن
عمليات بانکها و تجارت.
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مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت:
از آنچه تاکنون گفته شد ميتوان به قابليتهای چک الکترونيکي در مقايسه با چکهای کاغذی معمولي پي برد .اما آنچه در
مقايسه سيستم خدمات کارت با چک الکترونيکي ميتوان گفت از اين قرار است :کارتها به وسيله اشخاص حقيقي و در
وسعت کسب و کار کوچکتری به کار ميروند تا پرداختها را در مکانهای فروش و يا ترمينالهای نزديک به مشتريان مقدور
سازند .سيستم امنيتي که در اينترنت برای کارت به کار ميرود ميتواند در سطح  Offlineنيز به کار گرفته شود .چکهای
الکترونيکي ميتوانند امنيت پرداختها را نه تنها در پرداختهای جزيي محلي بلکه در سراسر سطح اينترنت برقرار کنند.
برخالف کارت ،چک الکترونيکي ميتواند برای اشخاص حقوقي مانند وصول پرداخت های تجاری به کار گرفته شود .در واقع
ميتوان به جای چک های معمولي در تجارت از آن استفاده نمود.
به سبب ريسکهای وابسته به کارت ،برخي صادرکنندگان کارتها يک محدوديت روزانه روی مبلغي که مي تواند در يک کارت
شارژ نمود قرار دادهاند .در حالي که چک الکترونيکي در اختيار مشتری است نه بانک ،همچنين هيچ تبصره مشاهبي برای
اينگونه محدوديتها تعريف نشده است.
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