
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چكيده

 ماننـد  هاي الكترونيكي در ايران و مقايسه آن بـا كـشورهايي   اين مطالعه پس از مروري اجمالي بر وضعيت پرداخت      

هـاي خـودپرداز و    هاي انجام شده از طريق دسـتگاه  اياالت متحده، كانادا، ژاپن و انگلستان، عوامل مؤثر بر تعداد تراكنش          

هـاي    كـارت دست آمـده رشـد تعـداد       هبر اساس نتايج ب   . دهد بانكي كشور مورد بررسي قرار مي     پايانه فروش را در شبكه      

هاي خودپرداز و پايانه فروش، سهم شعب استان تهران نسبت به كـل شـعب بانـك، تغييـر در مانـده               بانكي، دستگاه 

ذاري كوتاه مدت به مجمـوع      گ هاي سرمايه  و تغيير در نسبت سپرده    ) مدت انداز، جاري و كوتاه    پس(ها   مجموع سپرده 

هاي خودپرداز و پايانه فروش پـردازش شـده در مركـز     ثيرگذار بر تعداد تراكنشأهاي مذكور از جمله عوامل ت   سپرده

هاي صورت گرفتـه از طريـق هـر يـك از             ثير متقابل مثبت افزايش تعداد تراكنش     أهمچنين بايد به ت   . شتاب هستند 

 از طريـق هـر يـك از عوامـل     بسته به دولتي يا خصوصي بودن آن،وع بانك نيز ن. اين تجهيزات بر ديگري اشاره كرد  

نتـايج تجربـي ايـن      . هاي الكترونيكي از طريق تجهيزات مذكور دارد       داري بر گسترش پرداخت    ثير معني أالذكر ت  فوق

 1385وره تيرمـاه  هاي كشور طي د ها بر اساس الگوي اثر ثابت در ميان بانك        مطالعه بر اساس برآورد مدل پانل داده      

  .   استخراج و تحليل شد1386تا ارديبهشت ماه 

   .بانكداري الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي، تراكنش، خودپرداز، پايانه فروش : كليديكلمات
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   مقدمه-1

انگيز فناوري اطالعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاي پـولي و سيـستم            توسعه شگفت 

هاي جاري بانكداري را متحول سـاخته   ها، روش امور براي مشتريان بانكبانكي، عالوه بر تسهيل   

دهـد كـه سـرعت،       ها اين امكان را مي     فناوري جديد و الكترونيكي شدن بانكداري به بانك       . است

  . كيفيت، دقت و تنوع خدمات خود را افزايش و هزينه ارايه اين خدمات را كاهش دهند

كننـده   مـد و تـسهيل  آاي اصـلي اقتـصادها و بازارهـاي مـالي كار    ه لفهؤهاي پرداخت كارا از م  سيستم

تواند هزينه اجتماعي سيـستم      هاي الكترونيك مي   رشد پرداخت . ها است  مبادله كاالها و خدمات و دارايي     

هزينـه منـابع سيـستم پرداخـت كـشور ايـاالت            . طور چشمگيري كاهش دهـد     پرداخت يك كشور را به    

ليون دالر برآورد شده كه معادل سه درصد توليـد ناخـالص داخلـي     بي225 حدود   1995متحده در سال    

  ). Humphery,Pulley and Vasala 2000( دالر بـه ازاي هـر خـانوار در ايـن سـال اسـت       3000اش يـا  

 حـدود يـك سـوم تـا نـصف هزينـه پرداخـت             هاي الكترونيـك تنهـا     از آنجاكه هزينه اكثر پرداخت    

سيستم پرداخت به سمت الكترونيكي شدن حركـت    اگر  كه   غيرنقدي كاغذي است، روشن است    

  . طور چشمگيري كاهش يابد تواند به  ميآنهزينه اجتماعي كند 

هـاي   هـاي الكترونيـك نـرخ      اند كه پرداخت   طور سازگاري نتيجه گرفته    مطالعات پيمايشي به  

اد منطق روشـن ايـن اسـت كـه افـر       . پذيري باالتري در ميان افراد جوان و پر درآمد دارد          تطبيق

هـاي كاغـذي    گيرند و سابقه اتكاي بر پرداخـت     تر در اختيار مي    جوان محصوالت جديد را آزادانه    

) در اكثر كشورهاي اروپايي و ژاپن     ( كاغذي   1هاي جيرو  و پرداخت ) در اياالت متحده  (مانند چك   

 كاغـذي   كه براي تـراكنش    عالوه، افراد پر درآمدتر، هزينه فرصت باالتري براي زماني         هب. ندارندرا  

  ). 2001هامفري و همكاران، (شود، دارند  در مقابل الكترونيكي صرف مي

 65/0هلند را معادل     هاي نقطه فروش در    هزينه اجتماعي همه پرداخت   ) 2005(   برتز و ويندر    

ايـن  ) 2005(طور مشابه بانـك ملـي بلژيـك          به. درصد توليد ناخالص داخلي هلند برآورد كردند      

 درصد شامل 6/0توليد ناخالص داخلي بلژيك برآورد كرد كه از آن            درصد 75/0هزينه را معادل    

هاي پرداخت خرد قابل اتكا و كـارا       اين برآوردها اهميت ايجاد و نگهداري سيستم      . پول نقد است  

  .دهد خوبي نشان مي را به

تـراكنش و  نـوع  . شـود  ها استخراج مـي  ها در تراكنش    تقاضا براي ابزارهاي پرداخت از استفاده آن  

كنـد    را كه استفاده خواهد شد تعيـين مـي         يارزش متوسط آن تا حد زيادي انواع ابزارهاي پرداخت        

  : طور اساسي چهار نوع تراكنش وجود دارد به. تواند بر حسب كشور متفاوت باشد اگرچه اين امر مي

                                                 
1 paper giro payments 
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  .دهاي خردهاي نقطه فروش براي خوراك، پوشاك، حمل و نقل، تفريحات و ديگر خري  پرداخت– 1

  .هاي اعتباري و غيره هاي صورتحساب براي اجاره، رهن، قبوض، بيمه، كارت  پرداخت-2

  .ها، منافع اجتماعي، بازنشستگي و غيره  پرداخت مقرري-3

مين وجـوه بـانكي، اوراق بهـادار    أهاي درون كسب و كـار، تـ     هاي مالي براي تراكنش     پرداخت -4

  .يه و ارز و غيرههاي بازار كاال، سرما دولتي، تراكنش

كنند، كشورهاي مختلـف    همه كشورها انواع مشابه ابزارهاي پرداخت را ارائه مي       كه تقريباً  در حالي 

  .گيرند ها به كار مي اي ابزارهاي پرداخت متفاوتي را براي انجام انواع مشابه تراكنش طور گسترده به

 نقد يـا چـك از بعـد كـالن، اثـر             هاي بانكي با پرداخت پول     وسيله كارت  ه  جايگزيني پرداخت ب  

ابداعات و  . هاي اجتماعي كل سيستم پرداخت دارد      مستقيمي روي تقاضاي پول، كارايي و هزينه      

كننـده و    هاي رخ داده در اين زمينه از بعد خرد نيز عالوه بر مطلوبيت و تقاضاي مـصرف                 نوآوري

نايع و عرضـه و فـروش       سودآوري بانك و ساير مؤسسات اعتباري، بر سـاختار و سـازماندهي صـ             

  .ثيرگذار استأمحصوالت نيز ت

هـاي بانكـداري    كننـدگان و اسـتفاده از تكنولـوژي    دهد كـه پـذيرش مـصرف      ها نشان مي      بررسي

بـراي مثـال،    . 1شود كننده و آن تكنولوژي خاص مربوط مي       الكترونيكي به مشخصات فردي مصرف    

كننـده    اجتماعي مصرف  -ي و اقتصادي  رسد كه پذيرش يك تكنولوژي به مشخصات فرد        به نظر مي  

و )  اسـتفاده  ماننـد ادراك سـهولت    (هاي خـاص     ، ادراكات مربوط به تكنولوژي    )مانند سن و درآمد   (

اسـتفاده از   . شـود  مربـوط مـي   ) مانند كنتـرل بـر فرآينـد پرداخـت صورتحـساب          (ترجيحات شخصي   

هـاي    پايانـه ردازها و خريد درهاي مغناطيسي و هوشمند بانكي براي استفاده از خودپ        تكنولوژي كارت 

هـاي   ها تابع عوامل زيادي از جمله مشخصات و خواسـته   نيز مانند ساير تكنولوژي    )POS(فروش  

هـا،   هـا، فروشـندگان يـا پذيرنـدگان ايـن دسـتگاه        كنندگان، صادركنندگان كارت يا بانك     مصرف

  . است. ..هاي مربوط به نوع و ميزان تراكنش ها، مشخصات مكاني فروش و  ويژگي

هاي  اول، سيستم .  سيستم پرداخت وجود دارد    مباحث مربوط به  سه دليل مهم براي مطالعه      

ـ . مد استآمهم يك اقتصاد بازار كار   هاي    مؤلفه ي از پرداخت يك   ديگـر اينكـه در طـول    عبـارت  هب

وسيله كارت اعتبـاري، كـارت بـدهي، چـك و اتـاق       هيكسال چه تعدادي پرداخت با چه مبلغي ب      

هـاي   دوم، پرداخـت  . اي از رونـق اقتـصاد بـازار اسـت           انجام شود، نـشانه    )ACH(خودكار  پاياپاي  

   . است2برهزينههاي الكترونيكي،  كاغذي بيش از پرداخت

                                                 
1 Anguelov and et al. (2004) 
2 Resource intensive 
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 هـاي  هـاي كاغـذي بـه پرداخـت      در سيستم پرداخت كه سبب انتقال از پرداخـت بنابراين، تغيير  

هاي منابع و بنابراين افزايش      ويي اين هزينه  ج طور بالقوه سبب صرفه    هتواند ب  الكترونيك شود، مي  

هـاي سيـستم    اسـت يكارايي اقتصادي شود و سوم، آگاه كردن سياسـتگزاران از اثـرات بـالقوه س     

  .كنندگان پرداخت بر رفتار مصرف

رغـم   هاي الكترونيكـي در كـشور، علـي        هاي فني عرضه پرداخت    ها و زيرساخت   توسعه شبكه 

شـبكه  .  مطلـوب خـود دارد     وضـعيت ر، هنوز فاصـله زيـادي تـا         هاي اخي  توجه در سال   رشد قابل 

تبـادل اطالعـات بـين بـانكي       و با آغاز فعاليـت شـبكه      1381 از سال    كشورهاي بانكي در      كارت

و در حـال حاضـر كليـه         صـورت يكپارچـه عمـل نمـوده        عنوان سوئيچ ملي كارت بـه      به) شتاب(

. شـوند  كـشور پـذيرش مـي     در سرتاسـر هاي نصب شـده  ها در كليه پايانه هاي صادره بانك كارت

ـ         موجود درخصوص وضعيت پرداخت     آمار بررسي ويـژه در زمينـه      ههاي الكترونيكـي در كـشور ب

هاي فروش و مقايسه آن با كـشورهاي پيـشرو در            استفاده از كارت بانكي براي پرداخت در پايانه       

ه  را بـ   ي در كـشور   هـاي الكترونيكـ    گسترش پرداخـت  ضرورت بررسي عوامل مؤثر بر      اين زمينه،   

اين تحقيق نيـز بـر اسـاس ضـرورت مـذكور، كوشـيده اسـت تـا عوامـل                   . دهد روشني نشان مي  

 را در ميان    POSهاي خودپرداز و     هاي صورت گرفته از طريق دستگاه      ثيرگذار بر تعداد تراكنش   أت

  .كندهاي اخير شناسايي و بررسي  هاي فعال در اين زمينه طي ماه بانك

هاي   پرداخت له ابتدا وضعيت موجود و مطالعات انجام شده در زمينه گسترش          در ادامه اين مقا   

هاي  دست آمده از برآورد مدل هالكترونيكي در ايران و ساير كشورها بررسي شده و سپس نتايج ب           

  .گيرد اقتصادسنجي مورد تحليل قرار مي

   

   مروري بر مطالعات و وضعيت موجود ساير كشورها  -2

 بـراي تـشخيص منـابع       "مشخـصات توليـد   "يك تابع هزينـه     از  ) 2006(ان    هامفري و همكار   

بـر اسـاس    . كننـد  و منافع مربوطه را برآورد مي      پرداخت تغيير تكنولوژي بانكداري اروپا استفاده     

بـه  1987 در سال    %43 كشور اروپايي از     12هاي الكترونيكي در     نتايج اين مطالعه سهم پرداخت    

 درصد از توليـد ناخـالص ايـن    38/0يليون دالر معادل ب 32ه و   افزايش يافت  1999در سال   % 79

  .شودميانداز   كشور پس12

 تخمين قـرار  هاي الكترونيك را مورد بررسي و  منافع حاصل از پرداخت  )2001(   هامفري و همكاران    

هاي الكترونيك را در اياالت متحده، ژاپن، نروژ و          ها ابتدا وضعيت گسترش پرداخت     آن. دهند مي

گـذاري و انتخـاب پرداخـت       ها، قيمـت   دهند و سپس به بررسي هزينه      اروپا مورد بررسي قرار مي    
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هاي خرد در كشور نروژ شامل دريافت پـول از خودپردازهـا، نوشـتن              براساس سه روش انجام پرداخت    

ها يك مـدل عمـومي انتخـاب پرداخـت      آن. پردازند چك و استفاده از كارت بدهي در پايانه فروش مي 

 1995 تـا  1989هـاي   انداز نـروژ طـي سـال    هاي تجاري و پس    يح نموده و با استفاده از آمار بانك       تصر

گذاري مبتني بر هزينـه خـدمات پرداخـت را بـراي رونـق               نروژ قيمت . كنند مدل مذكور را برآورد مي    

هـاي    كـشش  -در ميـانگين نمونـه     -خدمات الكترونيكي به طور فعال به كار گرفته است و اين مـدل              

كيد اين مطالعه بـر    أت. زند ايگزيني پرداخت، قيمتي و متقاطع قيمتي مرتبط با اين امر را تخمين مي            ج

كـه در اسـتفاده از خـودپرداز        ( از پـول     هاي خرد در نقطه فروش است و همچنين استفاده         پرداخت

نتـايج ايـن    . دهـد  الكترونيـك را پوشـش مـي      ها و استفاده از كارت بـدهي         ، چك )شود منعكس مي 

گذاري صريح خـدمات پرداخـت حـساس هـستند و             بر قيمت  دهد كه كاربران كامالً    العه نشان مي  مط

در . هـاي الكترونيـك را تـشديد خواهـد كـرد       پرداختگذاري منافع مشاهده شده از    اين نوع قيمت  

 بـه  1987هاي غيرنقدي به شـكل كاغـذي در سـال             درصد پرداخت  90حقيقت، نروژ از داشتن     

بـرآورد  .  حركت كرده است   1996ها به شكل الكترونيك در سال         پرداخت  درصد اين  60داشتن  

 درصـد   100هـاي كاغـذي بـه سـمت وضـعيت             درصد پرداخت  100شود حركت از وضعيت      مي

 188انـداز حـدود     موجب پس-هاي بانكي  تنها به ازاي هزينه -هاي الكترونيكي در نروژ      پرداخت

از منظـر   . صد توليد ناخالص داخلي در سال شود       در 6/0دالر به ازاي هر شخص در يك سال يا            

هـاي   دهد كه چگونه كشور نروژ انتقال به سمت پرداخـت          سياست عمومي، اين مطالعه نشان مي     

طور موفقي تسهيل كرده است و يك برآورد تقريبي از منافع اجتماعي مـشاهده               الكترونيك را به  

  .آورد شده فراهم مي

. كنـد  هاي پرداخـت را بررسـي مـي        ات شبكه در شبكه   مسائل مربوط به اثر   ) 2004(ريسمن  

تمركز (برداري از مجموعه آماري صنعت كارت پرداخت، وجود اثرات يك خانگي    نويسنده با بهره  

كننـدگان   و لوپ بازخورد مثبتي را بين استفاده مصرف) پرداخت روي يك شبكه پرداخت منفرد    

  .دهد و پذيرش صاحبان كسب و كار نشان مي

اثرات عوامل اقتصادي و نهـادي را روي پـنج نـوع از ابزارهـاي               ) 1996(همكاران  هامفري و   

قيمـت و   : شـود  چندين نوع متغيـر مطالعـه مـي       . كنند پرداخت كاغذي و الكترونيكي بررسي مي     

و در نهايـت متغيرهـاي      ) POS,ATM(، دسترسـي پرداخـت      )نگهـداري پـول   (درآمد، تجهيزات   

نتايج اقتصادي اثر محـدودي را بـراي خـود قيمـت و اثـر              ). جرم و تمركز سيستم بانكي    (نهادي  

  .دهد هاي پرداخت نشان مي هاي فروش براي استفاده از كارت مثبتي را براي خودپردازها و پايانه
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به بررسي تغييرات رخ داده در سيستم پرداخت اياالت متحده طي دهـه اخيـر در                ) 2006 (1كلي

هـاي    پرداخـت  سـهم . پـردازد  هاي اين كشور مـي     ن خانواده زمينه استفاده از ابزارهاي پرداخت در ميا      

 در ايـاالت    -هاي مـستقيم   هاي بدهي و پرداخت    هاي اعتباري، كارت   وسيله كارت  ه ب -الكترونيكي

ايـن  . رسـيده اسـت   2002 درصـد در سـال   50 به بـيش از  1995 درصد در سال   25متحده از   

تحقيقات قبلـي كـه بـا       . افراد توضيح دهد  مطالعه كوشيده است اين تغيير كلي را از منظر رفتار           

دهـد كـه اسـتفاده از ابـزار پرداخـت بـه شـكل         انجام شده نشان مـي  SCF 2هاي استفاده از داده

 قبلي   مطالعات اين مقاله نتايج  . 3داري به درآمد، سن و مشخصات دموگرافيك مرتبط است         معني

تـر،   هـاي جـوان   خانواده مطالعه بر اساس نتايج ايندر مجموع،  . بخشد را در سه مسير توسعه مي     

تر شانس بيشتري براي استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك  باالپردرآمدتر و داراي تحصيالت   

  . و داشتن بيش از يك ابزار پرداخت دارند

كنندگان در زمان پرداخت و تقاضاي ابزارهاي        انتخاب مصرف ) 2006 (4بورزكوسكي و كيسر  

توجه سيـستم پرداخـت در دو دهـه         تغييرات قابل . اند برآورد قرار داده  پرداخت را مورد بررسي و      

شود  اي از مباحث سياستي پيگيري مي  مجموعه از طريق هاي كارتي    گذشته با گسترش پرداخت   

بر اساس نتايج ايـن  . شدت تأكيد داردبه) POS (5كننده در نقطه فروش   كه بر درك رفتار مصرف    

كنـد   سيستماتيك همراه با سن، تحصيالت و جنسيت تغييـر مـي          طور   هاي بازار به   مطالعه، سهم 

دهد همراه بـا درآمـد، رقابـت ابزارهـاي پرداخـت             ولي با درآمد رابطه كمتري دارد كه نشان مي        

  .شود بيشتر مي

كنندگان از كـارت بـدهي را در ايـاالت      استفاده مصرف)2006 (6 و احمدكيسر،  بورزكوسكي

عنـوان يـك    هاي بـدهي بـه   بر اساس نتايج اين مطالعه، كارت . دهند متحده مورد بررسي قرار مي    

هاي بدهي با افـزايش سـن    احتمال استفاده از كارت   . باشند جايگزين اوليه براي پول نقد و چك مي       

سـهولت  . يابد و نرخ استفاده زنان از مـردان بـاالتر اسـت            كاهش و با افزايش تحصيالت افزايش مي      

فراواني استفاده از كـارت بـدهي       . شود هاي بدهي بيان مي    ه از كارت  ترين دليل استفاد   عنوان مهم  هب

  .دهندگان سالخورده كمتر و براي خانوارهاي داراي فرزند بيشتر است در ميان پاسخ

                                                 
1 Klee, Elizabeth 
2 Survey of Consumer Finances (SCF) 
3 (Kennickell and Kwast(1997), Stavins (2001), Mester (2003) and Hayashi and Klee(2003)). 
4 Borzekowski and Kiser. 
5 Point of Sale 
6 Borzekowski, Kiser and Ahmed (2006). 
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كننـد، ولـي در     كنندگان هر سال براي خريد كاالها و خدمات مبالغي را پرداخت مـي             مصرف

) 2003(هاياشـي و كلـي      . شود داخت انتخاب نمي  ميان خانوارها و كاالها، روش مشابهي براي پر       

ايـن  . دهنـد  ثيرگذار بر انتخاب روش پرداخـت را مـورد بررسـي قـرار مـي     أاي عوامل ت   در مطالعه 

دهد كه عوامل مختلفي از جمله وضعيت مـالي يـا درآمـد خـانوار، مشخـصات                  مطالعه نشان مي  

ز كـارت در نقطـه فـروش        و منطقه سرشماري بـر اسـتفاده ا       ) سن، تحصيالت و جنسيت   (فردي  

)POS( همچنين مشخصات تراكنش در نقطه فـروش        . ثيرگذار هستند أ ت)POS(      شـامل حـضور  

 از ديگـر  )POS(م با نوع مكان يا فروشـگاه نـصب   أدار، سلف سرويس و ارزش تراكنش تو      صندوق

ري پـذي  نتيجه اصلي اين مطالعه نيز مربـوط بـه اثـر تطبيـق    . آيندبه حساب مي ثيرگذار  أعوامل ت 

دهد كه افـرادي كـه     نتايج نشان مي  . هاي جديد بر انتخاب شيوه پرداخت است       افراد با تكنولوژي  

اشـكال الكترونيكـي   از  كننـد    هاي جديد مانند اينترنـت يـا كـامپيوتر اسـتفاده مـي             از تكنولوژي 

  .نيز بيشتر استفاده خواهند كرد )POS(پرداخت مانند كارت بدهي در نقطه فروش 

هاي ملـي آمريكـا را در        هاي دو منبع پيمايش داده     داده) 2003(ت و هوگرات    آنگولو، هيلگر 

ـ        كنندگان از تكنولوژي   زمينه استفاده مصرف   ويـژه در ارتبـاط بـا        ههـاي بانكـداري الكترونيكـي ب

هـاي محـصوالت و    كننده و رابطه ايـن عوامـل و ويژگـي      مشخصات و مشاهدات جمعيتي مصرف    

هـا   ايـن مطالعـه بـا تركيـب ايـن داده          . كننـد  كي بررسي مـي   خدمات منتخب بانكداري الكتروني   

هاي بانكداري الكترونيكـي را در طـي         كنندگان از تكنولوژي   تغييرات رخ داده در استفاده مصرف     

 1كننـدگان   مصرف بر طبق پيمايش امور مالي    . دهد  مورد بررسي قرار مي    2003 تا   1995هاي   سال

)  درصـد  93(هـا     بانكي دارنـد و تقريبـاً همـه آن         حدود نود درصد خانوارهاي آمريكا يك حساب      

گـذاري   بـراي مثـال سـپرده     (حداقل از يك ويژگي انتقال الكترونيكي وجوه مرتبط با حسابشان           

 902 حـدود    2003در سـال    . برخوردارنـد ) مستقيم، كارت بدهي يا خودپرداز و اينترنـت بانـك         

هاي بدهي كه به حساب     از كارت . شد هاي خودپرداز در هر ماه انجام مي       ميليون تراكنش دستگاه  

 و حتـي اينترنـت      )POS(هاي فـروش     توان هم در خودپردازها و هم پايانه       بانكي مرتبط است مي   

هاي بدهي به مقبوليت روزافزون اين تكنولوژي كمـك          هاي چندگانه از كارت    استفاده. استفاده كرد 

 بدهي در اياالت متحده حـدود       هاي كارت   تعداد تراكنش  2002 و   1995هاي   بين سال . كرده است 

هـاي كـارت بـدهي در نقطـه      ، تعـداد تـراكنش    2003در سال   .  درصد در سال رشد كرده است      42

  . است2002 درصد باالتر از سال 21 ميليون در ماه رسيده كه 495 به )POS(فروش 

                                                 
1 Survey of Consumer Finances (SCF) 
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هاي الكترونيـك در ايـاالت متحـده         يك مرور كلي بر وضعيت موجود پرداخت      ) 1999(وينر  

ـ      دهد كه سيـستم پرداخـت      اين بررسي نشان مي   . ددار ويـژه از كانـال ابزارهـاي        ههـاي آمريكـا ب

 بيشتر  - )ACH(هاي بدهي و اتاق پاياپاي خودكار        هاي اعتباري، كارت    كارت -الكترونيكي سنتي 

هاي  ثيرگذار بر تكامل پرداخت   أدر پايان اين بررسي نيز به بعضي از عوامل ت         . شود الكترونيكي مي 

  .شده استرونيك در آمريكا اشاره الكت

 و كارت بدهي در آمريكا را مورد بررسـي قـرار    ATMصنعت  ) 2003(هاياشي، سوليوان و وينر     

هاي بدهي در آمريكـا بـه شـكل بـسيار سـريعي در معـامالت        بر اساس اين بررسي كارت . دهند مي

هـاي بـدهي در     رتاسـتفاده از كـا    .  رشـد داشـته اسـت      )POS(هاي فـروش     صورت گرفته در پايانه   

ترين رشد را در ميان       سريع 2002 تا   1995 درصد از سال     32هاي فروش با نرخ رشد ساليانه        پايانه

هـاي غيرنقـدي      درصد همه پرداخـت    12 حدود   2002در سال   . انواع مختلف پرداخت داشته است    

هـا   لدر طـي ايـن سـا      . جزيي توسط كارت بدهي انجام شده كه طي پنج سال پنج برابر شده است             

  .3 درصد بوده است36 2الين درصد و آف29 1الينهاي بدهي آن رشد ساليانه تعداد كارت

هـا و   ATM تعـداد    1999 تـا    1991هـاي    دهد كه بين سال    نشان مي ) 2003(بررسي كلمبا   

POS   افزايش داشته است كه بيشتر از  4/98 و   4/18ترتيب با نرخ متوسط ساليانه       ها در ايتاليا به 

  .ي منطقه اروپا استساير كشورها

هاي الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و فراهم كردن      تر وضعيت پرداخت   براي بررسي دقيق  

تـرين آمـار    اي از مهـم    هاي الكترونيك در كـشور، برگزيـده       امكان مقايسه آن با وضعيت پرداخت     

 1اول شماره   موجود در اين زمينه براي كشورهاي اياالت متحده، كانادا، انگلستان و ژاپن در جد             

و ) GDP(نسبت پول در گـردش بـه توليـد ناخـالص داخلـي               1جدول  در  .  ارايه شده است   8تا  

 براي چهار كشور مذكور آورده شده 2005هاي غيرنقدي به ازاي يك نفر در سال        تعداد تراكنش 

يـك   الكتروندهنده استفاده كم از پول نقد و چك و استفاده گسترده از ابزارهاي پرداخـت              كه نشان 

اهميت نـسبي ابزارهـاي پرداخـت در      با مشاهده  2اين موضوع در جدول     . استدر اين كشورها    

ي غيرنقـدي  هـا   از كـل تـراكنش  يدرصـد به شكل  2005هاي غيرنقدي در سال     تعداد تراكنش 

 3هاي پرداخت و كاهش استفاده از چك در جدول      رشد باالي استفاده از كارت    . تر است  مشخص

 پرداخـت   هاي دهد كه در بسياري از كشورها كارت        نشان مي  4جدول  . كند د مي ييأاين موضوع را ت   

                                                 
1 On Line 
2 Off Line 
3 Gerdes and Walton (2002) 
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 نسبت مجموع مبـالغ  5در جدول . گيرند عنوان ابزار پرداخت مبالغ خرد مورد استفاده قرار مي  به

هاي پرداخت به توليد ناخـالص داخلـي ايـن كـشورها         وسيله كارت  ههاي صورت گرفته ب    تراكنش

 20 كه براي كشورهاي كانادا، انگلستان و آمريكا ايـن نـسبت بـاالي                ارايه شده  2005طي سال   

گر سهم باالي اين ابزارها در مبادالت انجام شده طي اين سال در              اين موضوع نشان  . درصد است 

هـاي   گـر تعـداد، رشـد و سـرانه جمعيتـي بـاالي كـارت                نـشان  6جدول  . استكشورهاي مزبور   

هـاي   اين آمار بـراي خودپردازهـا و پايانـه   .   است2005صادرشده در اين كشورها در پايان سال        

تـرين نكـات در ايـن دو جـدول رشـد و سـرانه        مهـم .  قابل مشاهده است7فروش نيز در جدول  

 وضـعيت   8جـدول   . ستهاي فروش در ايـن كـشورها       هاي اعتباري و پايانه    جمعيتي باالي كارت  

هـاي    توسط كارت  هاي فروش  ول و پايانه  هاي خودپرداز براي دريافت پ     ها در پايانه   تعداد تراكنش 

نكته قابل توجـه در ايـن جـدول سـرانه     . دهد  را نشان مي2005 در سال كشورهر صادره داخل   

    .استهاي فروش  ويژه از طريق پايانه ههاي انجام شده به ازاي يك نفر در اين كشورها ب باالي تراكنش
  

هاي غيرنقدي به ازاي  و تعداد تراكنش) GDP ( نسبت پول در گردش به توليد ناخالص داخلي:1جدول

  2005يك نفر در سال 

  مستقيم  سپرده

  و انتقال اعتبار

كارت 

 بدهي

كارت 

 اعتباري
 چك

هاي  كل پرداخت

 غيرنقدي

نسبت پول در گردش 

 به توليد ناخالص داخلي
 كشور

 آمريكا 6.4 299.6 111.5 69.9 74.8 43.4

 اكاناد 3.7  243.3 41.9 60.3 95.1 46

 انگلستان 3.5 231.5 32.1 30.1 74.3 95

 ژاپن 16.7 50.7 1.1 38.9 0.1 10.6

  .BIS( ،2007(بانك تسويه بين المللي: منبع  

  

   2005هاي غيرنقدي در سال  اهميت نسبي ابزارهاي پرداخت در تعداد تراكنش :2جدول

  )ها درصد از كل تراكنش(

 كشور چك ارت اعتباريك كارت بدهي سپرده مستقيم و انتقال اعتبار

 آمريكا 37.2 23.4 25 14.4

 كانادا 17.2  24.8  39.1 18.9

 انگلستان 13.9  13 32.1 41

 ژاپن 2.3 76.6 0.2 20.9

  .BIS( ،2007(بانك تسويه بين المللي: منبع          
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   2005 رشد استفاده از ابزارهاي پرداخت در تعداد تراكنش هاي غيرنقدي در سال :3جدول

 )درصد تغيير نسبت به سال قبل(

 كشور چك كارت اعتباري كارت بدهي بدهي مستقيم اتنقال اعتبار

 آمريكا 5.1- 8.5 12.8 25.6 8.2

 كانادا 1.7- 10.6 8.9 6.1 7.7

  *انگلستان 7.6- 3.1- 10.9 5.1 15.0

 ژاپن 8.0- 62.8 7.4 − 1.8

  . BIS( ،2007(بانك تسويه بين المللي: منبع           

  . درصد است8رشد استفاده از كارت اعتباري در انگلستان طي سه سال قبل از آن باالتر از *          

  

  )دالر آمريكا (2005متوسط مبلغ هر تراكنش براي ابزارهاي پرداخت در سال : 4جدول 

 كشور چك كارت اعتباري كارت بدهي بدهي مستقيم اتنقال اعتبار

 آمريكا 1141.0 85.7 39.1 1774.0 2835.0

 كانادا 2251.0 88.8 37.0  565.0 5349.0

 انگلستان 1583.0 110.1 77.3 532.0 48807.0

 ژاپن 32788.0 58.8 618.3 −  15827.0

  .BIS( ،2007(بانك تسويه بين المللي: منبع           

  

  زارهاي پرداخت عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي براي اب هها ب ميزان مبالغ تراكنش :5جدول

  )درصد از كل (2005 در سال

 كشور چك كارت اعتباري كارت بدهي بدهي مستقيم  اتنقال اعتبار

 آمريكا 302.1 14.2 7.0 103.4 125.0

 كانادا 269.0 15.3 10.0 31.2 405.0

 انگلستان 137.2 9.0 14.6 65.0 6568.0

 ژاپن 105.5 6.4 0.2 − 471.0

  .BIS( ،2007(يه بين الملليبانك تسو: منبع         
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                                                    2005تعداد، رشد و سرانه جمعيتي كارت هاي صادرشده در هر كشور در پايان سال  :6جدول
  ) فقره- درصد-هزار(

 كارت پول كارت بدهي كارت اعتباري

  به ازاي 

 يك نفر
 تعداد رشد

  به ازاي 

 فريك ن
 تعداد رشد

  به ازاي 

 يك نفر
 تعداد رشد

 كشور

 آمريكا 965330 3.25 3.25 269000 0.9 0.91 1274910 2.3 4.3

 كانادا - - - - - -  60232 6.5 1.87

 انگلستان 164440 0.1- 2.73 66990 2.2 1.11 69858 2.3 1.16

  *ژاپن 449810 1  3.52 390000 0 3.05 273380 3.7 2.14

  . BIS( ،2007(ه بين الملليبانك تسوي: منبع

  . است2004آمار ژاپن براي كارت اعتباري مربوط به پايان سال  *

  

                                                                  2005هاي خودپرداز و پايانه فروش در هر كشور در پايان سال  تعداد، رشد و سرانه جمعيتي دستگاه:7جدول 
  ) عدد- درصد-هزار(

POS ATM 

 تعداد رشد  نفر ميليونبه ازاي يك تعداد رشد  نفر ميليونبه ازاي يك
 كشور

 آمريكا 396 3.4 1335 5032 2.7 16963

 كانادا 52.7 8.6 1631 571.4 4.6 17697

 تانانگلس 58.3 7.1 968 974.1 5.9 16178

 ژاپن 136.3 0.2- 1067 1375.3 10.7 10765

  .BIS( ،2007(بانك تسويه بين المللي: منبع
  

 توسط هاي فروش هاي خودپرداز براي دريافت پول و پايانه ها در پايانه تعداد تراكنش وضعيت :8جدول 

  ) عدد-  درصد-ميليون(  2005 در سال كشورهر هاي صادره داخل  كارت

POS ATM 

 تعداد رشد  به ازاي يك نفر تعداد  رشد ازاي يك نفربه 
 كشور

 آلمان 2445.07 1.9 29.6 2409.87 5.9 29.2

 كانادا 1076.9 3.4- 33.3 5019.3 9.6 155.4

 انگلستان -  - - 6008 6.5 99.8

 ژاپن 429.76 4.4 3.4  -  - -

  .BIS( ،2007(بانك تسويه بين المللي: منبع      
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   و وضعيت موجود در ايران مروري بر مطالعات-3

به بررسي عوامل مؤثر بـر پـذيرش بانكـداري الكترونيـك ايـران از بعـد                 ) 1384(ياري فرد   هالل

در ايـن مطالعـه، بـه بررسـي مـشاهدات آمـاري نمونـه انتخـابي               . پردازد تقاضاي خدمات بانكي مي   

 همبستگي بين هـر     نتايج اين بررسي از مقايسه    . شود ها پرداخته مي   مشتريان در سطح شعب بانك    

بـر اسـاس ايـن نتـايج،        . دست آمده اسـت    هيك از عوامل با شاخص موردنظر بانكداري الكترونيك ب        

عوامـل جمعيتـي،    : تـوان در سـه طبقـه       عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك در ايران را مي         

ت و پـذيرش  از ميان عوامل دموگرافيك، بين جنسي. بندي كرد   آموزشي طبقه  -معيشتي و فرهنگي  

داري وجود ندارد و در ارتبـاط بـا سـن مـشتريان، افـراد سـالمند                  بانكداري الكترونيك رابطه معني   

مشترياني كه مشاغل برخـوردار از درآمـد متوسـط دارنـد،         . گرايش كمتري به بانكداري نوين دارند     

شتري بانـك  داري بـين سـابقه مـ    رابطه معني. كارگيري بانكداري نوين دارند    هگرايش بيشتري در ب   

بـين سـطح سـواد مـشتريان و ايجـاد           . بودن و گرايش به بانكداري الكترونيك مشاهده نشده است        

ها در پذيرش بانكداري الكترونيك نيز رابطـه مـستقيمي           ها يا بانك   بسترهاي فرهنگي توسط دولت   

 طريـق   هاي پذيرنده كارت بـانكي از      هنتايج مربوط به خريد مشتريان از فروشگا      . مشاهده شده است  

هـا توسـط كـارت رابطـه         بين سن مشتريان و خريـد از فروشـگاه        :  بدين ترتيب است   POSدستگاه  

دليـل عـدم    هر چه سن مـشتريان بيـشتر شـود، مـشتريان در درجـه اول، بـه      . معكوس وجود دارد 

  .دليل عدم اطمينان، تمايل به پرداخت توسط كارت ندارند آشنايي و مهارت و در درجه دوم به

نامه در ميـان     آوري شده از طريق پرسش     هاي پيمايشي جمع   بر اساس داده  ) 1385(چشمي  

ثر بر استفاده از كارت     ؤها، با استفاده از يك مدل انتخاب الجيت، عوامل م          كنندگان بانك  مراجعه

ـ    . را مورد بررسي قرار داد    ) POS(بانكي در نقطه فروش      دسـت آمـده، احتمـال      هبر اساس نتايج ب

همچنـين  . تر و داراي تحصيالت و درآمد باالتر، بيشتر است   ميان افراد جوان    در POSاستفاده از   

منطقه خريد، امنيت حمـل كـارت، كيفيـت دسـتگاه،           . استاين احتمال براي مبالغ خرد، باالتر       

ثيرگذار بر احتمـال اسـتفاده از   أها از ديگر عوامل ت     دهي دستگاه  سهولت كار با دستگاه و سرويس     

آوري  هـاي جمـع    همچنين بر اسـاس داده    . باشد مي) POS(ر نقطه فروش    كارت براي پرداخت د   

رساني را در جذب تمايل افراد به اسـتفاده از   ثير تبليغات و اطالعأ ت، افراد، درصد70شده، حدود  

هـا،   اي، سـوپرماركت   هاي زنجيره  بر اساس اين آمار، فروشگاه    . دانند  مي "زياد" POSهاي   دستگاه

ترتيـب از بيـشترين ميـزان ارجحيـت          هـا بـه     و پمپ بنزين   هاي فروش  جتمعپاساژها، مراكز يا م   

  . برخوردارندPOSهاي  مشتريان براي نصب دستگاه
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ميليـون   27حـدود   1386مـاه   برطبق آمار ارائه شده توسط بانك مركزي تـا پايـان خـرداد      

ه بـانكي   توسط شـبك  ) POS( هزار پايانه فروش     232 و    هزار دستگاه خودپرداز   2/8،  كارت بانكي 

 و 153تنهـا حـدود    1382-84 اما در طرف تقاضا، طي سـال هـاي    ،در سطح كشور عرضه شده    

 در  هـاي فـروش    هـاي خـودپرداز و پايانـه       ترتيب از طريق دستگاه    كارتي به ميليون تراكنش    8/1

البته با توجه به رشد قابل توجه تعداد ابزارهـاي مزبـور در سـال               .  است مركز شتاب به ثبت رسيده    

هاي صورت گرفته از طريق ايـن ابزارهـا نيـز رشـد         جاري تعداد تراكنش    و همچنين در سال    1385

هـاي    دستگاه هاي شتابي انجام شده از طريق      كه تعداد تراكنش   طوري هب. دهد چشمگيري نشان مي  

هـاي    سـال   بيش از رقم مذكور طي     1386خودپرداز طي چهار ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال          

هـاي پايانـه فـروش در        هاي شـتابي انجـام شـده از طريـق دسـتگاه            اد تراكنش  و تعد  84-1382

بـا  . باشـد   مـي  1382-84هاي   جاري تنها كمي كمتر از رقم مذكور طي سال         ارديبهشت ماه سال  

هـاي   پايانـه هاي خـودپرداز و   دستگاه )شتابي (هاي بين بانكي  ميانگين روزانه تراكنش  وجود اين، 

كـه ايـن    هزار تراكنش در روز بوده       4/4  و   5/304ترتيب حدود      به 1384در سال   كشور  فروش  

. 1اسـت  هـزار تـراكنش در روز افـزايش يافتـه     33 و 1102ترتيـب بـه     بـه 1385ارقام در سـال     

هـاي   پايانـه هـاي خـودپرداز و    دستگاه )شتابي (هاي بين بانكي تراكنشهمچنين سرانه جمعيتي  

.  تراكنش در سال به ازاي هـر نفـر اسـت   2/0 و  6ترتيب كمتر از      به 1385در سال    كشورفروش  

 كـشور هاي فروش  پايانههاي خودپرداز و     دستگاه )شتابي (هاي بين بانكي   تراكنشميانگين تعداد   

 تراكنش در مـاه طـي دوازده ماهـه منتهـي بـه      6/8 و 5670ترتيب حدود    به ازاي هر دستگاه به    

هاي هر پايانـه فـروش در        ط تعداد تراكنش  بر اساس آمار موجود متوس    . باشد  مي 1386تيرماه سال   

. باشـد   مـي   تراكنش در مـاه    12 با كمتر از     1385ماه در بهترين وضعيت مربوط به اسفند ماه سال          

هاي خودپرداز براي دريافـت      دهد كه استقبال افراد از دستگاه      در طرف مقابل، اين آمار نشان مي      

هاي هر خودپرداز در اسفندماه      تعداد تراكنش  كه ميانگين  طوري ه ب ،طور ميانگين باال است    پول به 

 نبود تعـداد    -1: تواند ناشي از دو عامل مهم باشد       اين امر مي  . تراكنش بود   6700 بالغ بر    1385

 عــدم اســتقبال عمــوم مــردم از امكانــات پرداخــت -2كــافي خــودپرداز بــه ازاي افــراد جامعــه 

جــب افــزايش حجــم اســتفاده از هــر دو عامــل مو. هــاي فــروش الكترونيكــي وجــوه در پايانــه

  .شودها مي خودپردازهاي موجود و استهالك شديد آن

نـسبت  : گيـرد  دو نشانگر براي ميزان استفاده از پـول نقـد در مبـادالت مـورد اسـتفاده قـرار مـي            

 نـسبت اسـكناس و مـسكوك در دسـت     -2 و )M1(اسكناس و مسكوك در دست افراد به حجم پـول    

                                                 
  . مقدماتي است1385ارقام سال  1
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بـا  .   درصـد اسـت     3 و 16ترتيب معادل     به 1384ها در سال     اين نسبت .  ليافراد به توليد ناخالص داخ    

  .يابد  درصد افزايش مي42 و 9/7ترتيب به  ها به اين نسبت) خالص(هاي صادره  احتساب چك
  

  ها روند صدور و نصب ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيك در كشور و سرانه جمعيتي آن :9جدول 

  بانكيكارت خودپرداز پايانه فروش پايانه انتقال وجه شعب

به ازاي يك 

 ميليون نفر
 تعداد

به ازاي يك 

 ميليون نفر
  تعداد

به ازاي يك 

 ميليون نفر
  تعداد

به ازاي 

 يك نفر
 تعداد

 سال

111.2 7522.0 269.6 18237.0 42.3 2864.0 0.1 7579757.0 1383 

164.3 11267.0 999.2 68532.0 65.0  4458.0 0.2 13511529.0 1384 

 1384رشد ساالنه  78.3 75.8 55.7 53.5 275.8 270.7 49.8 47.8

222.7 15692.0 2735.3 192765.0 106.0 7468.0 0.3 23437601.0 1385  

 1385رشد ساالنه  73.5 68.8 67.5 63.0 181.3 173.8 39.3 35.5

 1386 سال خردادماه 26919604.0 0.4 8214.0 116.1 232995.0 3294.6 17516.0 247.7

11.2 11.6 20.4 20.9 9.6 10.0 14.5 14.9 

پايان رشد 

به 1386خردادماه 

 1385پايان اسفند 

  .هاي پرداخت اداره نظام. ا.ا.بانك مركزي ج: منبع             
  

شتاب و سرانه آن به ازاي  مركز در شده پردازش بانكي بين هاي تراكنش تعداد رشد روند :10جدول

  جمعيت كشور

 خودپرداز پايانه فروش جمع
به ازاي 
 يك نفر

 تعداد رشد
به ازاي 
 يك نفر

  تعداد رشد
به ازاي 
 يك نفر

 تعداد رشد
 سال

0.01 na 360341.0 0.00 - 0.0 0.01 - 360341.0 

1
3
8
1

 

0.05 852.45 3432064.0 0.00 na 1836.0 0.05 851.94 3430228.0  

1
3
8
2

 

0.57 1023.76 38568169.0 0.00 12703.70 235076.0 0.57 1017.51  38333093.0 

1
3
8
3

 

1.64 192.32 112741880.0 0.02 582.78 1605058.0 1.62 189.92 111136822.0 

1
3
8
4

 

5.88 267.49 414313833.3 0.17  652.85 12083652 5.71 261.92 402230181.0 

1
3
8
5

 

1.94 -66.86 137305269.0 0.07 -59.79 4858415.0 1.87 -67.07 132446854.0 

سه ماهه 
اول سال 
1386
 

  .هاي پرداخت اداره نظام. ا.ا.بانك مركزي ج: منبع                   
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مقايسه آمار ارايه شده در جداول فوق با جداول مـشابه آن در بخـش قبلـي بـه خـوبي نـشان                       

هـاي الكترونيـك در    دهد كه شبكه بانكي كـشور فاصـله زيـادي بـا وضـعيت موجـود پرداخـت              مي

اين موضوع تا حدود زيادي به عدم توجه كـافي بـه گـسترش اسـتفاده از     . پيشرفته داردكشورهاي  

هـاي اعتبـاري در ميـان         م كـارت  سـه . گردد هاي فروش در كشور بر مي      هاي اعتباري و پايانه    كارت

هـاي   بوده و از سه درصد مجمـوع كـارت   هاي صادره شبكه بانكي در حال حاضر بسيار اندك كارت

هـاي اعتبـاري در توسـعه خـدمات      چشمگير كـارت  با توجه به اهميت. كند بانكي فعال تجاوز نمي

هاي پايانه فـروش در   همچنين اثر آن بر توسعه شبكه مربوط به تسهيالت خُرد براي عموم مردم و

اي را  هاي فـشرده  كه بانكي برنامهاسالمي ايران با همكاري شب مراكز خريد، بانك مركزي جمهوري

  .1هاي اعتباري در دستور كار دارد عمده صدور و راهبري كارت هاي به منظور پيشبرد طرح

هاي پرداخت كشور در سطح كالن متوجه مراجع بسياري از           هاي موجود در سيستم    نارسايي

بانك مركزي بوده كه    جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، وزارت دادگستري و            

كه اين مراجع به تكاليف خود به شكل مطلوبي عمل كنند شاهد تحـوالت زيـادي در                  در صورتي 

عنوان مرجع اصلي بانكداري كـشور بـسيار         هطبيعتاً نقش بانك مركزي ب    . اين زمينه خواهيم بود   

هـا و    رايه برنامه هاي مناسب، ا   تواند با تدوين سياست    اين بانك مي  . تر از ديگر مراجع است     پررنگ

ثر بـه سـرعت     ؤها درون سيستم بانكي و نظارت و كنتـرل مـ           راهكارهاي مطلوب براي اجراي آن    

  .ويژه پرداخت الكترونيك بيفزايد هگسترش بانكداري الكترونيك ب

هـاي   هاي پرداخت بانك مركزي در ادامه پيشبرد طرح جامع تحول در نظام            اداره نظام پرداخت  

هـاي الكترونيـك در       با پيگيري محورهاي اساسي توسـعه پرداخـت        1385پرداخت كشور در سال     

سـازي مقـررات و      هاي خرد، ارتقاي كيفـي خـدمات بانكـداري الكترونيـك، شـفاف             سطح پرداخت 

 هاي زيرساخت توسعه اصلي خود را بر  تكيه،استانداردها و نظارت بر عملكرد شبكه پرداخت كشور

 تـدريج  تا بـه   داد قرار موجود بسترهاي روي بر زودهاف ارزش خدمات معرفي همچنين و تسويه

 صـورت  الكترونيكـي  بـسترهاي  و ها زيرساخت به كالن و خرد پولي تبادالت كليه انتقال امكان

 كمي توسعه بر عالوه كشور در الكترونيك هاي پرداخت نظام 1385 سال در مبنا اين  بر.2پذيرد

 بـر  – بـود  همـراه  توجه قابل رشدي با كه  –پذيرش نصب تجهيزات و پرداخت ابزارهاي صدور

                                                 
  .رجوع شود. ا.ا. به سايت بانك مركزي ج1
 سـال  در ايـران  اسـالمي  جمهـوري  مركزي بانك دستاوردهاي و عملكرد خالصه ، گزارش)1386(بانك مركزي  2

 .كشور در الكترونيك بانكداري و پرداخت و تسويه هايتوسعة نظام زمينة در 1385
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   المللـي  بـين  بهينة با عملكردهاي تطابق همچنين و ارايه قابل خدمات انواع كيفي توسعه محور

ايجـاد،   موضـوع  سـو  يـك  از زمينة اين در .كرد حركت پرداخت و تسويه هاي نظام خصوص در

 تسويه اصلي زيرساخت عنوان به) اساتن(آني  ناخالص تسويه سامانة نمودن عملياتي و اندازي راه

 براي) سحاب(بانكي  بين الكترونيكي حواله سامانة ديگر سوي و از رسيد انجام به و شده دنبال

 در توانـد  مـي  خـود  كه يافت خرد توسعه هاي پرداخت براي آني وجه انتقال خدمات انواع ارايه

با وجـود ايـن، الزم   . گردد دديمتع الكترونيكي پرداخت و بانكداري خدمات معرفي منشاء آينده

 اثربخـشي   تعميـق است با توجه به رشد كمي قابل توجه ابزارها و تجهيزات پرداخـت الكترونيـك،                

اقدامات انجام گرفته در امور اقتصادي كشور و نهايتاً گسترش فرهنگ بانكداري و پـول الكترونيـك      

  .  در جامعه مدنظر قرار گيرد
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   هدف تحقيق -4

هاي الكترونيك از    با توجه به نكات ذكر شده در باال، شبكه بانكي كشور براي گسترش پرداخت             

  :  كنـد  هاي دو قـشر عمـده توجـه        ها و خواسته     بايد به ويژگي    POSهاي خودپرداز و     طريق دستگاه 

گونه كه در بخش مـرور       همان . POS پذيرندگان   -2ها   كنندگان يا كاربران اين دستگاه      مصرف -ا
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كننـدگان    مصرفثر بر انتخاب  ؤ بسياري از مطالعات انجام شده به بررسي عوامل م         ،مطالعات اشاره شد  

 ياز آنجـا كـه انجـام چنـين مطالعـات        . انـد  براي استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك پرداخته      

كننـدگان يـا كـاربران     ن مـصرف هاي آماري گـسترده و زمـان بـر در ميـا      نيازمند وجود پيمايش  

ها  كوشد تا از طريق آمار موجود در رابطه با عملكرد بانك ابزارهاي پرداخت است، اين مطالعه مي     

ثر بر افزايش ميزان استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيكـي موجـود در             ؤدر اين زمينه عوامل م    

نتـايج  . كنـد  شناسايي و تحليـل      ،گردند كشور را كه توسط شبكه بانكي كشور ارايه و تجهيز مي          

توانند با امكاناتي كـه در اختيـار دارنـد بـه             ها چگونه مي   تواند مشخص كند بانك    اين بررسي مي  

  .كنندگسترش استقبال عموم مردم از شيوه پرداخت الكترونيك كمك 

  

   متدولوژي تحقيق -5

الكترونيـك در كـشور داراي      هاي فعال در زمينه ارايه خدمات پرداخت         از آنجا كه هر يك از بانك      

هـاي انجـام شـده از طريـق          تواند بر تعـداد تـراكنش      هاي مختلفي هستند كه مي     مشخصات و ويژگي  

ثيرگذار باشد و با توجه به دامنه آمار موجود در ايـن زمينـه              أهاي فروش آن بانك ت     خودپردازها و پايانه  

هـاي   رهـاي مختلـف بـر تعـداد تـراكنش         ها با اثرات ثابت براي تشخيص اثر متغيي        هاي پانل داده   مدل

  . ها مورد استفاده قرار گرفت هاي فروش بانك صورت گرفته از طريق خودپردازها و پايانه

  

   مدل تجربي-1-5

دار بودن اثر هر عامل      بور و آزمون معني   زثيرگذاري عوامل م  أ  براي مشاهده جهت و ميزان ت     

در ذيل به مـدل     . باشد ورد مدل اقتصادسنجي مي   با در نظر گرفتن اثرات ساير عوامل، نياز به برآ         

  .شوددست آمده از برآورد اين مدل اشاره مي هاقتصادسنجي استفاده شده و سپس نتايج ب

مقطـع   سـري زمـاني      -يا تلفيقـي  ها    مدل پانل داده   شده در اين مطالعه،   وش كلي استفاده    ر

  .باشد  ميموردنظر  بر روي متغيرهاي توضيحيها تعداد تراكنش براي رگرسيون -عرضي

  :زير استبه شكل ها  پانل دادهاي مدل  تصريح پايه

T1,...,tN;1,...,iuβXαy ititit ==+′+= 

  .)بعـد سـري زمـاني   ( نـشاندهنده زمـان   t و) بعـد مقطـع عرضـي   (بانـك  دهنده   نشانiدر اين رابطه   

 α  ، اسكالر β يك بردار  K×1 و itX ،it اَُمين مشاهده روي Kتوضيحي است متغير .  

  :حال اگر فرض كنيم كه

itiitu νµ += 
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و  2قابـل مـشاهده    اثر بانكي غيـر   دهنده    نشان iµ.آيد دست مي  ه ب 1 الگوي خطاي يك سويه   

itv اگر فرض كنيم كه      .است 3باقيمانده مله اختالل دهنده ج  نشان iµ      ،ها اعداد ثابـت هـستند 

 ها متغيرهاي تـصادفي فـرض شـوند، بـدان       iµ اگر   و اطالق   4بدان الگوي اثرات ثابت يك سويه     

  .شود  گفته مي5الگوي اثرات تصادفي يك سويه

  :حال اگر فرض كنيم كه

ittiitu νλµ ++=  

   

"سويه-الگوي خطاي دو"
 ها اعـداد ثابـت    λt  ها و iµرض كنيم كه اگر ف. آيد دست مي ه ب6

"سويه-الگوي اثر ثابت دو"هستند، بدان 
متغيرهـاي   هـا λt هـا و  iµاگـر  . گوينـد  اطـالق مـي  7

"سويه-اثر تصادفي دو"تصادفي فرض شوند، بدان الگوي
  . شود  گفته مي8

هاي مقطع عرضي و دوره زمـاني        متغير براي باقيمانده  هاي اثرات ثابت و      پس از بررسي مدل   

  .ها استفاده شد در اين تحقيق از الگوهاي اثرات ثابت يك سويه براي برآورد مدل

  : مدل مورد استفاده در اين مطالعه به شكل ذيل تصريح شده است،با توجه به توضيحات فوق

ititiit Xy νβα +′+=  

 نـشانگر   i=1,...,16در ايـن مـدل   . ا الگوي اثر ثابت يك سويه استها ب گر مدل پانل داده كه نشان

 متغير وابسته اين مدل اسـت كـه در          y. نشانگر دوره مورد بررسي است      t=1385:4,...,1386:2بانك و   

هـاي فـروش    هاي پايانه  تراكنشهاي خودپردازها و تعداد تخمين هاي جداگانه نشانگر تعداد تراكنش  

هـاي خـودپرداز،     ر بردار متغيرهاي توضـيحي از جملـه تعـداد دسـتگاه            نشانگ Xهمچنين  . است

هـاي بـانكي مـشمول دريافـت         هاي بانكي، تغيير در مانده مجموع سـپرده        هاي فروش و كارت    پايانه

، تعداد شعب و سهم شعب استان تهران بـراي          )مدت گذاري كوتاه  انداز، جاري و سرمايه    پس (9كارت

هـاي   بـراي تفكيـك اثـر متغيرهـا در بانـك     . اسـت ... و )  دولتـي خـصوصي يـا  (هر بانك، نوع بانك    

هاي خصوصي مقدار يك و بـراي        خصوصي و دولتي يك متغير مجازي تعريف شد كه براي بانك          

                                                 
1 One way error component model 
2 The unobservable individual specific effect 
3 Remainder disturbance 
4 One way fixed-effects model 
5 One way random effects model 
6 Two-way error component model 
7 Two way fixed-effects model 
8 Two way random effects model 

  .  ها در تمام اين متن مجموع سپرده هاي جاري، پس انداز و سرمايه گذاري كوتاه مدت استمنظور از مجموع سپرده 9
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متغيـر  (با ضرب اين متغير مجازي در هـر متغيـر توضـيحي             . گيرد هاي دولتي مقدار صفر مي     بانك

بنابراين، اثر كل آن متغير در      . كردخصوصي را تفكيك    هاي   توان اثر اين متغير در بانك      مي) تعاملي

آيـد    مـي  دسـت  هجمع ضريب خود آن متغير و ضريب متغير تعاملي ب          هاي خصوصي از حاصل    بانك

مدل مذكور به شكل ذيل تصريح . جمع بايد مورد آزمون معناداري قرار گيرد  كه البته اين حاصل   

  :شود مي

 ititiitiit XDXy νγβα +′+′+=  

ام هر تخميني كه در آن از متغيرهاي سري زماني استفاده شده باشـد بـراي پرهيـز از                   قبل از انج  

هاي مربوط به مانايي يا عـدم وجـود ريـشه واحـد بـراي هـر                  انجام رگرسيون كاذب الزم است آزمون     

همچنين براي همجمعي متغيرهاي استفاده شده در مدل الزم است تمـام متغيرهـا   . متغير انجام شود  

هـاي مختلفـي وجـود        آزمـون  ،براي بررسي مانايي متغيرهاي پانـل     . مانايي يكسان باشند  داراي درجه   

هـا   البته با توجه به نتايج ساير آزمـون       ) ADF(فولر تعميم يافته     -دارد كه در اين مطالعه آزمون ديكي      

بـر اسـاس ايـن      . آمـده اسـت    2نتايج اين بررسي در جدول پيوست شماره        . مبناي بررسي قرار گرفت   

كه در سطح مانا ) tatm, tpos, tatm*atmj, tpos*posj(جز متغيرهاي تعداد تراكنش ج بنتاي

بنابراين بر همين اساس نيـز متغيرهـاي   . شوند هستند ساير متغيرها با تفاضل مرتبه اول مانا مي      

  .گيرند مدل در سطح يا تفاضل مورد استفاده قرار مي

  

   تحليل نتايج -6

 كـه در ذيـل بـه    1 ارايه شده اسـت 12 و 11سنجي در جداول  هاي اقتصاد  نتايج تخمين مدل  

  :پردازيمميتحليل اين نتايج 

هـاي   ثر بر تعـداد تـراكنش     ؤ مدل برآورد شده براي شناسايي عوامل م       4 نتايج   11در جدول   

ثير مثبـت  أرشد تعداد تجهيزات پرداخت الكترونيك ت ) 1(در مدل   . خودپردازها آورده شده است   

و ) 2(هـاي   ايـن نتيجـه در مـدل    . ها دارد  هاي خودپردازهاي بانك   اد تراكنش داري بر تعد   و معني 

هاي  تر بستر انجام پرداخت    بر اساس اين نتيجه گسترش سريع     . گيرد ييد قرار مي  أنيز مورد ت  ) 3(

توانـد موجـب افـزايش      هاي فروش مي   هاي خودپرداز و پايانه    الكترونيكي با افزايش تعداد دستگاه    

افزايش تجهيزات پرداخت الكترونيـك     . شودهاي خودپردازها    ه مردم از دستگاه   استقبال و استفاد  

ويژه افـراد كـم      هتري از افراد جامعه ب     پذيري قشر گسترده   بستر مطلوبي را براي آشنايي و تطبيق      

                                                 
الزم به ذكر است از آوردن جزء ثابت مربوط به هر بانك به دليل بزرگ شدن جداول و عدم ضرورت تحليلي آن  1

  . پرهيز شده است
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بنـابراين از آنجـا كـه    . آورد ها از اين تجهيزات فراهم مـي     سوادتر و كم درآمدتر و در نهايت استفاده آن        

هاي الكترونيك قـرار دارد رشـد تجهيـزات پرداخـت             ما هنوز در مراحل اوليه گسترش پرداخت       كشور

براي تفكيـك اثـر ايـن متغيـر در     . شود الكترونيكي منجر به افزايش تعداد پرداخت الكترونيكي نيز مي   

ـ      . دشاستفاده  ) 3(و  ) 2(هاي   هاي خصوصي از متغير تعاملي در مدل       بانك دسـت   هبر اسـاس نتـايج ب

از آنجـا كـه   . اسـت هـاي دولتـي    هاي خصوصي نيز مثبت اما كمتر از بانك مده اثر اين متغير در بانك آ

 بـر گـسترش   هاي خصوصي از جمله بانك پارسيان، اقتصاد نوين و سامان تمركز اصـلي خـود را    بانك

در اند و با توجه به اثر جايگزيني اين تجهيـزات بـراي پرداخـت وجـه           هاي فروش قرار داده    پايانه

بـا اسـتفاده از متغيـر تعـداد         ) 4(ايـن موضـوع در مـدل        .  اين نتيجه قابل تحليـل اسـت       ،مراكز خريد 

 گرفتن اثـر    نيز با در نظر   ) 5(هاي خصوصي و در مدل       هاي فروش و متغير تعاملي آن براي بانك        پايانه

  .گيرد  ميييد قرارأهاي خصوصي مورد ت هاي پايانه فروش براي بانك متغير تعاملي تعداد تراكنش

هـاي الكترونيـك بـا آن صـورت          عنوان ابزاري كه پرداخـت     هاي پرداخت به   رشد تعداد كارت  

هـاي انجـام شـده از طريـق خودپردازهـاي            داري بر تعداد تـراكنش     ثير مثبت و معني   أگيرد ت  مي

هـا   هاي خصوصي منفي و البته در اكثر مدل        ثير براي بانك  أاين ت . دهد هاي دولتي نشان مي    بانك

ثير منفـي آن در     أهاي دولتـي و تـ      هاي بانكي در بانك    ثير مثبت رشد تعداد كارت    أت. استدار   ز معني ني

هـاي صـادره    ها و نـوع كـارت   تواند تابع رفتار متفاوت دارندگان كارت اين بانك       هاي خصوصي مي   بانك

ي  خـصوص  هـاي  رسـد سـهم بيـشتري از دارنـدگان كـارت بانـك             به نظر مي  . ها باشد  توسط اين بانك  

. هاي فروش در مراكز خريد را بـر برداشـت پـول از خودپردازهـا تـرجيح دهنـد            استفاده از پايانه  

هـاي    كـارت را عالوه بر... پرداخت و    هاي اعتباري، هديه و پيش     هاي خصوصي كارت   همچنين بانك 

ب كه قريـ   در صورتي . ها تنها در پايانه فروش قابل استفاده است        كنند كه اكثر آن    بدهي صادر مي  

 كـارت بـدهي مبتنـي بـر سـپرده بـانكي       ،هاي دولتي هاي بانكي صادره توسط بانك به كل كارت 

دليـل   هـاي فـروش بـه     هاي خصوصي به پايانـه      بانك  البته دسترسي بيشتر دارندگان كارت    . است

هـا بـراي انتقـال       تر مشتريان ايـن بانـك      ها و همچنين امكانات وسيع     شكل توزيع جغرافيايي آن   

  .ثير داشته باشدأتواند بر اين نتيجه ت الين نيز مي اينترنت، تلفن و شعب آنوجوه از طرق

هـاي صـورت گرفتـه بـر      هاي صورت گرفته بر پايانه فروش و تعـداد تـراكنش        تعداد تراكنش 

هاي برآورد شده    اين نتيجه در تمام مدل    . داري بر همديگر دارند    ثير مثبت و معني   أخودپردازها ت 

عنـوان شاخـصي از      ك از اين متغيرها در شكل متغير توضيحي ديگري به         هر ي . شود مشاهده مي 

هاي الكترونيكي در شرايط موجود از كانال هر يك از ايـن تجهيـزات مـورد                 ميزان نفوذ پرداخت  

پذيري بيـشتر افـراد بـا       هاي پايانه فروش به معني تطبيق      افزايش تعداد تراكنش  . گيرد استفاده قرار مي  

سـازد و     مـي  تـر  همين دليـل اسـتفاده از خودپردازهـا را محتمـل           ك بوده و به   شكل پرداخت الكتروني  
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) 5(هـاي خـصوصي در مـدل         هاي پايانه فروش براي بانك     متغير تعاملي تعداد تراكنش   . بالعكس

هاي خودپردازها دارد كه بر اسـاس توضـيحات فـوق قابـل توجيـه                ثير منفي بر تعداد تراكنش    أت

هـاي   دار ولي كمتر از بانك هاي خصوصي نيز مثبت و معني   ر بانك البته اثركل اين متغير د    . است

  .دولتي است

ثير أهاي دولتـي و تـ   هاي خودپردازها در بانك   ثير منفي بر تعداد تراكنش    أها ت  رشد مانده سپرده  

اين موضوع با توجه به سـهم       . هاي خصوصي دارد   هاي خودپردازها در بانك    مثبتي بر تعداد تراكنش   

مدت از تغييرات مجموع     گذاري كوتاه  انداز و سرمايه   هاي جاري، پس   از انواع سپرده  تغييرات هر يك    

از آنجـا كـه رشـد مانـده         . خوبي قابل تفسير اسـت     هاي خصوصي و دولتي به     ها در بانك   اين سپرده 

 و ايـن  اسـت انـداز   هاي جاري و پـس  هاي دولتي تا حدود زيادي تابع رشد سپرده  ها در بانك   سپرده

دليـل    بـه  هـا   در بسياري از موارد كـه تغييـر در مانـده سـپرده             ،ها نوسانات زيادي دارند    نوع سپرده 

هـاي خودپردازهـا    انـداز افـزايش يافتـه تعـداد تـراكنش          هاي جاري يا پس    افزايش موقتي سپرده  

انداز در زمـان     هاي جاري و پس    الزم به ذكر است بسياري از دارندگان سپرده       . كاهش يافته است  

داليلي مانند كسب اعتبار يا شانس دريافت جوايز بانكي قادر يـا مايـل      اب خود به  افزايش در حس  

هاي خصوصي افـزايش تغييـر در مانـده مجمـوع            ولي در بانك  . نيستندبه برداشت از آن حساب      

دليـل   دهد كه به   مدت رخ مي   هاي كوتاه  دليل افزايش در تغيير در مانده سپرده        به ها عمدتاً  سپرده

هاي خصوصي با افزايش تغيير در       ها نزد دارندگان كارت بانكي در بانك       اين حساب ماهيت پايدار   

   .يابد ها احتمال برداشت پول از خودپردازها نيز افزايش مي مانده اين سپرده

هاي خودپردازها دارد سهم شـعب   داري بر تعداد تراكنش    متغير ديگري كه اثر مثبت و معني      

دليـل جمعيـت    با توجه به اينكـه اسـتان تهـران بـه         . ا است ه استان تهران از مجموع شعب بانك     

 سـهم بـسيار بـااليي از مبـادالت خـرد كـشور را بـه خـود                   فراوانساكن در آن و تمركز تجاري       

 موجـب  ،كه با افزايش تعداد خودپردازهـا همـراه اسـت      دهد افزايش سهم شعب آن     اختصاص مي 

ايـن  . شـود تر پول مي   هت دريافت مطمئن  خاطر بيشتري براي كاربران خودپردازها ج     ايجاد امنيت   

هـاي خـودپرداز و      موضوع بـه جهـت ميـزان دسترسـي بـه شـعب بـراي رفـع اشـكاالت دسـتگاه                    

  . مطلوب آن طي ساعات شبانه روز قابل تفسير استدهي سرويس
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هاي  ثر بر تعداد تراكنشؤهاي اثر ثابت براي شناسايي عوامل م هاي پانل داده نتايج برآورد مدل :11جدول 

  هاي خودپرداز دستگاه
  ها طي هر ماه هاي خودپرداز بانك هاي دستگاه تعداد تراكنش:  متغير وابسته–1386 تا ارديبهشت ماه 1385طي دوره تيرماه 

 متغير مستقل )1(مدل  )2(مدل  )3(مدل   )4(مدل  )5(مدل 

 تغيير در تعداد كارت بانكي *0.04- 1.11 1.12 1.32 0.72
(2.75) (1.99) (2.67) (2.85) (-.68)  
 هاي فروش تغيير درمجموع خودپردازها و پايانه 14.1 41.86 40.8  11.17

(3.28)  (5.99) (5.68) (-2.44)   

 هاي فروش هاي پايانه تعداد تراكنش 0.96 0.91 0.88  4.08

(2.88)  (7.63) (9.89) (-7.54)  
  خصوصي بانكهاي فروش هاي پايانه تعداد تراكنش     3.30-

(-2.33)      
 ها تغيير در مانده سپرده *19.67- 42.37- 41.03- 64.63- 

 (-5.65) (-2.66) (-2.73) (-1.42)  
 تغيير در تعداد كارت بانكي بانك خصوصي  1.25- 1.25- 1.42- 0.85-

(-3.79) (-2.18) (-3.29) (-3.53)   
 هاي فروش بانك خصوصي انهتغيير درمجموع خودپردازها و پاي   31.8- 30.7-  

  (-3.84) (-3.64)   
 هاي بانك خصوصي تغيير در مانده سپرده   **45.15 52.82 68.83 

 (2.18) (2.48) (1.73)   
  تغيير در سهم شعب استان تهران از مجموع شعب بانك   938.63  

  (2.22)    
  هاي فروش تغيير در تعداد پايانه    45.62 

 (10.66)      

 هاي فروش بانك خصوصي تغيير در تعداد پايانه    33.66- 

 (-4.31)      

   در ماهPOSميانگين تعداد تراكنش هر دستگاه     408.8 

 (3.46)      

   در ماه بانك خصوصيPOSميانگين تراكنش هر دستگاه     6795.3 

 (4.39)     
0.95 .972 .948 .947 .945 R-squared 

   واتسون-آماره دوربين 2.25 2.22 2.19 2.27 2.20

 تعداد بانك 16 16 15 16 16

  تعداد مشاهدات 144 144 132 144 144

  .نيستنددار  درصد معني10 اين ضرايب در سطح *
 .دار هستند درصد معني5ساير ضرايب در سطح . ر نيستنددا  درصد معني5 اين ضرايب در سطح ** 
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ارايـه شـده    ) POS(هاي فروش    هاي پايانه  ر تعداد تراكنش  ثر ب ؤ عوامل م  12در جدول شماره    

طور متقابـل اثـر مثبـت و     هاي خودپرداز مطابق تفسير ارايه شده در فوق به  تعداد تراكنش . است

تـر    قويهاي خصوصي اين اثر در خصوص بانك    . هاي پايانه فروش دارد    داري بر تعداد تراكنش    معني

پـذيري مـردم بـا اشـكال پرداخـت الكترونيكـي،        در تطبيق ديگر عالوه بر تسريع      عبارت به. است

 فـروش   هاي  بر استفاده از پايانه    1هاي خصوصي اثرات خارجي مثبتي     استفاده از خودپردازهاي بانك   

هـا و تبليغـات    توان به رضايت از كـاربري ايـن دسـتگاه      از جمله اين اثرات مي    . دنها دار  اين بانك 

هـاي صـورت     ميانگين تـراكنش  ) 2(در مدل   . كردفروش  اشاره    هاي   ها براي استفاده از پايانه     آن

هاي الكترونيكي ناشي از اسـتفاده   عنوان شاخصي از عمق پرداخت   گرفته بر روي هر خودپرداز به     

هـاي پايانـه     داري بـر تعـداد تـراكنش       خودپردازها مورد استفاده قرار گرفته كه اثر قوي و معنـي          

  . فروش دارد

داري بـر    هاي خصوصي اثـر مثبـت و معنـي         لكترونيك در بانك  گسترش تجهيزات پرداخت ا   

هـاي   هـاي فـروش بانـك      باال بودن سهم رشد تعداد پايانـه      . هاي پايانه فروش دارد    تعداد تراكنش 

هـا ايـن نتيجـه را     خصوصي به همراه اثرات خارجي مثبت افزايش تعداد خودپردازهاي اين بانك         

تـوان تفـسيري     هاي دولتـي مـي     ر در مورد بانك   در خصوص اثر منفي اين متغي     . دهد توضيح مي 

هـاي دولتـي و اثـرات منفـي          باال بودن سهم رشد تعـداد خودپردازهـا در بانـك          . دادوارونه ارايه   

ها موجب غلبه اثر جايگزيني دريافت پول از خودپرداز با پرداخت الكترونيكي وجـه از    كاربري آن 

  .طريق پايانه فروش خواهد شد

 خصوص اثر سهم شعب استان تهران در قسمت قبل در اينجا نيز برقرار            تفسير ارايه شده در   

هـاي   هـاي پايانـه فـروش در بانـك         تر اين متغير بر تعـداد تـراكنش        عالوه اثر بسيار قوي    هب. است

هاي فروش ايـن     ها در استان تهران به تعداد پايانه       دليل نسبت پايين تعداد شعب آن      خصوصي به 

  .باشد ها مي بانك

مـدت از    كوتـاه هـاي  تفاوتي كه در اين دو مدل استفاده شده تغيير در سـهم مانـده سـپرده        متغير م 

هـاي   معنـي و در بانـك   هـاي دولتـي مثبـت و بـي     اثر اين متغير در بانك . ها است  مجموع سپرده 

 افزايش سهم   -1: تواند ناشي از دو عامل عمده باشد       اين امر مي  . دار است  خصوصي منفي و معني   

مدت ويـژه تـا      هاي كوتاه  سپرده. ها  سود تعلق يافته به اين سپرده      -2مدت ويژه    تاههاي كو  سپرده

كه البته اين موضـوع در رابطـه        )  ماهه 9 ماهه و    6ماهه،  3(مدت مشخص قابل برداشت نيستند      

تـر   امـا نكتـه مهـم   . مدت عادي نيز تا پايان ماه اول افتتاح حساب برقرار است هاي كوتاه  با سپرده 

                                                 
1 Positive externalities  
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عنوان هزينه فرصت برداشت پول از اين نـوع          تواند به  ها است كه مي    ي به اين سپرده   سود پرداخت 

ها نيز در بسياري از موارد همراه با افزايش سود پرداختـي             افزايش اين سپرده  . حساب تلقي شود  

  .   ها است به آن در زمان تبليغات بانك

    

  گيري  نتيجه

 و مقايسه آن با كشورهاي پيشرو در ايـن          هاي الكترونيكي در كشور    بررسي وضعيت پرداخت  

هاي بسيار چشمگيري كه طي چهار سـال گذشـته در            دهد كه با وجود پيشرفت     زمينه نشان مي  

سرانه تعـداد  . اين زمينه صورت گرفته براي رسيدن به وضعيت مطلوب راه درازي در پيش است         

هاي صورت گرفته از طريـق       هاي فروش و تعداد تراكنش     هاي برداشت، خودپردازها و پايانه     كارت

ها به ازاي جمعيت كشور در مقايسه با آمار متناظر كشورهاي پيشرو نشانگر فاصـله وضـعيت               آن

ثر بـر گـسترش     ؤاين تحقيق كوشـيد تـا تعـدادي از عوامـل مـ            . موجود تا وضعيت مطلوب است    

بر . كند تحليل   هاي فروش را شناسايي و     هاي خودپرداز و پايانه    هاي الكترونيك در پايانه    پرداخت

 تـا  1385 بانـك كـشور طـي دوره زمـاني ماهانـه از تيرمـاه           16هـاي موجـود بـراي        اساس داده 

 رشـد تعـداد   :دسـت آمـد  بـه ها نتـايج ذيـل       و با استفاده از مدل پانل داده       1386ارديبهشت ماه   

 هاي خودپرداز و پايانه فروش، سهم شعب استان تهران نسبت بـه كـل              هاي بانكي، دستگاه   كارت

هـاي   پايانـه ( هـاي صـورت گرفتـه از طريـق خودپردازهـا       شعب بانك در كشور و تعداد تراكنش    

شـبكه بـانكي كـشور    ) خودپردازهـا (هاي فروش  هاي پايانه ثير مثبتي بر تعداد تراكنش    أت) فروش

همچنين با ايجاد يك متغير مجازي و استفاده از متغيرهاي          . پردازش شده در مركز شتاب دارند     

الذكر و عوامل ديگـري ماننـد    ها مشخص شد كه هر يك از عوامل فوق ته با آن در مدل  تعامل ياف 

هـاي   و تغيير در نسبت سـپرده     ) مدت انداز و جاري و كوتاه     پس(ها   تغيير در مانده مجموع سپرده    

هاي مذكور بر اساس نوع بانك در دو قالـب دولتـي و    مدت به مجموع سپرده    گذاري كوتاه  سرمايه

  .  هاي الكترونيك دارند  متفاوتي بر گسترش پرداختخصوصي اثرات
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ثر بر تعداد ؤهاي اثر ثابت براي شناسايي عوامل م هاي پانل داده  نتايج برآورد مدل:12جدول 

  POSهاي  هاي دستگاه تراكنش
  ها طي هر ماه ك بانPOSتعداد تراكنش هاي دستگاه هاي :  متغير وابسته– 1386 تا ارديبهشت ماه 1385 طي دوره تيرماه 

 متغير مستقل )1(مدل  )2(مدل 

 تغيير در تعداد كارت بانكي 2.  

  (2.22)  

 هاي فروش تغيير درمجموع خودپردازها و پايانه  *7.18- **5.27-

(-1.67) (-1.57)   

  خودپردازهاهاي تعداد تراكنش **002.   

   (1.81)  
 وصي خودپردازهاي بانك خصهاي تعداد تراكنش 21. 

 (2.41)  
 ) درصد(ها  مدت از مجموع سپرده ي كوتاهها  سپردهسهمتغيير در   *421.4  175.32

(0.84)  (1.21)  
 بانك خصوصي-ها  ي كوتاه مدت از مجموع سپردهها  سپردهسهمتغيير در  2716.9- 7137.29-

(-4.29) (-1.98)  
 وش بانك خصوصيهاي فر تغيير درمجموع خودپردازها و پايانه 8.22 8.78

(2.90) (2.01)  

  تغيير در سهم شعب استان تهران از مجموع شعب بانك *72.29 **297.48

(1.66) (.30)  
  بانك خصوصي-تغيير در سهم شعب استان تهران از مجموع شعب بانك 9184.4 18428

(9.59) (2.14)  
   در ماهATMميانگين تعداد تراكنش هر دستگاه   1.29

(3.11)    

0.97 .90 R-squared 

   واتسون-آماره دوربين 2.31 1.99

 تعداد بانك 10 10

  تعداد مشاهدات 90 70

  .نيستند درصد معني دار 10 اين ضرايب در سطح * 

 .دار هستند  درصد معني5ساير ضرايب در سطح . دار نيستند  درصد معني5 اين ضرايب در سطح ** 
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                        369                                   هاي الكترونيكي در شبكه بانكي كشور بررسي عوامل مؤثر بر گسترش پرداخت

 

 

 1385 ماه خرداد پايان تا هاي كشور الكترونيك بانك پرداخت تجهيزات و ابزارها آمار :1جدول پيوست

  
  .هاي پرداختاداره نظام. ا.ا.بانك مركزي ج:  منبع

  

  

  عههاي اقتصادسنجي انجام شده در اين مطال آزمون مانايي متغيرهاي استفاده شده در تخمين :2جدول پيوست 
  )فرض صفر وجود ريشه واحد است(

 تعداد مشاهده تعداد بانك احتمال آماره متغير

TATM? 47.72 0.0365 16 155 

TATM?*ATMJ? 52.46 0.0127 16  158 

TS? 21.274 0.925 16 150 

d(TS?) 72.475 0.0001 16 139 

SK? 29.386 0.5995 16 160 

d(TS?) 79.7417 0 16 140 

Shts? 42.41 0.066 15 133 

d(shts?) 57.319 0.0019 15 132 

Cartj? 24.44 0.828 16  155 

d(cartj?) 62.63 0.001 16 139 

ATMJ? 44.02 0.027 14 134 

d(ATMJ?) 56.71 0.0011 14 122 

d(POSJ?) 62.93 0 12 99 

POSJ? 11.38 0.98 12 116 

ATMJ?+POSJ? 25.47 0.7 15 143 

d(ATMJ?+POSJ? ) 83.35 0 15 126 

TPOS? 44.39 0.0254 14 133 

TPOS? 37.4 0.01 10 95 

TPOS?*POSJ? 42.4312 0.0024 10 96 

TPOS?*POSJ? 46.8513 0.0142 14 134 

 


