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 چکیده:

ارتباطات در صنعت بانکداری، این صنعت عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطالعات و پرداخت الکترونیکی به

داشته است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا میان های اخیر به تکاپو واسال بزرگ کشور را در

های کشور ایران علیتی برقرار است یا خیر؟ برای این تراکنش ابزارهای پرداخت الکترونیکی و سودآوری بانک

هورلین -با دو رویکرد آزمون علیت پنل انباشته و علیت پنل دومیترسکو منظور از روش علیت گرنجر

های فروش و مبلغ پایانه هایهای خودپرداز، مبلغ تراکنشهای دستگاهشده است. مبلغ تراکنشاستفاده

ای هعنوان معیار سودآوری بانکها بهعنوان متغیرهای مستقل و بازده داراییهای شعب بههای پایانهتراکنش

عنوان متغیر وابسته ( به1۸۳۸-1۸۳۱ی )ساله( و نه1۸۳1-1۸۳۱ساله )ی زمانی هفتمنتخب ایران در دو بازه

دهد که تراکنش ابزارهای پرداخت الکترونیکی آمده از هر دو رویکرد نشان میدستدر نظر گرفته شدند. نتایج به

های شعب( بر های فروش و مبلغ تراکنش پایانههای خودپرداز، مبلغ تراکنش پایانه)مبلغ تراکنش دستگاه

 ها نیست.ها تأثیرگذار هستند ولی این به معنای وجود علیت میان آنسودآوری بانک

، آزمون علیت پنل انباشته، آزمون ROAشاخص  ها،سودآوری بانک پرداخت الکترونیکی، :کلیدی واژگان
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 مقدمه :

بر تسهیل و ایمنی تبادالت بانکی همواره باعث شده است که در بانکداری الکترونیکی  رشد فناوری و تمرکز

ها همان ی کمتر هست، ارائه شود. این روشسرعت بیشتر و هزینه های نوینی که دارای محدودیت کمتر،روش

پرداخت الکترونیکی کارگیری ابزارهای پرداخت الکترونیکی در بانکداری نوین هستند. بانکداری با ابزارهای به

نسبت به ابزارهای سنتی، از نیازهای جوامع مدرن است و تحول بزرگی است که باهدف کاهش هزینه، راحتی 

 شده است.وانتقال پولی و انجام عملیات بانکی در دنیا مطرحمردم برای نقل

ها بتوانند ه بانکفناوری اطالعات اثر شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده است ک

محصوالت و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند. فناوری اطالعات و کاربردهای گوناگون رو به 

های مالی قرارگرفته است و عنوان ابزاری کارا با استقبال خوبی از جانب مدیران مؤسسات و سازمانافزایش آن به

ترین نهاد بازار پول، دارای نقش و عنوان مهمها بهنبوده و نیستند. بانک یگاه از این قاعده مستثننیز هیچ هابانک

 باشند.اهمیت  فراوان در اقتصاد و بالطبع توسعه کشور می

های مربوط به های ناشی از فناوریصنعت بانکداری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت

و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی یکی از محورهای اصلی توسعه اطالعات و ارتباطات پذیرفته است. رشد 

های اخیر از تر است. ابزارهای پرداخت الکترونیکی در سالنظام بانکی کشور برای ارائه خدمات بانکی مطلوب

 (1۸۳۱رشد نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است. )محمدی راد و اکبری راد، 

نیکی یکی از مسائل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری استقرار ابزارهای پرداخت الکترو

دهند با خطر از دست گونه خدمات را از دست میی خدمات همگانی اینهایی که در ارائهآید. بانکحساب میبه

خدمات و  یسوی ارائههایی که با سرعت بهشوند و برعکس بانکدادن تعداد زیادی از مشتریان خود مواجه می

 روند فرصت آن را خواهند داشت تا اعتبار خود را افزایش دهند.ارتقای خدمات بر خط، می

سوی توسعه و گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیکی صورت گرفته منظور حرکت بههای اخیر اقداماتی بهدر سال

های منتخب کشور ایران ی بانکوتحلیل عملکرد چندسالهاست. در این مقاله تالش شده است با تجزیه
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ابزار پرداخت الکترونیکی به این مهم بپردازیم: علیت بین تراکنش ابزارهای پرداخت الکترونیکی و  یدرزمینه

 های منتخب کشور ایران. در بانک ROAسودآوری مبتنی بر شاخص 

ی گسترهرونیکی در تجارت الکت ازین موردی هارساختیزبخشی از  نیتأممتولی  عنوانبهنظام بانکی کشور 

ی هادهیپدالکترونیکی از  الکترونیکی است. بانکداری اندازی و کاربرد تجارتراه دراقتصاد، یکی از نهادهای پیشرو 

ی هارمجموعهیز ازبسیار مهم در جهان است و نقش بسیار مهمی در توسعه تجارت الکترونیکی داشته است. یکی 

. مفهوم ابزار پرداخت الکترونیکی، مفهوم جدیدی باشندیمبانکداری الکترونیکی، ابزارهای پرداخت الکترونیکی 

ی خود جایگزین وستهیپی، ابزارهای پرداخت الکترونیکی، با رشد کاغذبازنیست بلکه تالش شده است با حذف 

(، هابانکی سنتی)حضور فیزیکی در شعب هاشرویک متمم در کنار  عنوانبه کهنیای سنتی شوند و یا هاروش

ابزارهای . است یمال یهاتراکنش انجام یهاروش نیترمهم از الکترونیکی ایفای نقش کنند. ابزارهای پرداخت

 با شدیم انجام یکیزیفصورت به هابانک شعب درقبالً  که ییهاتیفعال که دنسازیم فراهم را آن امکان پرداخت

استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی منجر  .ردیپذ انجام یمجاز طیمح کیر در تکم نهیهز و ترشیب سرعت

 ها،تیمز نیاو همچنین افزایش در سرعت انجام عملیات بانکی شده است.  هابانکعملیاتی  نهیهزبه کاهش 

 یبرا هابانک شیگرا. دهدیم شیهرروز افزاالکترونیکی استفاده از ابزار پرداخت  یبرا را انیمشتر یتقاضا

 و باال سود هیحاش ،رضایتمندی مشتریان: دارد یاصل یمشخصه ۸ الکترونیکی پرداخت خدمات به دنیرس

 (1۸۳۱ بیک زاد جواد،) .اندک سکیر

الکترونیکی باالست. منظور از هزینه اولیه فقط مربوط به عوامل مرتبط به  ابزارهای پرداخت یاندازراه هیاول نهیهز

ی را هم شامل سازفرهنگهای مربوط به آموزش و ینههزی و دسترسی به این خدمات نیست بلکه اندازراه

 از یسودآور بر یقو میرمستقیغ ریتأث، یگردعبارتبه .رسدیم یسودآور به یکوتاهزمان مدت در شود امایم

 توسعه و گسترش یراستا دروجود داشته باشد. ها آن یبرا یکاف ی، البته اگر تقاضادارد را هانهیهز کاهش قیطر

به  انیمشتر لیتما کهیچراکه درصورت کندیم فایا را یمهم اریبس نقش انیمشتر یتقاضا الکترونیکی یبانکدار

 توسعه یجه ابزارهای پرداخت الکترونیکی(درنتالکترونیکی )و  یبانکدارباشد،  یسنت یبانکدار نظاماستفاده از 

 هابانک عملکرد و انیمشتر دانش سطحهرحال . بهافتی خواهد کاهش هابانک یسودآور یجهدرنت و افتی نخواهد

باشد  شتریب انیمشتر دانش سطح چه هر کندیم یبازالکترونیکی  ابزار پرداخت تیموفق در را یمهم نقش
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امنیت، سرعت تراکنش، روابط دوستانه با  بود. خواهد باالتر الکترونیکی پرداختخدمات  یتقاضا برا زانیم

 (1۸۳۱بیک زاد جواد،انتخاب بانک در نظر مشتری است. ) از عواملمشتری و سهولت در انجام کار 

بورس، بیمه و... جزء ارکان اصلی بازارهای  در کناری مهم هر اقتصادی است که هابخشصنعت بانکداری یکی از  

راه از هدف و پرورانندیم ذهن در را سود حداکثر به دنیرس هدف یگرید بنگاه هر مانند زینها بانکمالی است. 

به  دنیرس یبلکه در ابتدا برا یمشتر تیرضا جلب یفقط برانه الکترونیکی ابزار پرداختو استفاده از  یانداز

 (1۸۳۱ بیک زاد جواد،) .استی آورسود

ی ریگاندازهو همچنین بازتاب سریع سیاست بانکداری در کل اقتصاد کشور ایران  هابانکبا توجه به نقش  

ی جدیدی را هاینوآوراز اهمیت خاصی برخوردار است. رشد فناوری اطالعات و ارتباطات  هابانکی سودآور

ه چشمگیری داشته است مثل خدمات مربوط ب ریتأثو صنعت بانکداری  هابانکمعرفی کرده که روی وظایف 

ی اعتباری و... همه از ابزارهای پرداخت هاکارتهای فروش، انواع انهیپای شعب، هاانهیپای خودپرداز، هادستگاه

ی این خدمات برای مشتریان ریکارگبهی رقابت ملزم به، درصحنهبرای حضور  هابانکالکترونیکی هستند که 

 خود هستند.

 جز طورکه به الکترونیکی ابزارهای پرداخت علیت تراکنششود که  ینکته بررس نیا است قرارمطالعه  نیدر ا لذا 

 ،شودیم شعب انهیپا(، مبلغ تراکنش پایانه فروش و مبلغ تراکنش ATM)خودپرداز  دستگاهشامل مبلغ تراکنش 

هر بانکی که  میکنیمبررسی  گریدعبارتبه ؟دوطرفه است یا خیر رانیادر کشور  هابانک یسودآور یرو بر

بوده است و برعکس بانکی که  ترشیبی بیشتری داشته آیا مبلغ تراکنش ابزار پرداخت الکترونیکی آن سودآور

 با لذا مبلغ تراکنش ابزارهای پرداخت الکترونیکی بیشتری داشته است به سودآوری بیشتری دست یافته است؟

 یتجرب صورتبه را موضوع نیا پنلی تحت عنوان آزمون علیت گرنجر با دادهای اقتصادسنج روش از استفاده

 .میکنیم یبررس

 مبانی نظری :

 هاآنبانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی 

ی در سراسر دنیا و ارائه بانکنیبی و اشعبهدر ارائه خدمات بانکی در محل شعب و همچنین فرآیندهای بین 
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بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک  هاآنی به مشتریان که با استفاده از افزارنرمی و افزارسختامکانات 

ی ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند هاکانالاز طریق  روزشبانههر ساعت از 

ی شبکهی مبتنی بر افزارسختی و افزارنرمی پیشرفته هایفناوری الکترونیکی استفاده از بانکدار گریدعبارتبه

مخابرات برای تبادل منابع و اطالعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در 

 (1۸۳۱شعب نیست. )عالیی،

، باشندیفراوان در اقتصاد و بالطبع توسعه کشور م تینقش و اهم یدارا پول، بازار نهاد نیترعنوان مهمها بهبانک

مربوط به  یهایاز فناور یناش یهاشرفتیرا از پ ریتأث نیشتریاست که ب یعیاز صنا یکی یصنعت بانکدار

توسعه  یاصل یاز محورها یکی یکیالکترون ابزارهای پرداختاست. رشد و توسعه  رفتهیاطالعات و ارتباطات پذ

خدمات خود را  یها و مؤسسات مالبانک رو،نیتر است. ازامطلوب یارائه خدمات بانک یکشور برا یبانکنظام 

 شیشود: افزایم ریز موارد شامل منابع نیدهند. ایتر، توسعه مگسترده یتجار منابع به یابیمنظور دستبه

در  دیخدمات جد یبرا یچارچوب جادیا ،یفعل انیمشتر یبهبود وفادار د،یجد انیخدمات، جذب مشتر یسودآور

 شهرت و وجه بانک.  شیو افزا دیجد یبا گسترش بازارها ندهیآ

ها این فناوری بردار ازهای مختلف اقتصادی و جوامع بهرهتوسعه فناوری اطالعات آثار و تبعات مثبتی در عرصه

گسترش فرآیندهای اقتصادی است. های مناسبی برای گذاشته است. تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیرساخت

ها با برقراری ارتباطات تنگاتنگ و نزدیک با ها هستند. بانکها در مراودات تجاری، بانکترین شاخصیکی از مهم

کنند و به همین دلیل همیشه در تالش هستند تا برای پیشی مردم نقشی کلیدی را در عرصه تجارت بازی می

ها به عرصه بزرگ فناوری ابعاد کمی و کیفی گسترش دهند. ورود بانک در گرفتن از رقیبان، خدمات خود را

های چشمگیری برای ارائه و ها فراهم آورد تا جهششدن این امکان را برای آناطالعات و فرآیندهای جهانی

دیدتری های جها با استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطالعاتی هرروز شیوهگسترش خدمات خود داشته باشند. آن

تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نیازش را دریافت کند. کنند تا مشتری سریعرا به مشتریان خود معرفی می

ها در رسیدن به شعار همیشگی مشتری محوری کمک بزرگی های ارتباطی و اطالعاتی به بانکدرواقع فناوری

 کردند.

توجه به  با رانیا ینظام بانک ییقرار دارد. از سو یم بانکنظا ریشدت تحت تأثبه یاقتصاد نظام زین رانیدر کشور ا

هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری  هابانک. استها در حال گسترش ازنظر تعداد بانک های بانک مرکزیگزارش
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در حال افزایش  روزروزبه هابانک. زمانی که تعداد باشندیمبه دنبال افزایش سود از طریق حداکثر کردن درآمد 

 شوندیموارد یک رقابت ناخواسته  گریکدی است با یسودآوربرای رسیدن به هدف نهایی خود که  هابانکاست 

 یهابانک یآورسود امر نیشود و ایم دیجد انیو جذب مشتر یقبل انیحفظ مشتر یبرا رقابت شیکه باعث افزا

 یداده و وفادار شیافزا انیمشتر یانتخاب را برا امکان امر نی. چراکه ااست نموده روبرو چالش با را گرید

 و متنوع و دیجد خدمات از استفاده لزوم انیم نیا دراست.  قرار داده ریثأها تحت ترا به بانک انیمشتر

مؤثر  یمردم در نظام بانک یگذارهیسرما شیتواند در جذب آنان و متعاقباً افزایم انیمشتر شتریب یتمندیرضا

ها به ورود بانک. است شهروندان به یکیصورت الکترونبه یو ارائه خدمات بانک یریکارگها، بهراه نیاز ا یکیباشد. 

 گسترش وارائه  یبرا یریچشمگ یهاجهش تا آورد فراهمها آن یبرا را امکان نیاطالعات ا یعرصه بزرگ فناور

 به را یدتریجد یهاوهیشهرروز  یاطالعات و یارتباط یابزارها از استفاده باها . آنباشند داشته خود خدمات

. درواقع کند افتیدر را ازشیتر و بهتر از گذشته خدمات موردنعیسر یکنند تا مشتریم یمعرف خود انیرمشت

 .کردند یبزرگ کمک یمحور یمشتر یشگیهم شعار به دنیها دررسبه بانک یو اطالعات یارتباط یهایفناور

از بر اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود. ها، بانکبر سودآوری  هاآن ریتأثابزارهای پرداخت الکترونیکی و مفهوم 

رو روبه یمختلفنو را با مشکالت و مسائل  یهایها و فناوراز نظام یبرداربهره شهیهم تیریمد چالش گرید یسو

 شیساز تحول و گرانهیتواند زمیم یمال یهابنگاه تیریمد در کالن و جامع کردیرو به دنیرس. است ساخته

 ابزارهای پرداختبا   هیاول ییآشنا روین. ازاباشدابزارهای  پرداخت الکترونیکی  کاربرد به یعموم

 .است انکاریرقابلآن غ ضرورت بلکه ستین لطف از یخالتنها نه یکیالکترون

یک فناوری جدید موافقان و مخالفان خود را دارد که مختصری از نظرات موافقان  عنوانبهبانکداری الکترونیکی 

 : میدهیمو مخالفان را شرح 

 ۸( 2۰۰1 سولیوان،) .گرفت نخواهد قرار تأثیر تحت جدید کانال یک عنوانبه اینترنت اتخاذ با سنتی بانکداری

 ارائه برای متمم یک بیشترالکترونیکی  بانکداری. بود نخواهد سنتی بانکداری حذف معنی به اینترنت حضور

 دی.)است منطقی اقدامی هابانک بودن چندکاناله بنابراین. جایگزین یک تا شودمی محسوب هابانک خدمات

 دهدمی افزایش را رقابت میزان و دهدمی تغییر بانکداری بخش در را رقابت ابعاد اینترنت .4(2۰۰۱ یانگ،

                                                           
3 Sullivan (2001) 
4 Deyoung (2005) 
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 و اونی.)دارد را هابانک سوددهی روی برالکترونیکی  بانکداری مثبت تأثیر از نشان هایافته همچنین

 هایسایت وب طریق ازالکترونیکی  بانکداری اندازیراه برای را اینترنتی ها خدماتبانک اکثر .۱(2۰۰۳دیگران،

 در را مشتریان رضایت ،الکترونیکی بانکداری به دستیابی که اندرسیده نکته این به و اندکرده فراهم هابانک

 ۱(.2۰۰۱ سیام،.)بردارد

 طوربه که هستند هاییبانک از دسته آن اول: شوندمی تقسیم گروه چند به خدمات ارائه یدرزمینه هابانک

 فقط یعنی مجازی طوربه که هستند هاییبانک دوم. دهندمی خدمات ارائه ،(بانک محل در حضور یعنی)فیزیکی

 هاییبانک سوم دسته و دهندمی انجام را مشتریان مالی کارهای خدمات بانک به مربوط سایتوب طریق از

 خدمات ارائه به فیزیکی صورتبه هم و مجازی صورتبه هم یعنی شوندمی شامل را باال گروه دو هر که هستند

 راالکترونیکی  بانکداری خدمات از استفاده خود کاری روال در که هاییبانک آن. پردازندمی خود مشتریان به

 و یانگ دی. )است داشته افزایش هاآن درآمد روازاین و اندیافتهدست بیشتری سودآوری به اندکرده تعریف

 (.2۰۰۱، دیگران

 :شوندمی تقسیم دودسته به الکترونیکی بانکداری اتخاذ

  فناوری به دسترسی و هازیرساخت با مرتبط عوامل .1

  فروشیخرده بانکداری با مرتبط عوامل .2

 مانند است مرتبط هایفناوری و اینترنت از استفاده برای مشتریان هایمهارت شامل یک شماره با مرتبط عوامل

 .است امنیت و شخصی حریم به مربوط یمسئله اینترنت، نفوذ ضریب

به  اعتماد یمسئله والکترونیکی  بانکداری ،الکترونیکی بانکداری فرهنگ به مربوط دو شماره با مرتبط عوامل

 ۱(.2۰۰4 سنتنو،) است اینترنت و بانکی نظام

 و داده کاهش را عملیاتی های، هزینهالکترونیکی بانکداری که اندبوده عقیده این بر ۳(2۰۰1) اکین، و پالتگلو

 .کندمی کمک نیز موجود مشتریان حفظ به همچنین و کندمی تقویت را مشتریان رضایت میزان

                                                           
5 onay(2008)  
6 siam(2006) 
7 centeno(2004) 
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 در پرداخت نظام نقش. است مختلف بانکی هایحساب بین وجوه وانتقالنقل میان سازوکار درواقع پرداخت نظام

 که است واقعیت بنابراین. رساندمی اقتصادی مختلف هایبنگاه به را پول که است هاییرگ همانند اقتصاد

 وظایف از یکی کشور پولی بخش در پرداخت نظام نقص بدون و دقیق صحیح، عملکرد بر نظارت و راهبری

هستند که  یزاتیپرداخت، تجه یهاابزارها و کانال رود.می شمار به امروز جهان در مرکزی بانکداری اصلی

صورتحساب، انتقال وجه،  افتیمنظور پرداخت، دررا به یکیتراکنش الکترون کیکه  سازدیرا قادر م یمشتر

در  زاتیتجه نیروز انجام دهد. اشعبه در هر ساعت از شبانه رونیدر ب یبانک یکیو ساخت خدمات الکترون دیخر

 سلجوقی و آرمش اساس بر .کنندیحساب خود در بانک متصل مشبکه به قیرا از طر یمشتر ،خطحالت درون

 معامله معنی به الکترونیکی پرداخت :است چنین الکترونیکی پرداخت ابزارهای از معمول تعریف یک ۳(2۰1۰)

 از منظور اینجا در.)است خدمات و کاال دریافت جهت نهاد دو بین دیجیتالی یا الکترونیکی صورتبه پول ارزش

 .(است مشتریان و ها،تاجرانبانک نهاد

 نظر در الکترونیکی پرداخت گروه در نگیرد، صورت کاغذ مانند ابزاری با که ایمعامله هر که است مشاهدهقابل

 هابانک و است الکترونیکی ارتباطات از استفاده با مالی خدمات ارائه الکترونیکی، پرداخت ابزار .شودمی گرفته

 .1۰(2۰۰2 آلن،.)روندمی پیش مالی خدمات ارائه شدن چندکاناله سمت به امروزه

 در همواره مشتریان که است داده نشان الکترونیکی پرداخت ابزارهای از استفاده برای مشتریان رفتار بررسی

 (.1۳۳۱ یانگ، و بریچ.)هستند رقابتی قیمت به رسیدن و بهینه شرایط دنبال به معامالت

 بدهی، هایکارت:مانند الکترونیکی پرداخت ابزارهای توسط که است پرداختی هرگونه الکترونیکی پرداخت

 11(2۰۰4آگیمو،.)شود انجام... و فروش هایپایانه خودپرداز، هایدستگاه

 هم کنندمی استفاده تریمتنوع الکترونیکی پرداخت ابزار از که هاییبانک که است کرده بیان 12(2۰1۸) ادوان

 . دارند قرار هابانک سایر به نسبت بهتری وضعیت در هاهزینه کاهش یدرزمینه هم سودآوری یزمینهدر

                                                                                                                                                                                           
8 Polatoglu &ekin(2001) 
9 Armesh&saljoughi (2010) 
10 Allen(2002) 
11 Agimo(2004) 
12 Adwan(2013) 
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 سمت به ایگسترده نحو به شعب پایانه و خوانخودپرداز،کارت دستگاه همچون الکترونیکی پرداخت ابزارهای

 .1۸(2۰۰2 سیمپسون،.)روندمی حداکثر سود و حداقل عملیاتی هایهزینه

 در افزایش(۸  معامالت در سرعت(2 معامالت یهزینه کاهش(1: الکترونیکی پرداخت ابزار از استفاده هایمزیت

 مالیات پرداخت همچون هافعالیت سایر برای استفادهقابل(۱ الکترونیکی تجارت جایگاه ارتقاء(4 پرداخت سهولت

 14(2۰۰۱تادسه،.... .)و

 ارائه برای گذاریسیاست در را هابانک استراتژی الکترونیکی پرداخت ابزار از استفاده ،1۱(2۰۰2) صالح و کانل

 هابانک برای نگرانی یک به بانکی استراتژی سازیپیاده در تغییر و دهدمی قرار تأثیر تحت بانکی خدمات

 برای جهانی و محلی هایبانک برای نیازپیش یک الکترونیکی پرداخت هایابزار از استفاده اما است شدهتبدیل

 .هاستبانک در رقابتی مزیت ایجاد

 با باید هاآن اطالعات به دسترسی دارد، آن کنندگاناستفاده به بستگی الکترونیکی پرداخت ابزارهای توسعه

 افشای عدم از الکترونیکی پرداخت ابزار خدمات از کنندگاناستفاده اگر باشد، شدهکنترل و مطمئن روشی

 1۱(2۰۰۱سولودا،.)کرد نخواهند تقاضا را الکترونیکی پرداخت ابزار نباشند، مطمئن خود اطالعات

ها کمتر از هزینه متوسط صنعت شوند که هزینه آنهای نوآور و موفق معرفی میعنوان بانکهایی بهبانک

هایی است که از پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت دیگر منظور بانکعبارتبانکداری باشد، به

 1۱(2۰۰2کنند.)پیگنی و دیگران، الکترونیکی استفاده می

دهد که دهند همین موضوع نشان میی کالنی را به تبلیغات بانکداری الکترونیکی اختصاص نمیها بودجهبانک

های مبنی بر فناوری قدیمی مانع کنند بنابراین زیرساختمشتریان هنوز بانکداری به روش سنتی را تقاضا می

 شودسعه میتوها برای رسیدن به سودآوری در کشورهای درحالهای موردنظر بانکاجرای فعالیت

                                                           
13 simpson(2002) 
14 Tadesse(2006) 
15  Connel&saleh(2004) 
16 Soluda(2005) 
17 Pigni et al(2002) 
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ها، شاخص بازده سهام، درآمد و بازدهی سهام بیان نمود که بازده دارایی 1۳(2۰۰2حسن ). 1۳(2۰14)گوتو،

  پذیرد.طور مثبت از فعالیت پرداخت الکترونیکی تأثیر میبه

 کنیم:می برخی از مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه ابزارهای پرداخت الکترونیکی را در این جا ذکر

 :کشور در خارج  شدهانجام مطالعات

های تجاری کنیا، با با عملکرد مالی بانکالکترونیکی ی پرداخت ی خود با عنوان رابطهدر مقاله 2۰(2۰12آدودا )

های صادرشده توسط بانک و ی آن است و کارتمشخصه ROAها که انجام دادن رگرسیون بین عملکرد بانک

رسد که رابطه مثبتی بین این متغیرها وجود داشته و تأثیر پرداخت تعداد دستگاه خودپرداز به این نتیجه می

های مورداستفاده در پژوهش آدودا از بانک مرکزی های تجاری مثبت است. دادهالکترونیکی بر عملکرد مالی بانک

 ذشده است.کنیا اتخا

 ROAها مبتنی بر شاخص سودآوری بانک های خودپرداز بربه تأثیر تعداد دستگاه21(2۰1۸ادوان و دیگران )-آل

های عربستان سعودی پرداخته است و با تخمین رگرسیون نتایج خود را به سه دسته در بانک ROEو 

 بندی کرده است: تقسیم

ها یافت های خودپرداز با سودآوری بانکاطی میان تعداد دستگاههایی هستند که هیچ ارتبدسته اول: آن بانک

 نشده است.

 ها را نشان دادند.های خودپرداز و سودآوری بانکاند که ارتباط معکوس میان دستگاههایی بودهدسته دوم: بانک

ها و سودآوری بانکهای خودپرداز ها نشان داد که میان تعداد دستگاههایی هستند که نتایج آندسته سوم: بانک

 داری برقرار است.شاخص ذکرشده ارتباط مثبت و معنی مبنی بر هر دو

ها در ها بر بازده بانکهای آنای بر بررسی اثر پرداخت الکترونیکی و هزینه( در مقاله2۰1۸) اونی و دیگران

های خودپرداز به این نتیجه و تعداد دستگاه ROAی بین بازگشت دارایی پردازد، که با بررسی رابطهنیجریه می

                                                           
18 Gutu(2014) 
19 Hasan(2002) 
20 Aduda(2012) 
21 Al-adwan&et (3102) 
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ها دهد و بسیاری از بانکهای پرداخت الکترونیکی سود بانکی را کاهش میاندازی ابزارهای راهرسند که هزینهمی

 زنند.اندازی ابزارهای پرداخت الکترونیکی میها دست به راهمنظور حفظ رقابت با سایر بانکبه

های ی اروپایی با دادهیافتههای توسعههای فروش را در کشورهای خودپرداز و پایانهستگاهتأثیر د 22(2۰1۱تونی )

است و به این نتیجه رسید که ابزارهای پرداخت  هورلین بررسی کرده-پنلی بر اساس آزمون علیت دومیترسکو

خودپرداز بر روی سودآوری به های ها تأثیرگذار هستند اما تأثیر دستگاهالکترونیکی ذکرشده بر سودآوری بانک

 ها مشاهده نشده است.طرز چشمگیری زیاد بوده است. اما علیتی میان آن

 طی اردن هایبانک کارایی بر راالکترونیکی  بانکداری خدمات اتخاذ تأثیر 2۸(2۰11) موسی نور و علی حسنی

 :کردند بندیدسته نوع سه به را هابانک هاآن.اندکرده بررسی 2۰۰۰-2۰۰۳ هایسال

 . کنندنمی الکترونیکی استفاده بانکداری از که هاییبانک .1

 .برگزیدند را الکترونیکی آن بانکداری ظهور محضبه که هاییبانک .2

 . کنندمی استفاده الکترونیکی بانکداری از تازگیبه که هاییبانک .۸

 گونههیچ اول دسته هایبانک مورد در است بوده سرمایه بازگشت نرخ بررسی اساس بر پژوهش این مدل

 هابانک یعنی نیستالکترونیکی  بانکداری از استفاده عدم و کارایی افزایش میان معناداری یرابطه و سیگنال

 کمتر زمانی بازه در نتایج اساس بر دوم دسته. دهندمی ادامه و اندکرده حفظ تغییر بدون را خود قدیمی ساختار

 بانکداری اتخاذ شدهانجام هایپژوهش زمانی بازه در سوم دسته اما و اندرسیده سودآوری به هابانک سال دو از

 یک دهد،می نشان نتایج که طورهمان و است نداشته هابانک آوریسود و کارایی بر تأثیری گونههیچ الکترونیکی

 را شدهبینیپیش انتظارات و برسد شکوفایی به کهآن برای دارد نیاز زمان سال سه تا دو کمدست جدید محصول

 . سازد برآورده

در شش کشور اروپایی شامل آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک در 24(2۰۰4گودارد و همکارانش )

اساس بازده  ها برها سنجش سودآوری بانکاند. هدف آنداده موردبررسی قرار 1۳۳2-1۳۳۳ی زمانیبازه

                                                           
22 K.batu tunay(3102) 
23 Hosni ali&nurmusa(2011) 
24 Goddard et al (2004) 
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ها با اندازه بانک)میزان دارایی( ارتباط است و نتایج تخمین نشان داده است میان سودآوری بانکها بوده دارایی

توان یافت اما میان کل نسبت بازده دارایی شواهدی مبنی بر تأثیر اندک این بازده بر سودآوری پایداری نمی

 های مذکور وجود دارد.های کشوربانک

الکترونیکی ی قبل از بانکداری ها را در دورهای سوددهی بانکمقالهدر  2۱(2۰12مونیکا کاشیاب و دیگران)

اند و به این نتیجه رسیدند که وضعیت بررسی کرده 2۰۰۳-2۰۰۰الکترونیکی و بعد از بانکداری  1۳۳1-1۳۳۳

ای ها بربه بانکالکترونیکی بهتر شده است و بانکداری الکترونیکی ی بانکداری ها بعد از دورهسوددهی بانک

 های جدید اقتصادی کمک کرده است. مقابله باسیاست

 این نتایج. اندکرده بررسی اسپانیا هایبانک در را بانکی هایشبکه بودن چندکاناله2(2۰۰۱) نیتو و هرناندو

 رایگان ایواسطه هایفعالیت افزایش درآمد، افزایش طریق از چندکاناله هایبانک سودآوری افزایش بررسی

 در متمم یک عنوانبهالکترونیکی  بانکداری ترتیباینبه و است بوده کارکنان تعداد کاهش و هابانک خود توسط

 کانال یک عنوانبه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اتخاذ. گرفت قرار تأیید و موردپذیرش بانک فیزیکی شعب کنار

 .  کرد نمایان هابانک سودآوری بر را خود مثبت تأثیر نیم سال و یک از پس خدمات ارائه

 :کشور داخل در شدهانجام مطالعات

، بر روی (ICTای تحت عنوان تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات )(، در مقاله1۸۳1زاده و دیگران ) احمد اسد

های فروش های خودپرداز و پایانههای منتخب ایران پرداختند که با در نظر گرفتن تعداد دستگاهسودآوری بانک

عنوان شاخص سودآوری بانک، با انجام رگرسیون ای از بانکداری الکترونیکی و بازدهی دارایی، بهعنوان مشخصهبه

بانکداری  عنوان شاخصی ازابزار پرداخت الکترونیکی به خطی بین این دو متغیر به این نتیجه رسیدند که اثر

 الکترونیکی بر سودآوری بانک مثبت است. 

در تحقیقی به نقش ابزارهای پرداخت الکترونیکی در ارتقای کارایی هزینه و سود نظام بانکی ( 1۸۳۱عالقه بند)

گیری از ابزارهای پرداخت الکترونیکی ی مثبت بین میزان بهرهدر ایران پرداخته است. در این تحقیق یک رابطه

                                                           
25 Monika kashyop(2012) 
3Hernando&Nieto(2005) 
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یافته های آمریکایی کارایی افزایشها وجود دارد. اگرچه برای تمام بانکها و کاهش هزینهو سوددهی دارایی بانک

ی این است که دهندهتر بوده است. این نکته نشانها در کاهش هزینه نسبت به سود بیشاما نقش ابزار پرداخت

های شود و از طرف دیگر هزینهطرف باعث افزایش درآمدها میهای جدید خدمات بانکی ازیکمعرفی سرویس

هزینه  –ها و )هزینه مشخصه ارزیابی سود بانکROA شده، هد. در پژوهش انجامدجدید باالتری را هم ارائه می

 شده است.ها در نظر گرفتهها( معیار هزینهاستهالک دارایی

 یک در مشتریان به خدمات ارائه کردن الکترونیکی جهت چارچوبی ارائه عنوان تحت یپژوهش  (1۸۳4) بیاتی

 ایبر را شدن الکترونیکی ابعاد فرایندی، نگرش یک با ابتدا در پژوهش این در وی. است نموده ارائه منتخب بانک

 را شدن الکترونیکی عوامل سپس و تعیین بانک در مشتریان به خدمات ارائه کلیدی فرایندهای از یک هر

 این تدوین از پس و شدهشناسایی بانکداری فرآیندهای الکترونیکی بلوغ مراحل بعدازآن و نموده شناسایی

 بانک در آن مطلوب میزان و شدنالکترونیکی  فرآیندهای سپس و قرارگرفته موردبررسی آن صحت چارچوب

است و نتایج آن نشان داده است که الکترونیکی  شدن خدمات تأثیرات مطلوب  قرارگرفته ارزیابی مورد پارسیان

 بر بانک مورد ارزیابی گذاشته است.

 روش شناسی : 

عنوان یک مثال جالب معنی باشد. بهتواند جعلی و یا بیارتباطات است. این ارتباطات میاقتصادسنجی پر از 

ومیر در انگلستان و تناسب آن با نرخ ازدواج در همان کشور اشاره توان به همبستگی مثبت میان نرخ مرگمی

اما این همبستگی و کرد. در روابط اقتصادسنجی شاید همبستگی مثبتی میان این دو نرخ وجود داشته باشد 

ارتباط فقط در قالب ارقام و عدد است و در واقعیت ارتباط معناداری میان این دو نرخ نیست. به همین منظور 

اند که راهی برای حل کردن مسئله روابط همبستگی مطالعات فراوانی را انجام داده ینهیاقتصاددانان درزم

 معنی پیدا کنند. بی

های در زمان حال توسط ارزش yباشد، چقدر از ارزش  yعلت  xبه رویکردی رسید که اگر  2۱(1۳۱۳گرنجر)

را اضافه کنیم چه تأثیری در قدرت  xهای قبلی ی بعد اگر ارزشقابل توضیح است. و در مرحله yگذشته 

را توضیح دهد؟.با  yتواند میزان تغییرات اندازه میتا به xهای و حضور وقفه  آیدتوضیح دهندگی به وجود می
                                                           
26 Granger(1969) 
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کمک کند و متغیر مرتبطی باشد( توضیح داده   yبینیپیشبتواند به  x)اگر  xی وسیلهبه  y گرنجرکمک علیت 

 شود.می

 : توجه به این نکته ضروری است که علیت دوطرفه بدین مفهوم است

 هست.  xنیز علت  yباشد،   yعلت  xاگر 

 xی اثر یا نتیجه yاست این بدین مفهوم نیست که  yعلت  x: ای نهفته استی ذکرشده در باال نکتهدر جمله

 دهد. تنهایی علیت را نشان نمیکند اما خود بهها و محتوای اطالعات را بررسی میاست بلکه علیت گرنجر اولویت

، از علیت گرنجر مبتنی بر روش آزمون علیت انباشته و  E-VIEWSافزار ما برای بررسی علیت با استفاده از نرم

خواهیم بررسی کنیم آیا هر بانکی که از ابزارهای پرداخت کنیم و میهورلین استفاده می-علیت دومیترسکو

های خودپرداز،پایانه فروش و پایانه شعب( بیشتر استفاده کرده است به سودآوری الکترونیکی بیشتر)دستگاه

ای پرداخت الکترونیکی است و برعکس، آیا هر بانکی که به سودآوری رسیده است از ابزاره بیشتری رسیده

 تری استفاده کرده است؟ بیش

 : گرنجر تیعل یکردهایرو

های پنلی وجود دارد. فرم کلی و عمومی در رویکردهای متعددی برای آزمودن علیت گرنجر در زمینه داده

 های پنلی به شکل زیر است :داده ی علیت گرنجر با استفاده اززمینه

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼۰,𝑖 + 𝛼1,𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑙,𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝛽1,𝑖𝑥𝑖,𝑡−1 + ⋯ + 𝛽𝑙,𝑖𝑥𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡    

 

𝑥𝑖,𝑡 = 𝛼۰,𝑖 + 𝛼1,𝑖𝑥𝑖,𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑙,𝑖𝑥𝑖,𝑡−1 + 𝛽1,𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + ⋯ + 𝛽𝑙,𝑖𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡  

 شود: دو رویکرد ساده برای آزمون گرنجر در پنل را پیشنهاد می

ها در تمام مقاطع ها که تمام ضرایب آنای ازدادهعنوان مجموعههای پنل بهاولین رویکرد این است که با داده

 ی استاندارد اجرا کنیم. این روش با فرضیکسان هستند رفتار کنیم و سپس آزمون علیت گرنجر را به شیوه
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ها در یک مقطع روی مقطع بعدی که تمام ضرایب در تمام مقاطع یکسان هستند؛ بدین مفهوم که وقفه دادهاین

 تاثیرگذار نیست، به شرح ذیل است:

 𝛼۰,𝑖 = 𝛼۰,𝑗    𝛼1,𝑖 = 𝛼1,𝑗 و   … . 𝛼𝑙,𝑖 و = 𝛼𝑙,𝑗      , ∀𝑖,𝑗     

𝛽1,𝑖 = 𝛽1,𝑗    , … . ,    𝛽𝑙,𝑖 = 𝛽𝑙,𝑗           ,         ∀𝑖,𝑗  

شود که در رویکرد اول آزمون علیت تمام ضرایب در دو می هست و مشاهده L برابر با  در باالتعداد متغیرها

 با یکدیگر مساوی هستند. jو  iمقطع 

شده در این در نظر گرفته یه( اتخاذ شده است. فرض2۰12) 2۱ی دومیترسکو و هورلینوسیلهدومین رویکرد به

روش مخالف روش اولیه است و به این اشاره دارد که تمام ضرایب در تمام مقاطع با یکدیگر متفاوت خواهند بود 

 برخالف روش اول که ضرایب را مشابه در نظر گرفته بود.

𝛼۰,𝑖 ≠ 𝛼۰,𝑗       , 𝛼1,𝑖 ≠ 𝛼1,𝑗      , … . . , 𝛼𝑙,𝑖 ≠ 𝛼𝑙,𝑗        , ∀𝑖,𝑗 

𝛽1,𝑖 ≠ 𝛽1,𝑗   

ها وتحلیل بر اساس دادهپس از توضیح معرفی کلی متغیرها و روش مورد استفاده در مطالعه، حال نوبت به تجزیه

 (1۸۳۰)سوری،  رسیده است.

 کنیم :در نهایت معادله را به صورت زیر برآورد می

 

 𝑅𝑂𝐴it= α + ∑ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑡−𝑘

𝑘

𝑖=1
+ 𝑍𝑖+𝜀𝑖𝑡

 

 : ROA𝑖ها()بازده داراییها سودآوری بانک 

 که در متغیر مستقل ما نهفته اند عبارتند از : (E-PAYMENT)ابزارهای پرداخت الکترونیکی

                                                           
27 Dumitresku-hurlin(2012) 
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 ATMخودپرداز های دستگاه

 POSپایانه فروش  

 PINPADپایانه شعب  

: α    است شخصی مقاطع میان خاص تعامل یدهندهنشان. 

:  β هابانک برای ذکرشده ضریب 

ε  : است خطا جزء باال معادله در متغیر این. 

   z  :  )تولید ناخالص داخلی و تورم)متغیرهای کالن بیرونی   

ماست که در  موردمطالعهی هابانک نشانگر iی هست، موردبررسی هاسالی زمانی بیانگر بازه tباال  معادله در

که در ادامه خواهیم گفت یکی از  طورهمانی منتخب کشور ایران است. هابانک موردنظری هابانکاینجا 

ها تا های مربوط به این متغیر به تفکیک بانکهای فروش هستند و دادهمتغیرهای مستقل این پژوهش پایانه

های فروش مبلغ تراکنش پایانه 1۸۳2به دلیل اجرای طرح شاپرک از سال  بعدازآنموجود است و  1۸۳1سال 

ی ابزارهای پرداخت الکترونیکی ارائه ای درزمینههم داده 1۸۳۱ز سال ها موجود نیست و قبل ابه تفکیک بانک

را برای رویکرد اول آزمون علیت در این پژوهش  1۸۳1-1۸۳۱ی زمانی نشده است به همین منظور بازه

 ایم.ی قرار دادهموردبررسرا  1۸۳۸-1۸۳۱ی زمانی برگزیدیم و برای رویکرد دوم آزمون علیت بازه

مبلغ  شامل که الکترونیکی متقابل تراکنش ابزارهای پرداخت تأثیر آزمون علیت گرنجر از استفاده با است قرار

 میزان بر را مبلغ تراکنش پایانه فروش و مبلغ تراکنش پایانه شعب است های خودپرداز،تراکنش دستگاه

و 2۳انباشتهعلیت پنل  های مختلف کشور ایران با استفاده از علیت پنل مبتنی بر روش آزمونبانک سودآوری

 .کنیم بررسی 2۳هورلین-آزمون علیت دومیترسکو

 

                                                           
28 stacked Panel Causality Test 

Dumitresku&hurlin 29  
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 تخمین و تحلیل نتایج: 

دهیم. می های مورد استفاده در این مطالعه را انجامقبل از تخمین مدل الزم است تا آزمون مانایی را برای داده

 کنیم.می بررسی ۸۰(2۰۰2لوین، لین و چو ) ها را با استفاده از آزمونمانایی داده

 متغیرهای مدل مقدارآماره احتمال تعداد وقفه ها بررسی مانایی 

 بازده دارایی ۳٫۱۰ ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 های خودپردازدستگاه ۱٫۳۱ ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 های فروشپایانه ۱٫۱۳ ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 های شعبپایانه ۱٫4۰ ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 تولید ناخالص داخلی 1٫۳2 ۰٫۰۸۸ 1 مانا 

 تورم 2٫۱۸ ۰٫۰۰4 ۰ مانا 

 آزمون مانایی علیت پنل انباشته

 مدل یرهایمتغ مقدار آماره احتمال وقفه  ییمانا یبررس

 ها بانک یسودآور ۸٫۱2 ۰٫۰۰۰1 ۰ مانا 

 خودپرداز یهادستگاه ۱٫۱۸ ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 فروش یهاانهیپا ۳٫۸۱ ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 شعب یهاانهیپا ۱٫۳4 ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 یداخل ناخالص دیرشد تول 2۸٫۱۱ ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 تورم ۳٫۳4 ۰٫۰۰۰ ۰ مانا 

 هورلین -آزمون مانایی علیت دومیترسکو

ی بعد به تخمین آزمون علیت پنل ها همگی مانا هستند. در مرحلههدهد که دادنتایج  هر دو تخمین نشان می

 پردازیم: انباشته می

 𝑯𝟎فرضیه  آماره آزمون داریسطح معنی

                                                           
30Levin &chu &lin (2012) 
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 پایانه فروش علیت سودآوری بانک نیست ۰٫22۳ ۰٫۱۸41

 ها علیت پایانه فروش نیستسودآوری بانک ۰٫۰۰4 ۰٫۳4۳1

 پایانه شعب علیت سودآوری بانک نیست ۱٫2۸ ۰٫۰24۸

 ها علیت پایانه شعب نیستسودآوری بانک 1٫1۰ ۰۶2۳۱۱

 نیست دستگاه خودپرداز علیت سودآوری بانک ۰٫۰2۸ ۰۶۳۱۳2

 ها علیت دستگاه خودپرداز نیستسودآوری بانک ۰٫2122 ۰۶۱4۱۰

 هاعلیت سودآوری بانک داخلیتولید ناخالص  1٫1۱۳ ۰۶2۳4۳

 علیت تولید ناخالص داخلیها بانکسودآوری  ۰٫۰۱ ۰۶۱۳۳۳

 هاتورم علیت سودآوری بانک ۰٫1۸۳ ۰۶۱1۰4

 ها علیت تورمسودآوری بانک ۰٫24۳ ۰۶۱1۳۱

 تخمین آزمون علیت پنل انباشته با یک مرحله وقفه

 نتیجه اول: 

 

بررسی کردیم  1۸۳1-1۸۳۱ی زمانی هفت ساله بانک را در بازه 1۱ )آزمون پنل انباشته(اول رویکرددر 

و با   آماده سازی شدندها( بر فرض مساوی بودن مقاطع )در این جا منظور بانک رویکردها در این داده

تخمین زدیم و مشاهده کردیم، فرضیه این  استگرنجر-مدل علیترویکرد اول آزمون علیت پنل انباشته که 

 نامه با آزمون علیت پنل انباشته، قابل تایید نیست.پایان

های منتخب کشور ایران علیت برقرار و سودآوری بانک الکترونیکیابزارهای پرداخت مبلغ تراکنش میان"

 "علیت دوطرفه است.است و این 

  فرضیه باال با آزمون صورت گرفته از نظر تجربی مورد تایید نبوده و رد شده است.

های پنلی هستند به همین های مور بررسی دادههای مورد بررسی برقرارنبود، چون دادهعلیت میان داده

را تخمین زده تا متوجه شویم  های آزمون علیت پنل انباشته مدل پنل اثرتصادفیمنظور با استفاده از داده

های منتخب کشور ایران ارتباط معنادار وجوددارد یا میان متغیرهای مستقل مورد بررسی با سودآوری بانک

 خیر؟
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 𝑯𝟎 هیفرض مدل یرهایمتغ آماره احتمال هیفرض یبررس 

 یهادستگاهمبلغ تراکنش  ۸٫2۳ ۰٫۰۰1۸ هیردفرض

 خودپرداز

 و هابانک یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م

 خودپرداز یهادستگاه

 یهاانهیپامبلغ تراکنش  ۸٫2۰2 ۰٫۰۰1۳ هیردفرض

 فروش

 یهاانهیپا و هابانک یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م

 فروش

 یهاانهیپا و هابانک یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م شعب یهاانهیپامبلغ تراکنش  ۱٫1۰ ۰٫۰۰۰۰ هیردفرض

 شعب

 رشد و هابانک یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م یداخل ناخالص دیرشد تول 2٫۱۳۳ ۰٫۰۰۳۸ هیردفرض

 یداخل ناخالص دیتول

 رشد و هابانک یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م تورم ۳٫۱۰۱ ۰٫۰۰۰  هیردفرض

 تورم

 آزمون پنل اثر تصادفی

و از میان  ها علیت دو طرفه برقرارنیستو سودآوری بانک الکترونیکیابزارهای پرداخت  مبلغ تراکنش میان

آزمون پنل با ها داشتند. های شعب بودند که علیت یک طرفه با سودآوری بانکمتغیرهای مستقل فقط پایانه

 ده است و میانی صفر برای هر متغیر رد شمدل اثرتصادفی را برای متغیرهای مدل تخمین زدیم، که فرضیه

ها ارتباط معناداری برقرار است اما این ارتباط و سودآوری بانکالکترونیکی ابزارهای پرداخت  مبلغ تراکنش

به تغییرات ابزارهای نسبت  هاتوان نتیجه گرفت که سودآوری بانکمعنادار به معنای علیت نمی باشد و فقط می

 بی تفاوت نیستند.الکترونیکی پرداخت 

 پردازیم که مانایی آن در باال گزارش شده بود: می هورلین-خمین علیت دومیترسکوحال به ت

ها مشابه آنهای هایهایی که دادهبانک کاهش یافته است. بانک 14بانک به  1۱ها از در این بخش تعداد بانک

قبلی ذکر کردیم اساس این رویکرد بر های هایاند زیرا همان طور که در بخشبوده در این تخمین حذف شده

ها و یا تعداد ابزارهای تراکنش مبلغهایی که در گزارش خود ضرایب متفاوت است به همین منظور بانک 

شعب( خود را صفر رد های هایفروش، پایانههای هایخودپرداز، پایانههای های)دستگاه الکترونیکیپرداخت 

یکی از متغیرهای مستقل ما مبلغ تراکنش پایانه فروش است که از  اند.شده ها حذفاند از لیست دادهکرده

ها های فروش به تفکیک بانکوتعداد پایانهها به دلیل اجرای طرح شاپرک آمار مبلغ تراکنش 1۸۳2ابتدای سال 

ها انکموجود نیست و برای افزایش تعداد مشاهدات جهت رسیدن به نتیجه مطلوب تر الزم بود که باحذف ب
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ها افزایش یابد اما در تخمین رویکرد دوم امکان افزایش سال برای مبلغ تراکنش پایانه فروش وجود تعداد سال

 برای تخمین دومیترسکو آماده سازی شده اند.  1۸۳1های این متغیر تا پایان سال ندارد و داده

 تغییر یافته است.  1۸۳۸-1۸۳۱به  1۸۳1-1۸۳۱و از سال  پیدا کردهزمانی در این مدل افزایش ی اما بازه

 این تغییر به دو دلیل اتفاق افتاده است:

دهیم تا تاثیر ها کاهش یافته به همین منظور تعداد سال را افزایش میبانک تعداد خروجی ۸با حذف  .1

 قابل توجهی بر نتیجه مدل نداشته باشد.

حاصل شده است و ابزارهای پرداخت الکترونیکی ی زمانی تغییراتی در ابزارهای پرداخت با افزایش بازه .2

ابزارهای  تراکنشخواهیم ببینیم که با گذشت زمان تاثیراند. میجدیدی نیز معرفی گردیدهالکترونیکی 

اول چه  رویکردنامه چه تغییری خواهد داشت و علیت نسبت به ذکر شده در پایان الکترونیکیپرداخت 

 کند؟تغییری می

 𝑯𝟎فرضیه  ارزش احتمال Wه آمار Z     آماره

 دستگاه خودپرداز علیت سودآوری بانک نیست ۰۶۳۳۸۰ 1٫۱۸۳۱۳ -۰۶۰21۸4

 ها علیت دستگاه خودپرداز نیستسودآوری بانک ۰۶۸۱۱۰ 2٫۱۳1۳۳ ۰۶۳۳۱2۱

 های فروش علیت سودآوری بانک نیستپایانه ۰۶۳۱14 1٫4۸۰۱۳ -۰۶1۳۱۸۰

 فروش نیستهای هایها علیت پایانهبانکسودآوری  ۰۶۸۳۱4 ۰٫۱۱۸1۸ -۰۶۳۱۱۳۱

 شعب علیت سودآوری بانک نیستهای هایپایانه ۰۶۳12۳ -۰٫2۸۱۱۱ ۰۶۱1۳۸4

 شعب نیستهای هایها علیت پایانهسودآوری بانک ۰۶۰4۰4 2٫۰4۳2۸ ۰۶۱۳۳1۱

 ها علیت تولیدناخالص داخلی نیستسودآوری بانک ۰۶۱۳1۳ 2۶1۳۸14 ۰۶4۰۳۳4

 ها نیستتولیدناخالص داخلی علیت سودآوری بانک ۰۶۳۸۳4 1۶۳2۸۱۱ ۰۶2۰۸۳۳

 ها علیت تورم نیستسودآوری بانک ۰۶۸۱22 ۸۶۰۳۰1۱ ۰۶۳1121

 ها نیستتورم علیت سودآوری بانک ۰۶2۱۳۱ 2۶۳14۱۳ 1۶12۳۳۱

 هورلین-آزمون علیت دومیترسکو

که از بین ابزارهای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده در هورلین به ما نشان داد -نتایج آزمون علیت دومیترسکو

 ها علیت برقرار است. اماها با سودآوری بانکهای شعب هستند که میان آنپایانه تراکنش مبلغاین مقاله فقط 
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اما  نداشتوجود  ی مورد بررسی علیتدر بازه هاو سودآوری بانک الکترونیکیابزارهای پرداخت  سایر میان

ها بی تاثیر نیستند، نتایج آزمون پنل اثر تصادفی به ما چنین بر سودآوری بانکالکترونیکی ای پرداخت ابزاره

هست تحت تاثیر  ROAها که مبنی بر شاخص دهد که وجود ارتباط معنادار یعنی سودآوری بانکای مینتیجه

 هست.الکترونیکی تغییرات ابزارهای پرداخت 

 ایم: یان متغیرهای مستق و وابسته را در جدول زیر گزارش کردهبررسی وجود ارتباط معنادار م

 𝑯𝟎 هیفرض مدل یرهایمتغ آماره احتمال هیفرض یبررس 

 یهادستگاه تراکنش مبلغ 2٫۱۰۱ ۰٫۰۰۱۱ هیردفرض

 خودپرداز

 یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م

 خودپرداز یهادستگاه و هابانک

 یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م فروش یهاانهیپا تراکنش مبلغ ۸٫1۱۳ ۰٫۰۰1۳ هیردفرض

 فروش یهاانهیپا و هابانک

 یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م شعب یهاانهیپا مبلغ تراکنش ۱٫۳۳ ۰٫۰۰۰  هیردفرض

 شعب یهاانهیپا و هابانک

 یسودآور انیمعنادار م عدم وجود ارتباط یداخل ناخالص دیرشد تول ۱٫1۰ ۰٫۰۰۰  هیردفرض

 یداخل ناخالص دیتول رشد و هابانک

 یسودآور انیعدم وجود ارتباط معنادار م تورم ۳٫۱2۸ ۰٫۰۰۰  هیردفرض

 تورم رشد و هابانک

 هورلین-های دومیترسکوآزمون پنل اثر تصادفی با داده

عامل سودآوری نیستند اما بر دهد که ابزارهایپراخت الکترونیکی همانند بخش قبل نتایج جدول نشان می

 ها تاثیرگذارهستند.سودآوری بانک

 نتیجه گیری :

در این بخش بر مبنای مبانی نظری و به پشتوانه پیشنه پژوهش و بر اساس نتایج تخمین حاصل شده از نرم 

  کنیم:افزار نظریه پردازان در زمینه ابزارهای پرداخت الکترونیکی را به دو دیدگاه طبقه بندی می

 دیدگاه اول:
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پذیرد و ارتباط می ها به طور مستقیم از پرداخت الکترونیکی تاثیرای بر این باورند که بازده دارایی بانکعده

شوند و به می های موفق معرفیهایی در صنعت بانکداری به عنوان بانکبرقرار است و بانکها مثبت میان آن

های صنعت بانکداری کمتر بوده و درنهایت از متوسط هزینهها های آندهند که هزینهفعالیت خود ادامه می

ها بستری شود از نظر، نظریه پردازان دیدگاه اول ابزارهای پرداخت الکترونیکی برای بانکمنجر به سودآوری می

. پس اداری، پرسنل و.... را کاهش دهندهای خود اعم از هزینههای ی آن هزینهرا فراهم کرده اند تا به وسیله

 ها را مثبت ارزیابی کرده اند.تاثیر پرداخت الکترونیکی بر سودآوری بانک

 دیدگاه دوم:

اولیه جهت راه اندازی فناوری پرداخت الکترونیکی بسیار باال های نظریه پردازان این دسته بر این باورند که هزینه

های آن به طور ته شدن است پس هزینهبوده و با توجه به این که فناوری روز به روز در حال تغییر و پیشرف

 یابد.پیوسته افزایش می

ی کالنی به پرداخت الکترونیکی اختصاص نمی دهند، همین ها بودجهها بر این باورند که بانکهمچنین آن

های مبنی کنند بنابراین زیرساختدهد که مشتریان هنوز بانکداری به روش سنتی را تقاضا میموضوع نشان می

برای رسیدن به سودآوری در کشورهای درحال ها مورد نظر بانکهای وری قدیمی مانع اجرای فعالیتبر فنا

 شود.می توسعه

آید این است: ایران که پردازان به دست میی نظریهای که از هر دو بخش یعنی تخمین مدل و نظریهنتیجه

ها تاثیرگذار هستند اما کشور در حال توسعه است و ابزارهای پرداخت الکترونیکی روی سودآوری بانکیک

سی ما دو محدودیت وجود ی زمانی مورد بررسودآوری تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی هست در بازه

ها ارقام واقعی را در گزارش خود های مورد نیاز بود بسیاری از بانکداشت اولین محدودیت دسترسی به داده

ی زمانی مورد داد. محدودیت دوم مربوط به بازهاعالم نکرده بودند و همین نتایج تخمین را تحت تاثیر قرار می

های کشور ایران های بانکتحریم 1۸۳1و  1۸۳۰دانیم که در سال می هست و 1۸۳1-1۸۳۱بررسی است که از 

ها را تحت تاثیر قرار داد و در نهایت نتایج تخمین علیت میان تراکنش شدت گرفت و همین سود بانک

 دهد.ها را نشان نمیپرداخت الکترونیکی و سوآوری بانکابزارهای
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یم گیرندگان در زمینه اتخاذ سیاست بانکداری الکترونیکی ها و سیاست گذاران و تصمدرنهایت به مدیران بانک

ها وجود ندارد یعنی کنیم که علیتی میان تراکنش ابزارهای پرداخت الکترونیکی و سودآوری بانکپیشنهاد می

توان تضمین کرد که در صورت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی در پایان سال به سودآوری خواهیم نمی

ها تاثیرگذار توان اعالم کردکه استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر سودآوری بانکمی برعکس، اما رسید و

 است.

 

ABSTRACT: 

E-payment as a branch of Information and Communication Technology 

(ICT) in recent years has improved the banking industry of Iran. In this 

study, we investigate the causality between e-payment transactions and 

profitability of Iranian banks. To test Graenger causality, we use two 

approaches: Stacked Panel Causality Test and Dumitresku-Hurlin Causality 

Test. ATM, POS and Pinpad transactions of Iranian banks during 2005 to 

2011 are used as criteria of e-payments, while Return on Assets (ROA) is 

used as a proxy of banks’ profitability. 

The results of both approaches show that the transactions of e-payment 

instruments have a significant impact on banks’ profitability but this does 

not mean that there is a causality between them. 

Keywords: E-payment, Banks profitability, ROA, Stacked Panel Causality 

Test, Dumitresku-Hurlin Test. 
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