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  چكيده

ــانكي    درســال هــاي اخير،رونــد رو بــه رشــد اســتفاده ازابزارهــاي نــوين پرداخــت الكترونيــك درسيســتم ب
كشــورقابل توجــه اســت،حال آنكــه درطــي ايــن مــدت رشــد نقــدينگي دراقتصــادايران بــه شــدت افــزايش  

پرداخـت الكترونيـك   يافته اسـت ولـذااين گمـان مـي رود كـه رابطـه اي ميـان اسـتفاده ازابزارهـاي نـوين           
ــوين     ــاثير بهــره گيــري ازابزارهــاي ن ــژوهش ت ورشــدنقدينگي وجــود داشــته باشــد ازايــن روهــدف ايــن پ

ــي  ــت الكترونيك ــه(پرداخ ــعب  خودپرداز،پايان ــه ش ــروش وپايان ــتفاده   )ف ــا اس ــادايران ب ــدينگي دراقتص برنق
 1389؛12تـــا  1385؛4وداده هـــاي ماهانـــه دردوره)ARDL(ازتكنيـــك خودبازگشـــت باوقفـــه تـــوزيعي

  .مي باشد

نتايج نشان دهنده رابطه معني دارومعكوس ميان تأثير استفاده ازابزارهاي نوين بانكداري الكترونيك  
بايد توجه داشت كه استفاده از اين ابزارهاي نوين طي اين چند سال . برنقدينگي در اقتصاد ايران مي باشد

  . نحوه دسترسي مشتريان بانكي را تغييرداده است

  ARDLپرداخت الكترونيك،اقتصادايران،نقدينگي، :واژه هاكليد 
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  مقدمه

 كه وكارالكترونيك كسب از اي مجموعه زير راابزارهاي نوين پرداخت الكترونيك  توان مي كلي نگاه دريك  

 مناسب بسترسازيهاي نيازمند الكترونيك تجارت استقرار.دانست باشد، مي اطالعات آوري فن ارمغان

 پول آن تبع به و الكترونيك بانكداري .باشد مي فرهنگي و انساني حقوقي، مخابراتي، ،فني اقتصادي،

 ازطريق الكترونيك، تجارت زمينه در الزم بسترهاي مهمترين از يكي عنوان به و ابزارهاي آن الكترونيك

 تجارت وتوسعه رشد زمينه تواند مي اينترنتي معامالت وجوه الكترونيكي انتقال و نقل و پرداخت در تسهيل

 اقتصادي،سياسي، آثار الكترونيكي پول كاربرد گسترش نتيجه در.نمايد فراهم پيش از رابيش الكترونيكي

روند به كارگيري  بررسي وآشنايي  ضمن مقاله دراين.داشت خواهد همراه به چشمگيري اجتماعي و تجاري
پرداخت اثرات استفاده ازابزارهاي نوين  هجايگادرايران،يستم بانكي وتوسعه ابزارهاي نوين پرداخت درس

موردبررسي  برمتغيركليدي ومهم نقدينگي دراقتصادايران) خودپرداز،پايانه فروش وپايانه شعب(الكترونيك
به بررسي  ARDLكدراين زاستابا استفاده ازروش هاي اقتصادسنجي و به كارگيري تكني .قرارمي گيرد

 ارائه و گيري نتيجه ضمن نيزودربخش آخر.مي پردازيمبر نقدينگي اثرات استفاده از تكنولوژي هاي جديد 
 دركشور الكترونيك و به كارگيري ابزارهاي نوين پرداخت توسعه جهت الزم مباحث،پيشنهادهاي خالصه

  .گردد مي ارائه
  

  بيان مسئله
  
 الكترونيكي بدهد سريع تراكنشهاي به را خود جاي تواند مي كاغذي گير وقت عمليات انجام با وجوداينكه  

 دچار سريع عمليات انجام منظور به خود مهم اطالعات دادن و آن از استفاده در كاربران اكثر حال اين با

 سازي پياده لذا .يستندن مطمئن اينترنت روي بر خود اطالعات از حفاظت و امنيت در چراكه هستند ترديد

مورد توجه  بايد كه است مواردي از پركاربرد ايمن و الكترونيكي تجارتو مطمئن   امن ساختار زير يك
و هر دو  شود مي انجام آنها بين تراكنش عمليات گروه وجود دارند كه دو راستا اين در .قرارگيرد بسياري

 مشترياني سو يك از .باشند مي اهداف خود تامين خواستارطرف اهداف خاصي را مد نظر دارند كه هر كدام 

 دوم هويت گروه از اطمينان و و دسترسي آن براي ديگران تغيير عدم خود، اطالعات حفاظت در كه

 امنيت ايجاد مشتريان، شناخت در كه خدماتي دهندگان ارائه ديگر سوي از و دهند مي خرج به حساسيت

 بنابراين.ميكنند فعاليت مشتري نظر مورد عمليات انجام و خود دستگاههاي از حفاظت آنها، اطالعات براي

  .سازي شوداده پي عمل در و مشخص الكترونيكي پرداخت سيستم يك ويژگيهاي كه است ينا در تالش
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  روش پژوهش

 
اين پژوهش،پژوهشي كمي و نظري مي باشد كه با استفاده از روش كتابخانه اي بصورت مطالعه موردي   

و از روش هاي اقتصادسنجي  تا  ايران با استفاده از داده هاي سري زماني براي كشور
فرضيه هاي مطروحه را مورد بررسي و آزمون  4Microfitتوسط نرم افزار  ARDL تكنيك بابهره گيري از
و منابع  اطالعات الزم براي اين پژوهش از كتاب ها ومقاله هاي داخلي و خارجي همچنين.قرار مي دهد

دارايي،وزارت بازرگاني ومجوعه سخنراني هاي ارائه و ا،وزارت اقتصاد .ا.مركزي ج آماري منتشره از سوي بانك
  .شده است شده دردانشكده هاي مختلف استخراج

  ادبيات موضوع

تعدد وتنوع  اما بعد ازگسترش مبادالت و.درجوامع ساده اوليه،مبادالت اكثراً به صورت تهاتري انجام مي شد 
شد  ، پول به عنوان يك ضرورت ايجاد1ي مبادله،براي تسهيل درامرمبادله وكاهش هزينه ها بسيارزيادكاالها

وواسطه مبادله،مبادالت راازحالت )واحدمحاسبه(وبه عنوان رابطه مبادله همه كاالها باساير كاالهاي ديگر
لذاگفته مي شود پول آن چيزي است كه ازسوي عموم آحادجامعه به .تهاتري به مبادالت پولي تبديل كرد

پذيرفته شده است وواحد محاسبه ،مالك سنجش وذخيره ارزش  ه مبادلهيا واسط 2عنوان وسيله پرداخت
درتاريخ پيدايش پول،ابتداپول به صورت سكه هاي ساخته شده از فلزات قيمتي مانندطال ونقره بوده .هست
بعد ازپيدايش شكل اوليه .امادرزمان هايي پول به صورت كاالهاي خاص،مانند صدف نيزرواج داشته است.است

دراقتصاد پولي،مبادالت با پول .حواله هاي بانكي واسكناس هم به به عنوان پول موضوعيت يافت بانكداري
محمداالدم و نجوان انجام انجام مي شود وپول با كاركردهاي خود مبادالت راتسهيل مي كند

و وسعه پول الكترونيكي برسياست پولي در مطالعه ايي كه صورت داده اند به بررسي اثرت)2009(عبدالت
وجود  الكترونيكي پول توسعه قابل توجهي در منافعدر سال هاي اخير.نقش بانك مركزي پرداخته اند

ساخت  مهمترين ابزار عنوان به نقد پول از به سر مي برد پتانسيل به تا پول الكترونيكي طرح هايدارد
مصرف كنندگان و  واندمي ت براي هر دو و ارزان تر تر ساده از جمله معامالت و ارزش كوچك هاي پرداخت

دستگاه  كنندگانمصرف  را به يك دسترس در "ارزش" يا و ها بودجه سابقه اي از پول الكترونيكي.تجار
رايانه هاي شخصي و يا در يك اعتباري يك كارت بر روي، يا شود مي ذخيره او را در اختيار هاي الكترونيكي

به خوبي  پول استدالل مي كند كه اين مقاله .است رنتاينت مانند شبكه رايانه اي يك بيش از براي استفاده
                                                 

١Transaction Cost 
٢Means of Payment 
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سياست هاي  اجراياثربخشي و  توسعه چنين.در آينده ارز از مهم شكل تبديل به يك تواند مي، شبكهبه 
بانك  ذخاير براي تقاضا قابل مالحظه الكترونيكي پولاستفاده از  افزايش يكگر.قرار دهدتحت تاثير را پولي

درمقاله مورد بررسي اثر بانكداري الكترونيك را بر سيستم )2011(محمدالصمدي.كندمحدود را مركزي
و  ترين مهم يكي از به تبديل شده استبانكداري الكترونيكي .بانكداري كشوراردن تجزيه وتحليل كرده است

 به اين مطالعه .شاهد بوده است سال گذشته در طول توجهي قابلگسترش  برنامه هاي كاربردي ترين مدرن
 هاي داده روي برشده است  تجربي تجزيه و تحليل .اردن بانك بر عملكرد بانكداري الكترونيكيتاثير  بررسي

 عملكرد گيري اندازه بهاطالعات حسابداري  .است شده انجام2010- 2000دوره براي اردن بانك 15از  پانل
صورت  OLSروش از استفاده با مربوطهمتغيرهاي در داراي رگرسيون و مورد استفاده قرار گرفت بانك ها
 وبانك ها بر روي عملكرد قابل توجهيتاثير منفي  بانكداري الكترونيكي كهنتايج نشان مي دهد .گرفته

 سنتي در در اردن بانك ها مشتريان .است اين بانك هاعملكرد  بهبود يافته است الكترونيك بانكداري
 بانكداري الكترونيكياتخاذ  هزينه هاي مرتبط با،ر نتيجهد ار خود عمليات بانكي انجامكانال به .بستگي دارد

 براي ترويج كار خود را بايد از اين رو ،بانك ها .خدمات الكترونيكي ارائه درآمدهاي ناشي از باالتر از هنوز هم
قنبري و .خدمات از اين نوع به استفاده از مشتريان تشويق بانكي وخدمات تمركز الكترونيكي اعتماد به نفس

مطالعه موردي بانك (بانكداري الكترونيكي بر سودآوري سيستم بانكي اثر درمطالعه اي به عنوان)1388(راتيب
ازآنجاكه اقتصادايران برپايه نظام پولي پايه ريزي گرديده ، بانك ها به عنوان مهمترين نهاد )صادرات ايران

شور مي باشند، صنعت بانكداري يكي از بازارپول ،داراي نقش و اهميت فراوان دراقتصاد و بالطبع توسعه ك
صنايعي است كه بيشترين تأثيررا ازپيشرفت هاي ناشي از فناوري هاي مربوط به اطالعات و ارتباطات 

اين مقاله با استفاده از شاخص هاي عمده بانكداري الكترونيكي به بررسي تأثير آن ها .پذيرفته است
ري الكترونيكي درصنعت بانكداري كشورهنگامي مفيدارزيابي كاربرد بانكدا.برسودآوري بانك پرداخته است

مي شود كه سرمايه گذاري هاي انجام شده از سوي بانك ها در اين زمينه سودآوري آنها را افزايش 
بوده كه در آن بازده كل دارايي  مدل به كار رفته در اين پژوهش بر مبناي نظريه ساختارگرايي.دهد
ماشين هاي خودپرداز بانك،تعدادابسته و شاخص تمركز بازار بانك ، اندازه به عنوان متغير وROA( 3(ها

برآورد .بانك،تعداد پايانه هاي فروش،تعداد پايانه هاي شعب به عنوان متغيرهاي توضيحي تعريف مي شوند
استان كشور براي دوره زماني 28مربوط به بانك صادرات ايران در 1مدل با استفاده از داده هاي تلفيقي

نتايج نشان مي دهد . برآورد مي شود Stataافزار  براساس مدل اثر تصادفي با استفاده از نرم1388 -1380
شاخص تمركز بازار بانك، اندازه بانك، تعداد ماشين هاي خود پرداز و تعداد پايانه هاي فروش ، اثر مثبت و 

                                                 
Return On Total Assets 3 
Panel Data 1 
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داراي اثر منفي بر سودآوري بانك داشته اما ،تعداد پايانه هاي شعب . معنادار بر سود آوري بانك داشته است 
  .است

  

  :دستگاه خودپرداز 
ماشيني خودكار، بسيار دقيق و كارآمد جهت ارائه خدماتي همچون دريافت،  ATM2 دستگاه خودپرداز

يك استاندارد .روز به مشتريان مي باشد پرداخت و انتقال وجوه به صورت اتوماتيك در هر ساعت از شبانه 
هاي مخابراتي  هاي سريع با استفاده از پروتكل سريع است كه يك قالب براي ايجاد شبكههاي  براي شبكه

پذير و قوي بوده و قابليت  اين قالب بسيار انعطاف. كند سريع و متنوع به عنوان پروتكل اليه فيزيكي ارايه مي
ر ارسال اطالعات اين قالب مبتني ب.باشد هاي متنوعي از لحاظ كيفيت سرويس را دارا مي ارايه سرويس
اي از قبل  بر روي مسيرهاي داده) هاي كوچك با ابعاد ثابت بسته( هاي بسيار كوچك اطالعاتي  بصورت سلول

  [10].باشد مي) Connection Oriented( ايجاد شده 
  

  دستگاههاي خود پرداز چگونه كار مي كنند ؟
مي رويد ، كارت را وارد  ATMخود پرداز يا شما نياز به مقداري پول داريد بنابراين به سمت يك دستگاه   

ذستگاه كارت خوان مي كنيد ، دستورات نمايش در آمده را اجرا مي كنيد و پس از چند دقيقه در حالي كه 
اين دستگاهها هم اكنون در سوپرماركت ها . پول و رسيد را از دستگاه تحويل گرفته ايد از آنجا دور مي شويد

رمايه حساب چگونه س شما عجيب نيست كهبراي . دفاتر مسافرتي موجود هستند ، فروشگاهها زنجيره اي و
 دستگاه خودپرداز قابل برداشت است؟شما در بانك چگونه در

 ATM .دستگاه هاي خود پرداز سريع هستند و به راحتي مي توان پول را از حساب خودتان دريافت كنيد
مانند ذيگر ترمينال هاي داده ، .قسمت خروجي مي باشد نمونه يك ترمينال داده با دو قسمت ورودي و چهار

ATM مانند يك ارائه  پردازشگر ميزبان. متصل مي شود با استفاده رابط هاي ارتباطي به پردازشگر ميزبان
 ATMتمامي شبكه هاي مختلف  درگاه هاي مختلف بهطريق مي باشدكه از)ISP(كننده خدمات اينترنت 

  [1].متصل مي باشد
 دستگاهايي كه.شتيباني نمايندخطوط اختصاصي و اتصاالت تلفني پر ميزبان مي توانند ازپردازشگبعضي از 

ازشگر سيم ، نقطه به نقطه و خط تلفن مخصوص به پرد4صي كار ميكنند مستقيما از طريق خطوط اختصايا
خط تلفن  هايي كه با خطوط تلفن كار ميكنند با استفاده از يك مودم و ATM. متصل مي شوند ميزبان

                                                 
Automatic Teller Machine 2 
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دستگاهها با خطوط اختصاصي .متصل مي شوندميزبان عادي آزاد يا يك مركز خدمات اينترنت به پردازشگر 
براي محيط هايي است كه مراجعه دستگاه بسيار زياد است و كار بايد سريع انجام شود و دستگاههاي با خط 

ينه اوليه براي دستگاه تلفني برابر نصف هز. تلفن براي تجارتهاي كوچك در فروشگاه ها اغلب به كار مي رود
هزينه عمليات به صورت تلفن فقط قسمت كسري هزينه . هزينه براي دستگاه با خطوط اختصاصي مي باشد

ممكن است متعلق به يك بانك خاص باشد و در همان بانك باشد  پردازشگر ميزبان.خط اختصاصي مي شود
ته شده و به شبكه ديگر بانك ها و شعبه ها متصل كه براي امور مالي مشتريان خود در نظر گرف

  [15].نيست
  ATMهاي فني  شخصهم
 ATM هاي مبتني بر  اي است كه بايد در تمام شبكه هاي فني داراي مشخصهATM  رعايت شده و

  :تضمين شوند
  .ها است مبتني بر سئويچينگ بسته −
بايت سرآيند كه بخاطر ثابت بودن  5بايت داده و  48بايت، شامل  53هاي اطالعات با طول ثابت  بسته −

 .شوند طولشان سلول ناميده مي

 .سرعت مخابره باال و تاخير بسيار كم در رئوس مياني شبكه   −

 .رسند ها به همان ترتيب ارسال به مقصد مي سلول   −

 .هاي مختلف، حتي اتصال با سرعت متغيير در شبكه امكان استفاده از سرعت   −

 ).Connection Oriented( بر ايجاد مسير انتقال ناهمگام مبتني    −

 .هاي مجازي براي ارتباط استفاده از كانال  −

 .هاي باالتر حذف قابليت بررسي و تصحيح خطا و انتقال اين وظايف به اليه   −

  .هاي مختلف كيفيت سرويس تقسيم ترافيك بر اساس مشخصه  −
ATM همچنين تعداد زيادي . هاي داراي قدرت زياد قادر به دسترسي به هر بانكي هستندATM  براي

دستگاه هاي خودپرداز از لحاظ كاربري به دو كالس دروني و بيروني تقسيم مي  .تجار پشتيباني مي شود
ناميده مي شود و بطور كلي در سالنها ، فرودگاهها ، ترمينالها و  Lobbyشوند ، كالس دروني كه اصطالحا 

در پشت ديوار نصب ميگردد و نماي بيروني آن براي  كالس بيروني كه. مراكز فروش نصب مي شوند
ورودي مي باشد كه  3خروجي و  5داراي  ATMنماي بيروني يك دستگاه .مشتريان قابل رويت است 

  :بشرح ذيل است 
  :قسمتهاي خروجي عبارتند از   
  )Monitor( صفحه نمايشگر  -  1   
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  )Receipt Slot( دريچه رسيد مشتري  - 2   
  )Dispenser Slot( پرداخت وجه  دريچه - 3   
  )Deposit Slot( دريچه پاكت  - 4   
  )Speaker( بلندگو  - 5   

  :قسمتهاي ورودي دستگاه عبارتند از   
  ) Card Reader( كارت خوان    

  ) Menu Key( كليد هاي منو     
  ) Key Pad( صفحه كليد مشتري    

مي نمايد اطالعات مربوط به مشتري توسط كارت خوان هنگامي كه يك مشتري كارت خود را وارد دستگاه 
ها و كدهاي Trackخوانده مي شود در اين هنگام دستگاه خودپرداز)Chipمغناطيسي يا ( از روي كارت 

مطابقت مي دهد Serverكارت وارد شده را با استانداردهاي تعريف شده براي ترمينالهاي خودپرداز بر روي 
  .، مشتري مي تواند از خدمات كارت استفاده نمايد) PIN( و رمز عبور  و در صورت معتبر بودن كارت

  واريز وجه

دهد بايد يك سري اطالعات ضروري را توسط  انجام مي ATMزماني كه دارنده كارت يك تراكنش با   
مي فرستد ، تراكنش 1 ميزباناطالعات را به پردازشگر  ATM. كارت خوان و صفحه كليد به دستگاه بدهد

اگر دارنده كارت درخواست . انك دارنده كارت يا موسسه صادر كننده كارت ارسال مي شود تا انجام بشودبه ب
يكبار . پول الكترونيكي را از حساب مشتري در بانك برداشته و به او مي دهد پول بكند ، پردازشگر ميزبان

يك كد موافقت به منتقل مي شود ، پردازشگر  كه پول از حساب مشتري توسط پردازشگر ميزبان
ATMسپس پردازش . ارسال مي كند كه مجوز پرداخت وجه را به دستگاه مي دهدACH) كارمزد پرداخت

  .دارنده كارت در روز بعد كاري انجام مي شود) وجه

  POS 2 دستگاه پايانه فروش 
 

ا مشتريان دستگاهي است كه در مراكز فروش كاال و خدمات نصب شده ت) POS(پايانه پرداخت الكترونيكي 
داراي كارتهاي اعتباري خود در هنگام خريد و فروش كاال بجاي استفاده از وجه نقد، مبلغ مورد توافق بهاي 

                                                 
١host processor 
1point of sale 
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با  .واريز نمايد) پذيرنده كارت(كاال را به صورت الكترونيك از حساب خريدار برداشت و به حساب فروشنده 
ن در كشور ، شركت انياك همزمان با استفاده از توجه به عدم امكانات و شرايط الزم براي توليد كارتخوا

ز ا(، اقدام به توليد نرم افزارهاي الزم   معروفترين برندهاي جهاني و محصوالت برتر با فناوريهاي پيشرفته
به منظور مديريت و انجام عمليات مختلف بانكي و كنترل تراكنشهاي ) محصوالت نرم افزارهاي بانكي شركت

ش دارد ضمن تامين سبدكااليي محصوالت و خدمات بانكي ، نسبت به افزايش كمي پايانه باال و متنوع ، تال
ها در كشور همراه با ارتقاء سطح كيفي آنها ، اقدامات فني و اجرايي مستمري را در گسترش بانكداري 

  [7].الكترونيك به انجام برساند
  
  
  هامكانات و قابليتهاي دستگا   
   

بعنوان يكي از عناصر اوليه و مهم در عمليات باكداري الكترونيكي ،  POSاستفاده از دستگاه هاي  −
باعث سرعت دهي و اطمينان بخشي در انجام معامالت، صرفه جويي در هزينه هاي ملي بابت امحاء 
اسكانس هاي فرسوده، رونق تجارت الكترونيك، كمك به سالمت و بهداشت افراد جامعه، افزايش 

ر بي نيازي از حمل پول نقد و كاهش چشمگير مراجعات مردم به شعب و ضريب امنيت و ايمني بخاط
 .مي شود.... دستگاه هاي خودپردازو

، قابليت اتصال آنها به صندوق هاي فروشگاهي مي باشدكه با اين امكان هاه يكي از امكانات مهم پايان −
هاي پرداخت به مشخصات بستريكپارچه ايي براي فروشنده بوجود خواهد آمد كه در معرفي انواع ابزار

بعنوان مزايا و محاسن  POSقابليتها دستگاه هاي ازساير امكانات، .و ويژگيهاي آن اشاره گرديده است
  [13]:برجسته آن ، ميتوان به موارد موضوعي زير اشاره نمود

 )مشتري(دمات قابل ارائه به دارنده كارت خ •

  خريد كاال •
 افزايش امنيت فروشگاه •

 جذب مشتريان جديد افزايش حجم فروش و •

 كاهش زمان دريافت و شمارش پول •

 سرعت و دقت در واريز پول به حساب •

 مسافرتي/ كاهش ريسك دريافت چك پول  •

  On Lineدسترسي به حساب فروش روزانه بصورت  •



  

  هاي پرداخت لمللي بانكداري الكترونيك و نظاما همايش بيناولين
                                                                                                                             

 

9 
 

 افزايش اعتبار فروشگاه •

 جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي برخي از پرسنل فروشگاه •

 E-Sellingهاي اينترنتي درآينده  احراز آمادگي براي فروش •

 رفع مشكل دريافت و پرداخت پول •

 PIN PAD(1(پايانه شعب  

،شناسايي و تاييد آن براي انجام عمليات بانكي )برداشت(دستگاهي است كه پس از دريافت كارت پرداخت 
اداري مجاز به فعاليت اين وسيله تنها در اختيار شعب بانك ها بوده و صرفاً در ساعات . به كار گرفته مي شود

 [4] .است

 انتقال وجه •

 برداشت وجه  •

 )گردش آخر حساب  10دريافت (صورتحساب كوتاه  •

 مانده  •

 پرداخت قبوض •

 فعالسازي كارت هديه بدون مبلغ با استفاده از پايانه شعبه •

 :مزاياي استفاده

o صرفه جويي در وقت و هزينه مشتريان در زمان عدم سرويس دهي دستگاه خود پرداز 

o  انتقال وجوه بانكي به صورت لحظه اي بين دو حساب در دو بانك عضو شبكه شتاب تا سقف
 ريال 150،000،000

o  انتقال وجوه بانكي به صورت لحظه اي بين دو حساب بانك بدون سقف 

o  دريافت كارت هديه بدون مبلغ در كمترين زمان 

 :معرفي مجموعه خدمات •

o ريال و از كارت به كارت يا حساب  150،000،000رتاسقف امكان انتقال وجه از كارت به كارت ديگ
 بانكي 

                                                 
١Personal Identification Number 
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o  امكان مشاهده مانده حساب 

o  گردش آخر حساب مرتبط با كارت  10گزينه امكان نمايش 

o  امكان برداشت وجه كارت ها 

o  شناسه قبض و شناسه پرداخت :(امكان پرداخت قبوض از طريق وارد كردن اطالعات قبض شامل( 

o ارت هديه بدون مبلغ بنا به درخواست مشتري امكان فعالسازي ك 

  معرفي الگو

 ابزارهاي نوين پرداخت الكترونيك بر تاًثيركاربردهمانطور كه اشاره شد هدف از اين مطالعه بررسي   

به تخمين آن  ARDL1نقدينگي دراقتصادايران  مي باشد كه با روش خودرگرسيون باوقفه هاي توزيعي 
تحليل روند آنها و سپس به طراحي الگوي مناسب  نجا ابتدا به معرفي  متغيرها،در اي.خواهيم پرداخت
  .خواهيم پرداخت

كه در سمت راست معادله رگرسيوني قرار دارند بطور  ATM,POS,POBسه متغير توزيعي  در نمودار زير
ييرات بسيار با يك نگاه گذرا و اجمالي مشاهده مي كنيم كه هر سه متغير تغ.مجزا نشان داده شده است

هر يك از آنها در طول زمان افزايش يافته و روند اين . منظم و هماهنگي نسبت به يكديگر نشان داده اند
افزايش صعودي مي باشد بعبارت ديگر آهنگ تغييرات اين متغيرها از يك ماه به ماه ديگر رو به افزايش 

  .است

  

                                                 
١Auto Regressive Distributed Lag Method 
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  1نمودار                                                                      

يك دليل براي اين سير صعودي مي تواند ناشي از افزايش تعداد پايانه هاي پرداخت به منظور استفاده هر 
عامل ديگر را مي توان ناشي از افزايش استفاده كاربران از اين پايانه ها .چه بيشتر مشتريان در هر بانك باشد

نگ پرداخت بواسطه افزايش تبليغات بانكها به منظور باالبردن نقدينگي و كه ممكن است ناشي از تغيير فره
 و يا افزايش اطمينان از امنيت سايبري و با باال رفتن خدمات و پشتيباني توسط بانك است گردش مالي

  .هاست باشد،دانست

افزايش تعداد بانكهايي كه خدمات پرداخت الكترونيك را در دستور كار خود قرار داده اند نيز مزيد بر علت 
بانك در  19بانك به  17تعداد بانكهاي ارائه كننده خدمات از  1387مي باشد،بگونه اي كه تا اسفند ماه 

البته .همان سال رسيده استبانك در خرداد  20بانك به  19از  1389و در ارديبهشت  1388فروردين 
اتصال بانكها به يكديگر توسط سيستم شتاب و افزايش خدمات ديگر نظير انتقال وجه،خريدهاي اينترنتي به 

 POSو   ATMشرط داشتن رمز دوم و پرداخت قبوض مي توانند تشديد كننده اين افزايش  در دو متغير 
  [3].باشند

است كه افزايش آن   1)اوج و حضيض(چهار قسمت افزايش و كاهشنكته ديگري كه در رابطه با اين نمودار،
اسفند ماه هر سال بدليل فرا رسيدن عيد نوروز مي باشد كه در فرهنگ بالنده ما ايراني ها نو شدن سال با در

كاهش آن نيز در .نو كردن وسايل همراه است كه متاًسفانه در سالهاي اخير به تجمل گرايي بدل شده است

                                                 
١overshoot and collapse 
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اه ناشي از احساس عدم نياز به خريدهاي كلي بعد از فروكش كردن تب و تاب خريدهاي عيد فروردين م
نوروز مي باشد،كه البته در آخرين نقطه از هر سه نمودار بدليل پايان يافتن دوره مورد بررسي در اين 

  .قابل مشاهده است 1389سال  12پژوهش تنها افزايش در ماه 

مي باشد كه در نمودار مشهود  POBو نزديك شدن آن به  ATMاز   POSو آخرين مورد فاصله گرفتن 
تعداد پايانه هاي پرداخت فروش است كه به تبع درصدي در 21ايش چشمگير و بيش از كه ناشي از افز.است

آن تمايل افراد براي حمل پول نقد نسبت به كارتي كه خدمات آن در بيشتر فروشگاهها موجود است كاهش 
 .مي يابد

  . ز معرفي متغيرها به روابط رياضي و تصريح مدل مي پردازيمبعد ا

          
  :نقدينگي تابعي از خودپرداز، پايانه فروش و پايانه شعب مي باشد و مدل را بصورت زير مي نويسيم

     )                                            1(رابطه 

           

 الگو و تفسير ضرايب برآورد

از الگوي پوياي خود رگرسيون ) 1(نقدينگي و متغيرهاي مطرح شده در رابطه  به منظور بررسي رابطه بين  
اين الگو از اين مزيت برخوردار است كه الزم نيست كليه .استفاده مي شود )ARDL(با وقفه هاي توزيعي

چنين افزون بر برآورد ضرايب مربوط به الگوي هم.يكسان برخوردار باشند 1متغيرها از يك درجه تجمعي
بلندمدت،الگوي تصحيح خطا را نيز به منظور بررسي چگونگي تعديل كوتاه مدت به تعادل بلندمدت ارائه مي 

  .دهد

حاصل از بكارگيري روش حداقل مربعات  3ثابت مي كنند كه اگر بردار همجمعي  )1997( 2پسران و شين
رسيون با وقفه هاي توزيعي كه وقفه هاي آن بخوبي تصريح شده بدست معمولي در يك الگوي خود رگ

آيد،عالوه بر اينكه از توزيع نرمال برخوردار خواهد بود،در نمونه هاي كوچك از اريب كمتر و كارايي بيشتري 
 [22].را مي توان بصورت زير نشان داد ARDLفرم كلي الگوي .برخوردار مي باشند

                                          )       2( رابطه       

                                                 
٢Integrated 
٣Pesaran & Shin 
۴Co integrated 
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                                           )   3( رابطه                   

)                              4(رابطه                      
                                                                  

  :كه در اين روابط

 ،عملگر تاًخير زماني ورتبه اول بطوريكه  −

  ،متغير وابسته موجود در مدل، −
  ،بردار متغيرهاي توضيحي بكار گرفته شده در مدل،  −
  ي توضيحي بكارگرفته شده در مدل،،تعداد متغيرها  −
  تعداد وقفه هاي بهينه مربوط به هريك از متغيرهاي توضيحي،، −
  تعداد وقفه بهينه مربوط به متغير وابسته مدل، −
ي برونزا با وقفه ي همچون عرض از مبداً، متغيرهاي فصلي، روند زماني يا متغيرهايبردار متغيرها  −

  .هاي معين

 معادله فوق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي تمامي مقادير
تخمين   ARDLمدل مختلف يعني به تعداد   و  و

 در ابتدا از سوي پژوهشگر تعيين مي گردد و تمام مدلها در دورهتعداد حداكثر وقفه ها يعني .زده مي شود

 1در مرحله بعد با استفاده از يكي از معيارهاي آكائيك.تخمين زده مي شوند
)AIC(2بيزين -،شوارتز)SBC(3كويين -،حنان)HQC(بهينه  وقفه هاي3،يا ضريب تعيين تعديل شده

بيزين به منظور تعيين وقفه هاي بهينه مدل استفاده شده  -در اين بررسي از معيار شوارتز.تعيين مي شود
اين معيار در تعيين وقفه ها صرفه جويي مي نمايد و در نتيجه، تخمين از درجه آزادي بيشتري . است

  [25].برخوردار خواهد بود

مطابق با ) (4ECMگوي بلند مدت، مدل تصحيح خطايضمن برآورد ضرايب ال  ARDLدر ادامه، الگوي
البته قبل از برآورد رابطه بلندمدت ابتدا الزم است متغيرها از .مدل انتخابي در مرحله قبل را ارائه مي كند

  . مورد بررسي قرار گيرند نقدينگي و لحاظ پايايي و وجود رابطه همجمعي بين متغيرهاي مستقل الگو

                                                 
١ Akaike Information Criterion 
٢Schwarz Bayesian Criterion 

3 Hannan Quinn Criterion 
۴Adjusted R-Square 

۵Erro Correction Model 
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  1)(فولر – آزمون ريشه واحد ديكي

اما بررسي هاي .به كارگيري روش هاي سنتي در اقتصاد سنجي مبتني بر فرض پايايي سري زماني است   
انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه اين فرض درباره بسياري از سري هاي زماني متغيرهاي 

غيرهاي سري زماني پايا نباشند ممكن است اگر مت.اقتصادي،اشتباه بوده و بيشتر متغير ها ناپايا هستند
در اين نوع رگرسيون ها در عين حالي كه ممكن است هيچ رابطه . مشكلي به نام رگرسيون كاذب رخ دهد 

يا مفهومي بين متغيرهاي الگو وجودنداشته باشد،ضريب تعيين بدست آمده به احتمال زياد بسيار باال ست و 
بنابراين .هاي غلطي در مورد ميزان ارتباط بين متغيرها دست يابدموجب مي شود كه محقق به استنباط 

 از اطمينان براي جا اين در. ضروري است كه نسبت به پايايي يا ناپايايي متغيرها اطمينان حاصل گردد

 فولر-ديكي آزمون اساس بر نظر مورد كليه متغيرهاي مدل، در استفاده مورد متغيرهاي ناپايايي و يا پايايي

 مختلف و هاي صورت به تعميم يافته فولر ديكي ريشه واحد آزمون.مي گيرد قرار بررسي مورد يافته تعميم

 با وابسته متغيرهاي معني داربودن و )روند و ثابت مقادير( عوامل جبري از هريك معني داربودن اساس بر

  . مي گردد آزمون مدل موجوددر متغيرهاي كليه براي ها، داده وقفه

  

 ن ريشه واحدنتايج آزمو

در . پردازيمگام نخست در تحليل الگوهاي پويا، بررسي ايستايي متغيرها مي باشد كه در ادامه به آن مي
آنگونه كه نمودار بيشتر . باشد بررسي ايستايي متغيرها اولين كار مشاهده نمودار سري زماني متغيرها مي

زمان مورد بررسي  تمام اين متغيرها با يك  دهد، درطول متغيرهاي مورد استفاده در اين تحقيق نشان مي
اند كه نشان از عدم ايستايي اين متغيرها دارد ولي در تشخيص ايستايي با استفاده  روند صعودي همراه بوده

زماني به صورت  لذا ايستايي متغيرهاي سري. توان به صراحت قضاوت كرداز نمودار در برخي از موارد نمي
فولر تعميم يافته جهت  -هاي ريشه واحد ديكيدر اين مقاله از آزمون. اقع شده اندآماري نيز مورد آزمون و

در مورد متغير نقدينگي به دليل احتمال . شوندآزمون ايستايي استفاده شده است كه در ادامه بررسي مي
  [21].وجودشكست ساختاري از آزمون فيليپس پرون نيز براي بررسي ايستايي استفاده شده است

  

  

                                                 
۶Augmented Dickey-Fuller Test 
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  براي آزمون ايستايي متغيرهاي الگو ADFنتايج حاصل از آزمون  -1ل جدو

 ADF نام سري

  كينان-مقادير بحراني مك
MacKinon Critical Values 

1%  5%  10%  

L 9/41 2/6 - 1/94 - 1/61 - 

ATM 6/5 -2/6 1/94 - 60/2 - 

POS 7/43 61/3 - 94/2 - 60/2 - 

POB 3/07 61/3 - 94/2 - 1/61 - 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ                            

  متغيرهاي الگو تفاضل مرتبه اولبراي آزمون ايستايي  ADFنتايج حاصل از آزمون   -2 جدول

 ADF نام سري

  كينان-مقادير بحراني مك
MacKinon Critical Values 

1% 5% 10% 

L -0/81 -2/6 -1/94 -1/61 
ATM 1/29 -2/6 -1/94 -1/61 
POS 3/77 -2/6 -1/94 -1/61 
POB -10/29 -2/6 -1/94 -1/61 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ                            

  

  Lجدول آزمون فيليپس پرون براي متغير نقدينگي  -3جدول 

 PP نام سري

  كينان-مقادير بحراني مك
MacKinon Critical Values 

1% 5% 10% 

L 46/10 -2/6 -1/94 -1/61 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ                            

باشند، و به عبارتي ديگر  مي I(0)در نتيجه تمامي متغيرهاي در سطح و بدون وجود عرض از مبدا وروند 
  .هستند I(1)متغيرهاي اصلي در سطح و با وجود عرض از مبدا وروند
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ر الگو الزم است آزمون وجود همجمعي قبل از بحث درباره رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي موجود د
براي انجام آزمون همگرايي از  روش بنرجي، دوالدو و .بلندمدت در بين متغيرهاي موجود صورت گيرد

الگوي ) ARDL(بدين منظور از روش خودرگرسيون با وقفه هاي توزيعي.استفاده شده است) 1992(1مستر
   [26].پوياي نقدينگي را برآورد خواهيم كرد

و مطابق  Microfit  4در نظر مي گيريم و با كمك نرم افزار 2ينجا حداكثر وقفه هاي مدل را مساوي در ا
 4بيزين بهترين مدل برآوردي را براي اين وقفه محاسبه خواهيم كرد كه اين مدل در جدول  -معيار شوارتز
  .آمده است

  
 ARDLبه روش  نتايج حاصل از آزمون همگرايي الگوي پوياي تابع نقدينگي -4جدول

  
Variable 

 
Coefficient Standard-error T-Ratio[Prob] 

L(-1) 0.87886 0.069853 12.5815[0.000] 
ATM 4.8034 0.86087 5.5802[0.000] 

ATM(-1) -3.2755 1.0144 -3.2290[0.002] 
POS -6.5877 1.6807 -3.9196[0.000] 

POS(-1) 15.5056 3.1667 4.8965[0.000] 
POS(-2) -9.8032 1.9587 -5.0071[0.000] 

POB 1.2418 0.42876 2.8962[0.006] 
POB(-1) -1.1047 0.46901 -2.3554[0.023] 

C 145141.4 69054.1 2.1019[0.041] 
T 1470.6 1658.9 0.88646[0.380] 

                            

  
معادله پويا، فرضيه وجود يا عدم وجود همجمعي بين متغيرهاي موجود در الگو آزمون مي  پس از برآورد

∑چنانچه مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته كوچكتر از يك باشد.شود
=

<
P

i
i

1
)1( α الگوي پويا به سمت ،

سيون با وقفه هاي بنابراين براي آزمون وجود همجمعي در الگوي خودرگر. تعادل بلندمدت گرايش دارد
                  [23]:، الزم است آزمون فرضيه هاي زير انجام شودARDLتوزيعي 

  

                                                 
١Benerjee,Dolado & Master(1992) 

∑
=

≥−
P

i
iH

1
0 01: α
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  )5(رابطه                         

∑
=

<−
P

i
iH

1
1 01: α

    
  

تعداد وقفه هاي بهينه متغير وابسته را دو  وقفه انتخاب ) SBC(بيزين - با توجه به اينكه در معيار شوارتز
  :، پس مقدار آماره مورد نياز براي انجام آزمون فوق بصورت زير خواهد بود)=2P(يم كرده ا

  
  )6(رابطه                       

  
 

مي  - 34/4براي مدل با عرض از مبداً و روند% 95توسط بنرجي و همكاران در سطح ئه شدهكميت بحراني ار
  .بلند مدت ميان متغيرهاي الگو تاًييد مي شود لذا فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه.باشد

  . مشهود است 5پس از انجام آزمون پويا نوبت برآورد بلندمدت براي نقدينگي مي باشد كه نتايج آن در جدول 
  

                                                 
  يج بلند مدت برآورد الگوي نقدينگينتا   -) 5(جدول                                                  

  
Variable 

 
Coefficient Standard-error T-Ratio[Prob] 

ATM 12.6127 10.6651 1.1826[0.243] 
POS -7.3086 12.9670 -0.56363[0.576] 
POB 1.1316 3.7500 0.30176[0.764] 

C 1198150 134770.1 8.8903[0.000] 
T 12139.7 7870.5 1.5424[0.130] 

 
سپس بعد از آن به برآورد الگوي تصحيح خطا كه بيانگر ارتباط كوتاه مدت ميان نقدينگي و متغيرهاي 

  .آورده شده است) 6(مستقل الگومي باشد خواهيم پرداخت كه ضرايب مربوط به آن در جدول 
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 نتايج برآورد كوتاه مدت الگوي نقدينگي - )6(جدول

  
  
                                                                                                                            

    
 
 
 
  
  
  

 :و باالخره الگوي نقدينگي  بصورت زير مي باشد

    
  ) .الگو با فرض داشتن روند در نظر گرفته شده است(باشد در آن روند متغير مي Tكه  

در صد از تغييرات متغير 68.5 متغيرهاي توضيحي مدل حدود  با توجه به مقدار آماره
قابل قبولي مي باشد و آماره  Fهمچنين مدل برآوردي داراي  .نقدينگي را در كوتاه مدت تبيين نموده اند

زبور نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگي ميان جمالت اختالل در سطح اطمينان م) D.W(دوربين واتسن
اين امكان وجود دارد كه وقتي الگوي تعادلي بلندمدت مرتبط با  Microfitدر نرم افزار  .درصد است 5

 با توجه.الگوي خودهمبسته باوقفه توزيعي استخراج شود،الگوي تصحيح خطاي مرتبط با آن را نيز ارائه كند
ضريب جمله تصحيح خطا .است 0.12114-برابر با  ecm(-1) به نتايج فوق، ضريب جمله تصحيح خطا

داراي عالمت منفي است و قدرمطلق آن كوچكتر از يك است كه همجمعي بين متغيرها را تأييد مي 
قدينگي در از عدم تعادل يك دوره در الگوي ن  0.12اين ضريب بدان معني است كه در هر دوره تقريباً .كند

به عبارت ديگر مي توان گفت اگر هرگونه شوك يا عدم تعادل در ابزارهاي نوين .دوره ي بعد تعديل مي شوند
   [19].ه دوباره به تعادل بازخواهد گشتما 8پرداخت الكترونيك در الگوي نقدينگي ايجاد شود، پس از 

  

  

  
Variable 

 
Coefficient Standard-error T-Ratio[Prob] 

dATM 4.8034 0.86087 5.5802[0.000] 
dPOS -6.5877 1.6807 -3.9196[0.000] 
dPOS1 9.8032 1.9578 5.0071[0.000] 
dPOB 1.2418 0.42876 2.8962[0.006] 

dC 145141.4 69054.1 2.1019[0.041] 
dT 1470.6 1658.9 0.88646[0.380] 

ecm(-1) - 0.12114 0.069853 -1.7342[0.089] 
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  نتايج و ارائه پيشنهادات

ادسنجي به بررسي تأثير كاربرد ابزارهاي نوين پرداخت الكترونيك بر در اين تحقيق با ارائه يك مدل اقتص
براي يافتن رابطه بلند مدت بين .در اقتصاد ايران پرداختيم الي  نقدينگي در دوره

دم متغيرهاي موجود در مدل، از روش خودرگرسيون با وقفه هاي توزيعي استفاده شد و نتايج نشان دهنده ع
ضريب جمله تصحيح خطا نشان دهنده سرعت تعديل از كوتاه مدت .رابطه بلند مدت در الگوي نقدينگي بود

درصد از خطاي عدم تعديل دوره قبل نقدينگي در دوره جاري تعديل  11/12بطوريكه .به بلندمدت مي باشد
  .مي گردد

 به است كه الكترونيكي تجارتي داشتن به منوط گذاشت،  رقابت عرصه به پا و تجارت دنياي به ورود امروزه

پس افزايش .برساند حداقل به را موجود ريسكهاي و شود پردازش و مديريت كمتر هزينه با احسن نحو
ها و ايجاد اطمينان به مشتريان به لحاظ امنيت و حفاظت از اطالعات آنها  دسترسي و خدمات  توسط بانك

اه داشته و نويد دهنده ورود به مرحله جديدي از نظام پرداخت مي تواند كاربرد بيشتر مشتريان را به همر
همچنين افزايش همكاري بانكهاي داخل در زمينه هاي پرداخت از طريق .براي بانكداري كشور عزيزمان باشد

البته نبايد فراموش .ابزارهاي نوين الكترونيك مي تواند انگيزه را براي استفاده از اين تكنولوژي افزايش دهد
كه در دنياي امروز مبادالت برون مرزي بدون اينترنت و كارتهاي اعتباري پذيرفته شده در سطح بين  كرد

از اينرو پيشنهاد مي شود كه افزايش خدمات بانكها همسو با سياست آنها در جهت .المللي امكان پذير نيست
 . شكل گيري  و گسترش روابط در سطح جهاني باشد
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