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هـاي  دهند که افزایش تعداد پایانـه شـعب و سـوئیفت در بانـک    است. نتایج تجربی نشان می
هـاي  در بانـک هـاي خـودپرداز  هاي شعب و تعـداد دسـتگاه  غیردولتی و افزایش تعداد پایانه

تأثیر مثبتی بر تخصیص منابع (تسهیالت اعطایی) داشته است.دولتی 

هـاي  بانکداري الکترونیک، صنعت بانکداري ایران، تخصیص منابع، دادههاي کلیدي:واژه
تابلویی

JEL:G21بندي طبقه
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مقدمه. 1
کـرده  ایفـا اقتصـادي کشـورها  توسعهفرایندسرمایه نقش مهمی در،ي اقتصاديهادر نظریه

هـاي  تخصـیص سـرمایه بـه بخـش    رو کشورهایی که داراي الگوي کارآمـدي در این. ازاست
رفـاه اجتمـاعی بیشـتري    دي و به تبـع آن، مختلف اقتصادي هستند، اغلب از پیشرفت اقتصا

هاي مـردم بـه   انـداز پـس هاي ملـی و همچنـین   ند، بدیهی است که هدایت سرمایهبرخوردار
ي تجـاري در هـا بانـک . شـود مـی یستم بانکی انجام ي اقتصادي به وسیله سهافعالیتسمت 

ي مختلف اقتصادي، هابخشي ملی و تخصیص آن به هاسرمایهکشورها با گردآوري منابع و 
سازند.زمینه الزم را براي رشد و توسعه اقتصادي هموار می

ز اي برخـوردار خواهـد بـود. ا   در انجام این امور از اهمیـت ویـژه  هابانکبنابراین موفقیت 
در زمینـه  عمـده و تحـوالت تغییـر وقوع دلیلاخیر بهيهاسالدر صنعت بانکداري،طرفی

الکترونیکـی ارتباطاتگسترش.استداشتهچشمگیريتغییراتارتباطات،توسعهفناوري و
بسـتري مناسـب بـراي   اینترنـت، جهـانی شـبکه بهجهانمردمازتعداد زیاديو دسترسی 

دررقابـت افـزایش موجـب امـر این. استفراهم نمودهاقتصاديوتجاريبرقراري مراودات
بانکدارياست. داشتهبه همراهراالکترونیکیبانکداريخدماتارائهشده وبانکداريصنعت
د دانسـت  یاي جدیبه فرد دنو منحصرازدستاوردهاي خاصگریکی دیتوانمیرا کییالکترون

شـبکه  افزاري مبتنی برسختوافزارينرمشرفتهیپهايکه عبارت است از استفاده از فناوري
د باعث حذفتوانمیکهکییمالی به صورت الکتروناطالعاتمخابرات براي تبادل منابع وو
و تسهیل تسریعجهتضر،احدر عصر .شودهابانکدر شعب مشتريکییزیاز به حضور فین

هـا و یـا   د که باعث پراکندگی گـرایش انگرفته شدهي گوناگونی به کارها، روشزندگی انسان
سیر قبلی خود را بـه  مهابانکسردرگمی صاحبان کار شده است. حضور فیزیکی کاربران در 

ي هـا روشاي از خود نشان داده است و در واقـع  ده و در دنیاي جدید صورت تازهپایان رسان
).1389(نیکروش، اند گشتههاروشپرسرعت ماشینی جایگزین دیگر 

فنـاوري ایـن نقشی کـه به،الکترونیکبانکداريبه موضوعپرداختنضمنمقالهینادر
تخصـیص  کند و نیز اثري که بـر ایفامشتریانباکیفیت بهو بهبود خدماتارائهدردتوانمی

پـردازد.  به معرفی بانکداري الکترونیک می،بخش دوم.منابع بانکی دارد، پرداخته شده است
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با الهام از ادبیات موضـوع  ،کند. در بخش چهارمري مرتبط را مرور میادبیات نظ،بخش سوم
هـاي  شـده بـا اسـتفاده از داده   مدل ارائـه ر بخش پنجم،شود. دریزي میمدل پایهچهارچوب

شود تا به طور تجربی نقش بانکداري الکترونیک بر تخصیص منـابع بانـک   تابلویی برآورد می
کـه بخـش پایـانی    ،رد مطالعه قرار دهـد. بخـش ششـم   هاي دولتی و خصوصی را مودر بانک

هاي منتخب اختصاص دارد.پیشنهادها براي بانکهگیري و ارائبه نتیجه،است

بانکداري الکترونیک. 2
ي اخیـر بـه شـکل    هـا سـال هاي بانکـداري الکترونیـک موجـود در بـازار در     تنوع تکنولوژي

، (ATM)تکنولوژي مانند: دستگاه خودپرداز است. به کارگیري انواعیافتهاي افزایش فزاینده
، بانکـداري تلفنـی و اینترنـت توسـط     (Pin Pad)شـعب  يهاپایانه، (POS)ي فروش هاپایانه
را هـا هزینـه سـرعت پـردازش را افـزایش و    توانـد میسسات مالی اعتباريؤو سایر مهابانک

نقش بسـیاري در اقتصـاد و   دتوانمیبه کارگیري بانکداري الکترونیک ،کاهش دهد. به عالوه
و مشتریان را هابانکتجارت داشته باشد و شیوه ارتباطی و تعامالتی بین خریدار و فروشنده 

یک بنگاه اقتصادي کمـک  عنوانبهشدن نقش بانکواقعیودگرگون سازد و به جذب منابع
قابل توجهی کند.

طالعات و ارتباطـات در عرصـه   بانکداري الکترونیک یکی از مظاهر عینی انقالب فناوري ا
هـاي تجـاري گذشـته ایجـاد     ها و رویهونیک، انقالبی در شیوهاقتصادي است. بانکداري الکتر

. جهـت اسـت جامـه عمـل پوشـانده   ،بهتـرین وجـه  بهجویی راکرده است و سرعت و صرفه
:ارائه شده استتعاریف مختلف بانکداري در ادامه ،شناخت بهتر

و دیگـر  هـا بانـک ک استفاده از تکنولـوژي اسـت کـه بـه مشـتریان      بانکداري الکترونی-
هاي متنـوع الکترونیکـی   را بدون واسطه و از طریق کانالاجازه تعامل با بانک اننفعذي
.)1387سرگزي کوشه، (دهدمی

ارائـه مسـتقیم خـدمات و عملیـات بـانکی جدیـد و سـنتی بـه         بانکداري الکترونیـک،  -
.)1385(سید جوادین، است اي ارتباطی متقابل الکترونیکی همشتریان از طریق کانال
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گیـري از  ي الکترونیکی براي ارائه خدمات متعارف بانکی بـا بهـره  هاروشاستفاده از به -
.)1384،شیرانی(شودمیاطالق بانکداري الکترونیک،انواع مجازي پرداخت

بـه سـبب   لکترونیـک بانکـداري ا تـوان نتیجـه گرفـت کـه     با توجه به تعاریف فـوق مـی  
جویی در وقـت  آفرینی در توسعه تجارت الکترونیکی، کیفیت ارائه خدمات بانکی، صرفهنقش

اي برخـوردار اسـت.  از اهمیت و جایگاه ویـژه ،ها مشتري و کاهش معضالت اجتماعیمیلیون
شده باعث شده است که بانکداري الکترونیک نه فقط به عنوان یک مجموعـه  کارکردهاي یاد

هـاي مهـم توسـعه کشـورها     یکی از زیرساختک الزام ملی و یبه عنوان ات بانکی، بلکه خدم
هر چقدر به سمت سطوح باالتر بانکـداري الکترونیـک کامـل حرکـت نمـاییم،      قلمداد شود.

تـر،  اي متمرکزتـر، شـبکه قابـل دسترسـی گسـترده     هاي رایانهیات دستی کمتر، سیستمعمل
بـه د. شـ امنیت اطالعات بانکی بیشـتر خواهـد   ،در نهایتمحدودیت زمانی و مکانی کمتر و 

درتوانـد مـی مختلـف ابعـاد درالکترونیکبانکداريمدیریت صحیحوکارگیريبهکلیطور
):1388بانک شود (گلچهره نودهی، توسطشدهارائهبهبود خدماتموجبزیرموارد
پرداخترحلهمآخرینتاتقاضاقبولبدوازمالیتسهیالتسرعت اعطاي-1
جاريمقرراتوتسهیالتشفاف شرایط اعطايصریح ورسانیاطالع-2
برمبتنیهايسیستمپیوستهمهبههايشبکهشعب به وسیلهباارتباطبرقراري-3

شبکه
پرداخت الکترونیکی برايهايسیستمتوسعهشعب وسطحفعالیت درتمرکز-4

مشتریانوهاها همچنین بین شرکتشرکتتبادالت بین
عملیات بانکداريدرکاراییبهبود-5

ها و روشحذف هاي الزم را در جهتزمینه،ترونیکگسترش بانکداري الک،از سوي دیگر
رقابت تجـارتی  ،بانکداري الکترونیک.کندهاي بروکراتیک فراهم میهاي مبتنی بر نظامشیوه
موجب رونق اقتصادي بانـک و  ،ر نهایتدامر و این دهدمیي عامل را گسترش هابانکمیان 
را مدیریت این امکـان ،مندي بیش از پیش مشتري خواهد شد. در بانکداري الکترونیکبهره

را در عرصـه تجـارت و   کیا افزایش جایگاه بانروند افت و،خواهد داشت که با نظارت دقیق
.)1386، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد (حسنیخط بررقابت به صورت دقیق و 

ثري در ؤنقـش بسـیار مـ   بانکـداري الکترونیـک  توان گفت با توجه به توضیحات فوق می
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اهش هزینه و خطر انتقال پول هاي مکانی و زمانی و کایش رفاه اجتماعی، رفع محدودیتافز
هـا، کـاهش   عدم وابستگی به ساعات کاري و موقعیت مکانی خاص، سـرعت تـراکنش  ودارد

کنـد  را فـراهم مـی  ان به چندین بانـک و کیفیـت بـاالي اطالعـات    ، دسترسی همزمهاهزینه
).1387هاي مجلس، پژوهش(

اطالعـات) رابطـه  فنـاوري الکترونیک (شاخصبا بانکداريهاکارایی بانک،در عین حال
دارد پس با درنظرگرفتن این حقیقت توجه به بانکداري الکترونیـک و رفـع مشـکالت    مثبت

.)1389وردار است (سوري و همکاران، اي برخآن از اهمیت ویژه
طـی  اگرچـه البته بانکداري الکترونیک جهت گسترش با موانعی نیـز مواجـه اسـت و    

هاي خـودپرداز،  ي ارائه خدمات بانکداري الکترونیک مانند دستگاههاروشها برخی از سال
تفاده قـرار  هاي بدهی و اعتباري و بانکداري اینترنتی در نظام بانکی کشور مـورد اسـ  کارت

بـه صـورت مشـکالت در   گرفته است، لیکن مشکالت و موانع توسعه بانکداري الکترونیـک  
افـزاري  زیرساخت ارتباطی، مالی و بانکی، حقوقی و قانونی، فرهنگی و نیروي انسانی و نرم

و یتنبـود پوشـش مخـابراتی در برخـی نقـاط کشـور، محـدود       شوند. در واقع، نمایان می
اي کشـور و وابسـتگی   زیرساخت ارتباطی مطمئن مخـابراتی و مـاهواره  بودن کیفیتپایین

هزینـه بـاالي خریـد تجهیـزات     ، هـاي شـرکت مخـابرات   به زیرسـاخت شبکه بانکی کشور
هـاي سـنتی   افزاري براي گذار از بانکداري سنتی به الکترونیک، حاکمیـت سیسـتم  سخت

وزیـع نامناسـب جغرافیـایی    بانکداري، ضعف دانش فناوري اطالعات در مراجـع نظـارتی، ت  
هـاي کشـور و نبـود    بودن سـطح رقابـت بـین بانـک    ي فروش، پایینهاپایانهخودپردازها و

نبود قوانین و ، اي براي مبادالت الکترونیکیهاي خارجی در ایران و عدم پوشش بیمهبانک
ــفاف    ــایی و ش ــی و قض ــام اجرای ــک در نظ ــداري الکترونی ــوابط بانک ــوانین و  ض ــودن ق نب

هـا، کمبـود نیـروي انسـانی     هاي موجود و عدم بازنگري قوانین و دستورالعملالعملدستور
متخصص در بانکداري الکترونیک و محدودیت قوانین جذب پرسنل فنی کارآمـد و مجهـز   

هـا در زمینـه   هاي تخصصی کارکنـان بانـک  آموزشدربه دانش روز، ضوابط محدودکننده
خروج نیروهاي متخصص، کارآمد و مجهز بـه  ، یکهاي مورد نیاز بانکداري الکترونتخصص

بودن ضریب نفوذ نداشتن بخش زیادي از مشتریان به اینترنت (پاییندانش روز و دسترسی
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1باشد.ترین مشکالت نظام بانکداري الکترونیک میاز عمدهاینترنت در کشور)

پـولی زاربـا دررقابتوضعیتبررسیخود براي) در مطالعه1389سوري و همکاران (
2هیرشـمن وهرفینـدال هـاي آنها بـا اسـتفاده از شـاخص   اند.استفاده کردهتمرکزازایران

مورد بررسی قرار داده و به 1386تا 1380هايسالها در ایران را طیبانکتمرکزمیزان
و 1000بـین هیرشـمن وهرفینـدال شـاخص ها،سالتمامیاند که دراین نتیجه رسیده

تواندمیکهعواملیجملهتمرکز مالیم در بازار پولی کشور دارد. ازازحکایتوبوده1800
میـان رقابـت ایجـاد ورقـابتی فضـاي شـود، توسـعه  سـبب رابـازار تمرکـز درجهکاهش

بـه دولتـی هايبانکتدریجیسازيتداوم خصوصیباتواندمیرقابتافزایشهاست.بانک
زدایـی مقرراتبانکی،هايفعالیتبهموانع ورودحذفمدیریت،ومالکیتدرواقعیمعناي

رقـابتی مقـررات وضـع وخارجیهايحضور بانکامکانتسهیلداخلی،مالیمؤسساتاز
تحقق یابد.کشوربانکیشبکهبراي

ادبیات نظري.3

مطالعات داخلی.1ـ3

هـاي بـانکی در   ثیر کارتأدر جستجوي یافتن میزان ت)1388زاده و همکاران (برادران حسن
بهبود عملکرد بانک ملی استان آذربایجان شرقی با استفاده از اسناد و مـدارك و نظرسـنجی   

هاي بـانکی  بین تعداد کارتبه این نتیجه دست یافتند که از مشتریان (دارندگان ملی کارت)
هـاي اصـالحیه،   و تـراکنش فـروش نقطـه  هـاي  توسط پایانـه هاي انتقالی و افزایش تراکنش

.اشت و انتقالی توسط خودپردازها ارتباط مستقیم وجود داردبرد

صـادرات توسـعه بانـک آمارمرکزيهادادهازخود با استفادهمطالعهدر) 1388(ایلخان
چندشاخصـه  ریاضـی ریزيبرنامهالگويیکطراحیبه،1387تا1383يهاسالایران طی

که الگـوي فعلـی   دهدمیه وي نشان عالنتایج مطپردازد.است، میفازيبر منطقمبتنیکه

1-www.ictnews.ir سایت فناوري اطالعات و ارتباطات ایران
2-Herfinal & Hirschman Index
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تخصیص اعتبارات و تسهیالت بانک و تسهیالت توسعه صادرات ایران بهینه نبوده و مدیریت 
بانک به اصالحات جدي در این خصوص نیاز دارد.  

هـاي  سـال بانک دولتی و خصوصی در بازه زمانی14هاي ) با استفاده از داده1387قانع (
ي بانکـداري الکترونیـک بـر رشـد ارزش افـزوده      هـا فعالیـت ی نقش به بررس1386تا 1381

بیشترتأثیربیانگراین پژوهش،هاياقتصادي خدمات سیستم بانکداري پرداخته است. یافته
شـعب وشـعب هـا پایانـه صـادره،  يهـا کـارت چـون خدماتیقالبدرالکترونیکیبانکداري
بـر  الکترونیـک بانکـداري خـدمات ضـعیف بسـیار تـأثیر وخصوصـی يهابانکبرسوئیفت،

. دولتی استيهابانک
) به بررسی توسعه بانکداري الکترونیک در ایران با نگاهی بـه عوامـل و   1386اسماعیلی (

وي در پی شـناخت موانـع اسـتقرار و توسـعه بانکـداري در      موانع فراروي آن پرداخته است. 
ـاجتمـاعی، عوامـل مـدیریتی   ـتخصصـی، عوامـل قـانونی   ـعوامـل فنـی  ایران به بررسـی  

بـا محاسـبه زمـان الزم و هزینـه     و همچنـین  پردازدمیاستراتژیکی، عوامل اقتصادي و مالی 
در 1385ــ  1384هـاي  سـال در بازه زمانی شده خدمات در شیوه سنتی و الکترونیکی تمام

د.یاببرابر کاهش می11هزینه هر نفر در شیوه الکترونیکنشان داده کهایران 
کیـد بـر   أو بانکداري سنتی بـا ت طالعه تطبیقی بانکداري الکترونیک) به م1385ستاري (

بـا تعیـین   ،بانک صادرات ایران پرداخته تا به راهکارهاي مناسبی دست یابد. در این پژوهش
کیـد بـر بانـک    أدر مقایسه بـا بانکـداري سـنتی بـا ت    بخشی بانکداري الکترونیکی و اثریکارا

در هـاي بانکـداري الکترونیـک   روشکـردن  بردهاي مناسب براي کاربرديصادرات ایران، راه
شده است.بانک صادرات ایران ارائه 

کالسـیک وعصبیهايشبکهمدلهابانکدراعتبارتخصیصجهت)1381(آذرومنصوري
.  گرددشناساییهدفاینبهدستیابیبرايآنهاقرار دادند تا کاراتریناستفادهرا مورد

بـر الکترونیکبانکدارياثرمورددرپژوهشیتاکنون،کشورداخلشدهانجامطالعاتدر م
اسـت آنبرسعیپژوهشایندراست ونشدهانجام،منابع و یا تخصیص اعتباراتتخصیص

آناثـر خصـوص بوامـروز دنیـاي درالکترونیـک بانکـداري اهمیـت ونقـش بهتوجهباکه 
موضــوعایــنبــهبــانکیعملیــاتاجــرايســرعتیشافــزاوبانــکيهــاهزینــهدرکــاهش

شود.پرداخته
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خارجیمطالعات.2ـ3

،2005-1995هـاي  کشور طی سـال 63بانک در 10هاي با استفاده از داده1)2011تابودا (
کنـد  بیان میکند. اوبر تخصیص سرمایه اثر میهاکند چگونه تغییر مالکیت بانکبررسی می

از دولتـی بـه خصوصـی بـر تخصـیص      هـا بانکو تغییر در ساختار هابانکتفاوت در مالکیت 
اعتبار اثرگذار است. 

هـاي خـارجی بـر    کننـد چگونـه ورود بانـک   ) بررسـی مـی  2009(2دگریس و همکـاران 
ر اسـت. آنهـا بـه ایـن نتیجـه      ثیرگذاأتخصیص اعتبار در کشورهاي داراي بازارهاي نوظهور ت

گذار است. اثرهاتریان بر تخصیص اعتبار بانکیابند که میزان اطالعات مشدست می
بـر اقتصـاد   تأثیر پـول و بانکـداري الکترونیـک   ) به بررسی2004(3فالنکامپ و همکاران

، IS-LMو یـک مـدل سـاده    یم تصویر کاملی از پول الکترونیکاند. آنها با ترسکالن پرداخته
کنند.  را تشریح میاثرات پول و بانکداري الکترونیک

) چهارچوبی بـراي تحلیـل اینکـه چگونـه رقابـت بـین       2004(4گووانی و مارکوزلعه مطا
آورد. گـذارد، فـراهم مـی   گرهاي مالی بر تخصیص اعتبار تحت اطالعات ناقص اثر مـی واسطه

هـاي ژاپنـی را در اواخـر    کننده تخصیص اعتبار بانـک عوامل تعیین)2000(5شریوز و داهل
کنند که رشـد منفـی   آنها بیان می؛نداهدادرد بررسی قرارمو1990و اوایل دهه 1980دهه 

همچنین آنها نشـان دادنـد کـه    ؛ داردهاها اثر منفی بر رشد اعتباردهی بانکسرمایه در بانک
بستگی دارد.6هاي مختلف بانک به شرایط بانک مادراعتباردهی شعبه

اي پـول پرداختـه اسـت.    ) به بررسی تأثیر نشر پول الکترونیکی بر تقاض1998(7برنتسن
هـاي  خود عنوان داشته است که انتشار پـول الکترونیکـی تـأثیري بـر انگیـزه     وي در مطالعه

بازي نخواهد داشـت زیـرا ایـن نـوع     اعم از معامالتی، احتیاطی و سفتهمختلف نگهداري پول 
روش پرداخـت جدیـدي اسـت کـه بـه مثابـه روش جانشـین در برابـر سـایر          ،پول در واقـع 

1-Taboada
2- Degryse et al.
3-Fullenkamp et al.
4- Giovanni and Marquez
5-Shrieves and Dahl
6- Parent Bank
7- Berentsen
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و دامنه انتخاب افـراد را  شودمیچک مطرح وي پرداخت از جمله اسکناس و مسکوکاهروش
بخشد.  وسعت می

شناساییاز طریقبانکیدادنوامکانالموجودیتبررسیبه) 1988(1برنانک و بلندر
در هابانکرا بر تواناییبانکیمختلفهايمشخصهتأثیر،نداپرداختهوامعرضهتجربی تابع

عضو کشور6برايبرآوردهااند. زدهتخمینراوامعرضهمدلونمودهارزیابیوامعرضه
با ) انگلیس و آلمان(ژاپن، یونان، فرانسه، آمریکا،2سازمان همکاري اقتصادي و توسعه

دادنوامکانالکهدادهنشان2003ـ1996يهاسالطیي تابلوییهادادهاستفاده از روش 
ارتباطکهرسیدهنتیجهاینبهعالوهبهاست،فعالیونانوژاپنشورکدودرتنهابانکی

است.وامعرضهتابعشناساییدرمهمعاملیک،بانکهايمشخصه
،انـد از آنجا که مطالعات اندکی به تأثیر بانکداري الکترونیک بر تخصیص منـابع پرداختـه  

،ش روزافزون بانکداري الکترونیکشود تا با توجه به اهمیت و گستردر این مطالعه تالش می
هاي دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.نقش آن بر تخصیص منابع در بانک

ارائه مدل.4
بایسـتی  دارند، نقل و انتقال منابع دردر ساختار تجربی کشورها ی کهبه لحاظ اهمیتهابانک

اوج ،بانکـداري الکترونیـک  . پیش روندهمگام با دنیاي فناوري به سوي تغییرات و دگرگونی 
استفاده از فناوري انفورماتیک و ارتباطات و اطالعات در حذف قید زمان و مکـان از خـدمات   
بانکی جهانی و داخلی است که به واسطه تنوع خدمات قابل ارائه توسط ابزارهاي مختلف در 

بانـک را  درآمـدهاي  ، جهت گسترش دامنه خدمات بانکی عالوه برکاهش هزینه ارائه خدمات
شـده در بانکـداري الکترونیـک در زمـان بسـیار      ، خدمات ارائـه . به عالوهدهدمینیز افزایش 

ي بانـک  هاهزینهکوتاهی نسبت به بانکداري سنتی قابل انجام است که این امر باعث کاهش 
آنها بـه  براي نیل به اهداف فوق باید رضایت مشتریان خود را برآورده کنند. هابانک. شودمی

آوردن تسهیالت بهتر براي مشتریان خود و افزایش سهم خود از بازار به سرعت نظور فراهمم

1- Bernanke and Blinder
2- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
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کننـد. از ایـن رو، بـا ثابـت     خود را به امکانات مختلف فنـاوري مـدرن اطالعـات مجهـز مـی     
اثرات سایر عوامل در نظام بانکـداري نـوین بانکـداري الکترونیـک در تخصـیص      کردن فرض
کند.   بحثی ایجاد میبانکی اثرات قابلمنابع

ي شـعب،  هـا پایانـه هـاي خـودپرداز،   توان دستگاهي بانکداري الکترونیک میهاشاخصاز 
اسـاس بري اعتباري را نام برد.هاکارتي نقطه فروش، تلفن بانک، خدمات موبایل و هاپایانه

دریکـی الکترونتجهیزاتثرترینؤمعنوانبهخودپردازيهادستگاه) 1386(شاکريپژوهش
تـأثیر بهتوجهباهمچنیند،ندارهابانکعملکردکاراییبرمثبتاثريالکترونیک،بانکداري

نیـز اعتباريهايکارتآن،اقتصاديآثاروپولگردشسرعتافزایشبراعتباريهايکارت
دهـی  نک را از توان و قدرت بیشتري در وامباودارندبانکیخدماتسودآوريبرمثبتاثري

سازند.میمنابع برخوردار 
نمایند. ایـن خـدمات از   از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد میهابانک

ین و اعطاي تسهیالت با نـرخ بهـره بـاالتر و در    یي مردم با نرخ بهره پاهاسپردهطریق جذب 
، شـود یمـ و به آن حاشـیه سـود و بهـره گفتـه     استنتیجه اختالف دو نرخ که عایدي بانک 

نرخ بهـره، نـرخ  با کاهش) 2004توجه به مطالعه فالنکامپ و همکاران (پذیرد. باصورت می
که در نهایت به سودآوري در سیستم بـانکی منجـر   یابد استفاده از خدمات بانکی افزایش می

را تحـت تـأثیر قـرار    هـا بانـک حاشیه سـود ناخـالص   ،. به عالوه، نوسان در نرخ بهرهشودمی
).1385(ترابیان، شودمیآنهاو موجب نوسان در سود انتظاري دهدمی

) ثبات در رشد پایدار منابع بانکی را GDPهمچنین رشد مداوم تولید ناخالص داخلی (
رود رابطه مستقیمی بـین رشـد اقتصـادي و سـودآوري     نماید. بنابراین انتظار میایجاد می

همچنین تولیـد ناخـالص داخلـی    ).2004بانکی وجود داشته باشد (فالنکامپ و همکاران، 
دهد در صورت افزایش درآمـد و قـدرت خریـد جامعـه، درخواسـت بـراي       سرانه نشان می

تسهیالت افزایش و به تبع آن، حجم اعتبارات اعطایی هم افزایش خواهـد یافـت (صـادقی    
).1389عمروآبادي، 

عرضـه تسـهیالت   کننـد کـه تقاضـاي وام و    ) نیز استدالل می2003(1استگمن و فاریس
توسط بانک بستگی به درآمد و سطح اشتغال در جامعه دارد، زیرا افزایش در ایـن دو متغیـر   

1-Estegman and Faris
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رود با بهبود فضـاي  وکار جامعه است، به طوري که انتظار میبه منزله بهبود در فضاي کسب
ـ  میزان آن نیز تخصیص اعتبارات نیز کارآمدتر شده و ،وکار در جامعهکسب ذا افزایش یابـد. ل

در معادله تخصیص اعتبارات استفاده شده است.GDPدر این مطالعه از 
رود اثـر  ) است، که انتظار مـی Infتورم (تأثیرگذار بر تخصیص منابع بانکی، از متغیرهاي 

هـا قیمـت عمـومی سطحدرمداومافزایشتورم،.منفی بر تخصیص منابع بانکی داشته باشد
ـ اقتصاددرنامطلوبهايهپدیداز واستکشوریکپولخریدقدرتدرمستمرکاهشیا ه ب

بـر عـالوه باال،سطوحر. تورم دنمایدمیتحمیلجامعهبرجديییهاهزینهکهآیدمیشمار
گـذاري، سرمایههايانگیزهرفتنازبینها،اندازپسکاهشموجبها،قیمتنظامکردنمختل

،نهایـت دروبـازي تهسـف ياهـ الیـت فعسـمت بـه رسمیيهابخشازسرمایهفرارتحریک
درواطمینـان عـدم موجـب آنزیـاد تغییـرات وتورم.شدخواهداقتصاديرشدکندشدن

باعـث همچنـین . شـود مـی گذاريسرمایهبرايگیريتصمیمدرتأخیروانگیزهسلبنتیجه
اارکـ نحـو بهمنابعتخصیصوشدهکاستهنسبیهايقیمتدرموجوداطالعاتکهشودمی

).1384زاده مقري،(اسماعیلنگیردصورت
هاي فوق با ثابت درنظرگرفتن سـایر شـرایط، فـرض بـر ایـن اسـت کـه        با توجه به بحث

عملیات بانکی بخصوص در تخصیص منابع و ارائه تسهیالت تحت تـأثیر متغیرهـاي اقتصـاد    
کـه در آن آثـار   گیـرد،  ها، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره قـرار مـی  کالن مثل سطح قیمت

متفاوتی قابل مشاهده است.
) یکی دیگـر از متغیرهـاي سـاختاري اثرگـذار بـر تسـهیالت اعطـایی        Size(اندازه بانک

هـا، تعـداد   بانـک ، تعـداد  هابانکهاي حسب داراییبرهابانکست. اندازه و یا ساختار هابانک
حسـب  بـر ، اندازه بانکهشدر این پژو.بانک و تعداد کارکنان اندازه گرفته شده استشعب
یـن  ه ااست. ارتباط اندازه بانک با تسهیالت اعطایی بمد نظر قرار گرفته ي هر بانک هادارایی

در صورتی که در مقیاس ،تري کوچکهابانکتر در مقایسه با ي بزرگهابانکلحاظ است که 
، موقعیـت  یشـتر ي بهـا دارایـی و هافرصتداشتن دلیل بهینه اقتصادي خود عمل نمایند، به

دهی دارند.وامبهتري جهت
تـر  گیرد کـه هـر چـه بانـک بـزرگ     از طرفی سنجش اندازه بانک به این دلیل صورت می

و شـود منتفـع مـی  هاي ناشـی از مقیـاس   از صرفهيبیشتربه میزان باشد، در معامالت خود 
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ه مثبتی بین اندازه رود که رابطنماید. بنابراین انتظار میمیدرآمد و سود بیشتري نیز کسب 
بـا  ،). به عبارتی دیگر1390وجود داشته باشد (مردانی،آني بانک و سود هاداراییمیزانیا 

یابد.افزایش میآن دهیي بانک قدرت وامهاداراییافزایش 
هـاي بهـره باالسـت،    به همین جهت، در وضعیت رونق اقتصـادي، بـا وجـود اینکـه نـرخ     

هـاي بهـره در   هـاي رکـود بـا اینکـه نـرخ     د و بـرعکس در دوره یابگذاري افزایش میسرمایه
ي آخـر  هـا سـال براي مثال، در .گیردگذاري صورت نمیترین سطح قرار دارند، سرمایهپایین

خود در تاریخ امریکا رسیده بود، اثر خاصـی  هاي بهره به باالترین حددهه هفتاد با اینکه نرخ
بودن نرخ بهره در رغم ثابتدر مورد ایران به.)1375گذاري نگذاشت (توتونچیان، بر سرمایه

بودن آن از نرخ تورم (نرخ بهره واقعی منفی) نظام بانکی ترو پایین1359تا 1342ي هاسال
شـود کـه   نتیجـه ایـن مـی   ).1373با منابع مازاد قابل توجهی مواجه بوده است (کمیجـانی،  

گذاري و تغییرات نرخ بهره و سـود بـانکی،   یهمطالعات نظري و تجربی، رابطه ثابتی بین سرما
گذار، توان انتقـال تغییـرات نـرخ    کند. در وضعیت رونق، سرمایهها ارائه نمیبراي همه حالت

گـذاري  بهره و سود بانکی به قیمت محصول را دارد. افزایش نـرخ بهـره تـأثیري در سـرمایه    
توانی را ندارد، افزایش نـرخ  نخواهد داشت و در وضعیت رکودي و عادي اقتصادي که چنین

شـود تـا رابطـه    میاین عوامل باعث شود.گذاري میبهره باعث کاهش سود و کاهش سرمایه
سود بانکی و عملکرد بانکی در تخصیص اعتبارات ناپایدار شود.تعادلی بین نرخ

1و همکـاران لـن  آالگـوي در ایـن پـژوهش برگرفتـه از    شده بدین ترتیب، معادله تصریح

، که در آن تخصیص منابع بـانکی تحـت تـأثیر    است) 2006(2) و کالرك و همکاران1998(
هاي بانکی قرار دارد و اثـر بقیـه متغیرهـاي    ساختار بازار، متغیرهاي اقتصاد کالن و مشخصه

:  شودمیگرفته تأثیرگذار روي تخصیص منابع، ثابت در نظر

)1(0 1 2

3

it it

it it

RA a a Market Structure a Macrot

a Bank Characteristics U

   



اسـت.  tدر زمـان  iدهنده اندازه بانـک  نشان،یا ساختار بازارMarket Structureitمتغیر 
در GDPهم یکی از متغیرهاي اقتصاد کالن مثل نـرخ تـورم، نـرخ بهـره یـا      Macrotمتغیر 

1-Allen et al.

2-Clarke et al.
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اسـت tدر زمـان  iهاي بانـک  دهنده ویژگینشانBank Characteristicsitباشد.میtزمان 
متغیـر  RAitجزء اخـالل و Uitشود،میتلقی همان بانکداري الکترونیکر این پژوهشکه د

است.tدر زمانiوابسته تخصیص اعتبارات (تسهیالت اعطایی) بانک
سـهیالت  خصیص تت،شودمییی که براي نظام بانکی ایران طراحی الگوبر این اساس، در 

) و متغیر اقتصاد کـالن  Sizeاندازه بانک ()،EB(ي الکترونیکبانکدارمتغیر اعطایی تابعی از 
)Macrok ،مانند تورم (GDP کـه شـکل   شـود میو نرخ سود تسهیالت بانکی در نظر گرفته ،

تبعی آن عبارت است از:   

1wو2و3)2( =,

= k  ,1و2و3 ( , )it it kt witRA f Size Macro EB

تعـداد متغیرهـاي بانکـداري الکترونیـک     wتعداد متغیرهاي اقتصاد کالن و kدر آن که
ي تابلویی هم به صـورت  هادادهخطی و در محیط ـ است. الگوي مورد نظر در فرم لگاریتمی

:  شودمیزیر تعریف 
)3            (0 1 2 3it i it kt wit itLRA LSize LMacro LEB U         

ي هـا بانـک مقاطع (واحـدهاي انفـرادي) شـامل    iو 1390تا 1380دوره زمانی tآن که در
دولتی اقتصـاد نـوین،   هاي غیربانکو رفاه و ملت صنعت و معدن،دولتی ملی، صادرات، سپه،

ه عنوان لگاریتم شـاخص تخصـیص   بLRAitمتغیر وابستهکارآفرین، سامان و پارسیان است.
که به صورت نسبت تسهیالت اعطایی هر بانک بـه  شودمیمنابع (تسهیالت اعطایی) معرفی 

یکـی از  Macroktکل تسهیالت اعطـایی شـبکه بـانکی ایـران در نظـر گرفتـه شـده اسـت.        
) یا نـرخ t2LMacro)، تولید ناخالص داخلی (t1LMacroمتغیرهاي اقتصادي مثل نرخ تورم (

از لگـاریتم  ،شده براي بانکداري الکترونیـک در الگوي ارائه. ) استt3LMacroسود تسهیالت (
) و تعـداد  LEB2itي شـعب ( هـا پایانـه )، تعـداد  LEB1itسه شاخص تعداد شـعب سـوئیفتی (  

اثـرات انفـرادي   ai، أعـرض از مبـد  α0) استفاده شده اسـت.  LEB3it(ي خودپردازهادستگاه
هـم اثـرات هـر یـک از     α3و α1،α2جزء اخالل است. ضـرایب Uitو اهبانکشامل مشخصات 

دهند.رات (کشش) بر متغیر تابع نشان میمتغیرهاي توضیحی را به صورت درصد تغیی
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نتایج برآورد الگو.5
میـان )اعطاییتسهیالت(بانکیمنابعتخصیصبرک الکترونیبانکداريریثتأتحلیل جهت

بانـک  6بـراي  3معادلـه  درشـده تصـریح ي الگو)غیردولتیوولتید(ایرانمنتخببانکده
اقتصاد نـوین،  (بانک غیردولتی 4و )رفاه و ملتصنعت و معدن،ملی، صادرات، سپه،(دولتی 

بـا اسـتفاده از   1390ــ 1380طـی  تـابلویی يهـا دادهروشبه)کارآفرین، سامان و پارسیان
برآورد شده است. Stata (12)افزار نرم

ي هـا داده،در حالـت اول .شـود میحالت در نظر گرفته ي مورد مطالعه در دوالگورآورد ب
ي هـا داده،ومدحالـت درو)کـارآفرین ونـوین اقتصادپارسیان،سامان،(غیردولتیيهابانک
بـرآورد الگـوي   ) جهـت رفـاه و ملـت  صنعت و معدن،(ملی، صادرات، سپه،دولتیهايبانک

، مقایسـه میـزان   هـا در حقیقـت  . دستاورد یافتهگیرنداستفاده قرار میبانکی مورد تسهیالت
سـه شـاخص بانکـداري    ،بانکداري الکترونیک بر عملکـرد بـانکی اسـت. در هـر حالـت     تأثیر

هـاي خـودپرداز) و   ي شعب و تعداد دستگاههاپایانهالکترونیک (تعداد شعب سوئیفتی، تعداد 
یـد ناخـالص داخلـی و نـرخ بهـره) در بـرآورد الگـو        سه متغیر کالن اقتصادي (نرخ تورم، تول

. شوندمیاستفاده 

مـورد ي غیردولتـی هـا بانکبرآورد الگوي تسهیالت براي اول:حالت.1ـ5
بررسی

صورت پذیرفته که در آنها از متغیرهاي 3برآورد از معادله 9در این قسمت از مطالعه، 
ده شده است.مختلف اقتصاد کالن و بانکداري الکترونیک استفا

انـدازه بانـک در تمـام الگوهـاي     متغیـر ضـریب  ،1ل جدودرشدهگزارشنتایجبر اساس
است، که نشانگر تأثیر مثبت آن بر متغیـر  دارمعنی5و 2مندرج در جدول به غیر از الگوي 

شـده  ، بر اساس نتایج گـزارش . در مقابلباشدمیي غیردولتی هابانکوابسته یعنی تسهیالت 
ي بـر  دارمعنیتأثیر 9و 8، 2ضریب متغیرهاي اقتصاد کالن به غیر از الگوهاي ،1ل در جدو

دهند. عدم تأثیرگذاري متغیرهاي کالن بر تخصیص تسـهیالت  عرضه تسهیالت را نشان نمی
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ناشی از جایگاه نامناسب ایـن نـوع   تواندمیي غیردولتی در الگوهاي ذکرشده، هابانکتوسط 
صاد کالن کشور باشد.  در سیستم اقتهابانک

ي خـودپرداز بـه عنـوان    هـا دسـتگاه کـه تعـداد   9و 6، 3در این الگوها به غیر از الگوي 
بانکـداري  ي هـا شـاخص هـا  شاخص بانکداري الکترونیک در نظر گرفته شده، در بقیه حالـت 

تسـهیالت بـر داريمعنـی ومثبتتأثیر،ي شعبهاپایانهتعداد الکترونیک شامل سوئیفت و
دردرصـد یـک افزایشبا1براي مثال در الگوي کهطوريبه،دهدمینشانهابانکطاییاع

ـ هـا بانـک اعطـایی تسـهیالت عرضه ،(تعداد شعب سوئیفت)الکترونیکبانکداريشاخص ه ب
. اگرچـه ضـریب آن بـه لحـاظ     اسـت انتظاربا مطابقکهیابد،میافزایشدرصد02/0نمیزا

است، اما مقدار آن بسیار کوچک است، کـه ناشـی   دارمعنید درص5آماري در سطح اهمیت 
هاست. بـا ایـن   بانکاز تأثیرگذاري نه چندان قابل توجه این شاخص بر تسهیالت تخصیصی 

ـ  ،داربودن این متغیرحال، نظر به معنا انکی از امکان ایفاي نقش مؤثرتر در تخصیص منـابع ب
ي بانکداري الکترونیک وجود دارد. هاخصشاکارایی در شعب سوئیفتی و سایر طریق ارتقاي

ي غیردولتی مورد بررسـی،  هابانکي خودپرداز با درنظرگرفتن هادستگاهضریب متغیر تعداد 
تأثیر اسـت. نتـایج بیـانگر ایـن     % بی5لحاظ آماري در سطح اهمیت از9و 3،6در الگوهاي 

از شـبکه هااین دستگاهبودنجخرابی و خاردلیل ه ، بهادستگاهاست که با افزایش تعداد این 
و سقف مبلغ برداشتی از کارت (روزانه مبلغ دو میلیون ریال)، تنها هزینه خریـد دسـتگاه را   

پول را از گردونـه اقتصـادي   ،ي غیردولتی تحمیل نموده است و همچنان مشتریانهابانکبه 
فید و هزینه ایـن  ی میدهند. بنابراین عدم کاراخارج کرده و سرعت گردش پول را کاهش می

ي بـر  دارمعنـی و در نتیجه تأثیر ارزش افزوده خدمات بانکی کاسته از سودآوري و هادستگاه
عرضه تسهیالت نداشته است.

انـد و بـا توجـه بـه     باید توجه شود که متغیرها به فرم لگاریتمی در برآورد استفاده شـده 
فع این مشکل نتایج بـرآوردي  ناهمسانی واریانس در مدل مشهود است که جهت رLRآماره

برآورد شده است.GLSبه روش 
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هاي غیردولتی (حالت اول)نتایج برآوردي الگوي تخصیص منابع (تسهیالت بانکی) براي بانک)1(جدول 

1الگوي متغیر
ضریب
آماره
P>|z|

2الگوي 
ضریب
آماره
P>|z|

3الگوي
ضریب
آماره
P>|z|

4الگوي 
ضریب
آماره
P>|z|

5الگوي 
ضریب
آماره
P>|z|

6الگوي
ضریب
آماره
P>|z|

7الگوي
ضریب
آماره
P>|z|

8الگوي
ضریب
آماره
P>|z|

9الگوي
ضریب
آماره
P>|z|

LSize64/3
67/4
000/0

25/3
99/0

321/0

97/1
83/1

068/0

40/3
38/4
000/0

89/1
56/0

574/0

65/1
51/2

031/0

64/3
81/3
000/0

38/6
94/2

003/0

00/3
41/2

016/0
LMacro1t09/0-

24/0-
807/0

79/1-
68/2-
007/0

94/0-
35/1-

177/0
LMacro2t30/0-

89/0-
374/0

31/0
58/0

560/0

091/0-
16/0-

873/0
LMacro3t055/0

07/0
942/0

93/5
72/5
000/0

60/2
90/1

057/0
LEB1it02/0

95/5
000/0

024/0
46/6
000/0

023/0
91/5

000/0
LEB2it002/0

80/3
000/0

002/0
83/2
005/0

002/0
91/5

000/0
LEB3it0003/0

26/0
796/0

0004/0
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725/0

0007/0
52/0

602/0
Cons.18/8-
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000/0
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54/0-
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41/2 -
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363/0
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62/1-

105/0
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025/0
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31/4-
000/0

41/14-
47/2 -
014/0
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0000/0

46/22
0001/0

76/4
019/0

94/46
0000/0

18/9
027/0

76/8
043/0

63/44
0000/0

27/72
0000/0

76/6
080/0

LR Test08/10
0179/0
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39/26
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23/47
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0000/0

45/44
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ي دولتی هابانکبرآورد الگوي تسهیالت براي م: حالت دو.2ـ5

از متغیرهاي مختلف اقتصاد کـالن و  آنهاالگو برآورد شده که در 9،همانند حالت اول، در این حالت
اندازه بانک در متغیر، دهدمینشان 2جدولطور که . همانالکترونیک استفاده شده استبانکداري 

اي داشته است، به گونههابانکي را بر تسهیالت اعطایی همه دارمعنیگانه تأثیر مثبت و الگوهاي نه
هـا بانکدربانکیتسهیالتاندازه بانک، عرضه دردرصدیکافزایشبا،1که براي مثال در الگوي 

. بـا توجـه بـه ضـرایب بـرآوردي کـه       ستاانتظارمطابق باکهیابدیمافزایشدرصد82/6میزانبه
دست آمده است، واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات اندازه بانک زیـاد  ه مقادیر بیشتر از واحد ب

بوده است. 
ي بانکــداري الکترونیــک در الگوهــاي بــرآوردي تــأثیر هــاشــاخصو Macroمتغیرهــاي 

بـر مبنـاي نتـایج    تسهیالت بانکی نداشته که مطـابق بـا انتظـار نیسـت.    معناداري بر عرضه 
ي شعب بـا  هاپایانهي خودپرداز و تعداد هادستگاه، ضریب متغیر تعداد 2شده در جدول ارائه

ي دولتی مورد بررسی، از لحاظ آماري معنادار نبوده و مطابق بـا انتظـار   هابانکدرنظرگرفتن 
ـ هـا دسـتگاه که افزایش تعداد این نیست. نتایج بیانگر این است  قطعـی و کنـدي   دلیـل  ه ، ب

بـودن  اسـتفاده و بـی ي خـودپرداز هـا دستگاهخطوط اینترنت در ایران، قطع برق، فرسودگی 
نسـبت بـه کـل    هـا بـودن تعـداد دسـتگاه   پایین، 1390ـ 1380ي هاسالدر آنهابسیاري از 

تنها هزینه خرید دستگاه را به ، شبکهها از ین دستگاهن ابودخرابی و خارجي صادره،هاکارت
پول را از گردونه اقتصـادي خـارج کـرده و    ،تحمیل نموده است و همچنان مشتریانهابانک

انـد و در  سرعت گردش پول را کاهش داده و تنها یک حلقه به زنجیره تبـادل پـولی افـزوده   
ي هـا بانـک ده خدمات از ارزش افزوها،دستگاهي سنگین خرید و نگهداري این هاواقع هزینه

یی مشتریان با این خـدمات  همچنین شاخص سوئیفت به علت عدم آشنادولتی کاسته است.
تأثیر معناداري بر تخصـیص منـابع   هاي سیاسی موجود در بازه زمانی مورد تحقیق،و تحریم

ي دولتی نداشته است.هابانکدر 
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)2(جدول

ي دولتی متغیر بانکداري الکترونیـک هـر چنـد    هابانکدر دادندنشاننتایجبه طور کلی 
ـ ناکارآمدونامناسببرخوردآن،دلیلیست و ندارمعنیلیوداردعالمت مثبتی  خـدمات ا ب

سنتیبانکداريودنببغالودولتینظامدرمداريمشتريبودننگمرک،بانکداري الکترونیک
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الکترونیکـی، تجهیـزات ایـن تعدادافزایشصرفاًوالکترونیکیخدماتتوسعهاستانداردهاي
، سرباريهاهزینهتحمیلوفنیمشکالتجغرافیایی،نامناسبتوزیع،آنهاازصحیحنااستفاده

، اسـت نداشـته دولتـی يهـا بانـک منـابع تخصـیص بـر معنادارياثراستفاده از این فناوري
دولتـی شـرح داده   هـاي  بانکوط به ي مربهادادهوم یعنی دطور که در حالت همچنین همان

ي بـر  دارمعنـی تـأثیر  8و 5دولتـی در الگوهـاي   هـاي  بانـک ي شعب در هاپایانهشد، تعداد 
تخصیص منابع نداشته است. 

گیري و پیشنهادهانتیجه.6
)دولتـی و غیردولتـی  (بررسی اثر بانکداري الکترونیک در دو نوع بانکداري ،هدف این مطالعه
است. لـذا یـک الگـوي مناسـب اقتصادسـنجی      ع بانکی (تسهیالت اعطایی)بر تخصیص مناب

شده از آوريي جمعهادادهي تابلویی با استفاده از آمار و هادادهو بر اساس روش تصریح شد
شده توسط بانک مرکزي و سـایت بانـک مرکـزي در دوره زمـانی    گزارش عملکرد بانکی ارائه

برآورد گردید. 1390ـ1380
تأثیر خدمات بانکـداري  ها دال بر عدمیافته،2و 1هايبه نتایج برآوردي جدولبا توجه 
نبـودن متغیـر   دارمعنیي دولتی ایران بوده است. هابانکبر تخصیص اعتبارات در الکترونیک

ناکارآمـدي سیسـتم بـانکی و اسـتفاده نادرسـت از      بـه دلیـل   توانـد میبانکداري الکترونیک 
ـ این سیستم یر جهت استفاده ازخدمات و عدم آموزش فراگ بـدون  ه دلیـل ارائـه خـدمات   ب

سـازي  رسـانی و فرهنـگ  افزار و نیروي انسـانی، عـدم اطـالع   ، سختافزارپشتیبان، اعم از نرم
ساعته دستگاه خودپرداز و ساختار سنتی بر اساس صدور اسـناد  24عمومی، نبود امداد فعال 

گذاري بانکداري الکترونیک بر تخصیص منـابع  یر، یعنی تأثبنابراین فرضیه اولباشد.کاغذي 
دست آمده، در ه ، به طوري که بر اساس نتایج بشودمیي دولتی و ارائه تسهیالت رد هابانک
گذار نیست.  اثرتوسعه خدمات بانکداري الکترونیک بر تخصیص اعتبارات هاي دولتی، بانک

ات بانکـداري الکترونیـک در قالـب    ها دال بر تأثیر خـدم با توجه به نتایج برآوردي، یافته
تـی ایـران   هـاي غیردول هاي خودپرداز بر تخصیص اعتبارات در بانکسوئیفت و تعداد دستگاه

دست آمده، توسعه خـدمات بانکـداري الکترونیـک بـر تخصـیص      ه . بر اساس نتایج باندبوده
کامـپ و همکـاران   مطالعه فالناین نتیجه با که ي غیردولتی اثرگذار است هابانکاعتبارات در 
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)، مبنی بر تأثیرپذیري عملیات بانکی از توسعه بانکـداري الکترونیـک مطابقـت دارد.    2004(
تعداد کم ایـن  باشد که دلیل اینبهتواندمیي شعب هم هاپایانهنبودن متغیر تعداد دارمعنی

تنهـا  راتی، به علت قطعی ارتباط مخـاب از شبکههااین دستگاهن بودخرابی و خارج، هادستگاه
ي غیردولتی تحمیل نموده است و همچنان مشتریان پـول  هابانکهزینه خرید دستگاه را به 

وجود آنهـا دهند، لیکنرا از گردونه اقتصادي خارج کرده و سرعت گردش پول را کاهش می
ي بر عرضه تسهیالت نداشته است. دارمعنیتأثیر 

تـأثیر  ،ي بانکداري الکترونیـک هاشاخصدارمعنیضرایب ،دست آمدهه مطابق با نتایج ب
گیري بانکـداري  شکلفرایندخدمات بانکداري الکترونیک بر تخصیص اعتبارات بانکداري در

بیشتر و بنـابراین کـاراتر   1390تا 1380ي غیردولتی طی دوره زمانی هابانکالکترونیک در 
ـ بهبود نظـام بانکـداري ارا  جهت زیرهايپیشنهاد،با توجه به نتایج این مطالعهبوده است. ه ئ

گردند:می
شـود مـی امـا کـوچکی اسـت، پیشـنهاد     ، مقـدار مثبـت  ضریب متغیر بانکداري-

گذاري در توسعه بانکداري الکترونیک به منظور توسعه ظرفیت خـدمات  سرمایه
انجام شود تا منابع بانکی را با تخصیص بهتري مواجه سازد.  

بانکداري الکترونیـک در قالـب سـوئیفت و    بههاي دولتی و غیردولتی باید بانک-
هاي خودپرداز توجه بیشـتري داشـته   توسعه و نوآوري خدمات در قالب دستگاه

ها و براي حفظ روابط خود با بانکها بانکغلب ، االمللباشند. زیرا در سطح بین
نماینـد.  سـعی در جهـت توسـعه عملیـات سـوئیفتی مـی      ي پولیهابخشسایر 

رقابـت  ،ري به منظور توسعه ظرفیت بانکداري الکترونیـک گذاهمچنین سرمایه
دهد.  کردن منابع خود افزایش میبهینهرا جهتبانک دولتی و غیردولتییانم

ـ    ینتایج تجربی اشاره قاطع انکی دارنـد،  به تأثیرگذاري اندازه بانک بـر تخصـیص منـابع ب
الل، آزادي عمــل، قبــال اســتقســازي ســاختار بــانکی درهبهینــبنــابراین بــر تــالش جهــت

.شودمیدر بازار مالی تأکید کردن عملیاتپذیري و حتی یکپارچهرقابت
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