مرکز پژوهش های کاربردی

به نام خدا

بانک کشاورزی 

آخرين اخبار تحوالت صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان
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بر اساس یافته های پژوهشی موسسه آموزش و تحقیقات EHI1کشور آلماا  ،باه نناوا یکای از آخاری
پایگاه های استفاده از پول نقا ( )cashدر اتحادیاه اروپاا ،آماار سام اساتفاده از پرداخاه هاای مبتنای بار
کارت های بانکی برای اولی

بار باالتر از میزا پرداخه نق ی توسط مصرف کنن گا خرد در ای کشور ش ه

اسه؛ به نحوی که در پایا سال  2018میالدی ،سم پرداخه های کارتی از کل مبالغ مرتبط با خرده فروشای
 48/6درص  ،سم استفاده از وجوه نق برای اینگونه از پرداخه ها با اختالفی جزیی به میازا  48/3درصا و
سم سایر ابزارهای پرداخه به  3/1درص رسی ه اسه .نتیجه حاصل از ای تحقیا

نشاا مای دها یکای از

نوامل اثرگذار بر میزا افزایش آمار پرداخه های مبتنی بر کارت ،رشا صا ور کاارت هاای با هی باانکی
( )Debit Cardsدر سیست مالی آلما بوده و نامل مم دیگر ،افزایش سطح انتماد مصرف کنن گا

باه ویاژه

نسل جوا در انجام پرداخه های مبتنی بر کارت های بانکی بوده اسه.
آنگونه که از یافته های ای پژوهش مشاه ه می شود ،پرداخه های نق ی همچناا در بای آلماانی هاا
رایج بوده و نمی توا ادنای حذف آ را باالخص برای خری های خرد داشه .بنا بار انتقااد افاراد مصااحبه
ش ه در تحقی

موسسه  ،EHIمیزا استفاده از وجوه نق برای پرداخه های با ارزش مبلغی پاایی در آلماا ،

همچنا تا پنج سال آین ه غالب خواه بود .جالب توجه آنکه نتایج ای

تحقی

در انطباق با سایر پاژوهش هاا

بوده به نحوی که در مطالعه ای که اخیراً توسط بانک مرکزی آلما صاورت گرفتاه ،نلیارغ رشا شاگرف و
روزافزو در فناوری های نوی بانکی و مالی 88 ،درص از آلمانی ها همچنا مایلن تا در آین ه نیز از پول نق
استفاده نماین .
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