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بر اساس جدیدترین گزارش انجمن تجاری بخش خدمات مالی و بانکدداری انلستدنا (،)UK Finance2
ده درصد کل برینانیایی ها به دلیل بهره گیری گتنرده از خدمات مبننی بر موبایل و پرداخت های غیرتماسدی،
هرگز از پول نقد اسنفاده نمی کنند .بر اساس تخمین های صورت گرفنه ،در پایا سدال  2018مدیددی تددداد
 8/5میسیدددو نفدددر (بدددیش از  16درصدددد از جمدیدددت بزرگتدددال انلستدددنا ) در اپ هدددای موبدددایسی
 Apple Pay ،Google Payو  Samsung Payبا هدف خرید کاالهدا و خددمات مدورد نیداز خدود ابدت ندا
کرده اند؛ در حالی که این آمار در پایا سال  2016میددی تنها دو درصد بوده است .طی سال  2018مدیددی
در این کشور 40 ،درصد از افراد از کارت های  Debitبا ویژگدی غیدر تماسدی()Contactless Debit Cards
برای انجا  7/4میسیارد تراکنش اسنفاده کرده اند و پیش بینی می شدود در سدال  2024مدیددی نیمدی از کدل
پرداخت ها در انلستنا مبننی بر این نوع پرداخت باشد .شایا ذکر است اسنفاده از پول نقدد در دوره اشداره
شده تنها  28درصد اعد شده است.3
عسیرغم گتنرش روزافزو ابزارهای موبایل بانک و پرداخت با کارت های غیرتماسی در برینانیا ،همچندا
بتیاری از افراد تمایل به اسنفاده از پول نقد دارند؛ از این رو دولت انلستنا برای رفع نلرانی ها به دلیل روند
فزاینده در ادغا و انحدل شدب بانکی و کاهش تدداد دسنلاه های خودپرداز به منظور برداشدت وجدوه نقدد،
اقدا به تشکیل گروه راهبردی مشنرک بین نهادهای منولی در حوزه تامین و توزیع پول نقد نموده اسدت .در
این گروه مشنرک ،نیازسنجی های متنمر با موضوع میزا اسنفاده افراد از پول نقد در مقابل روند بهره گیدری
از ابزارهای نوین پرداخت طی بازه های زمانی گوناگو پایش شده که منداقب آ  ،سیاست ها و تصدیم هدای
مناسب اتخاذ خواهد گردید.
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