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Abstract 

In recent years, electronic banking and the use of electronic 

payment tools have expanded, and this has led to changes in 

monetary variables that can have many economic effects. In this 

regard, in this study, the effect of electronic banking on selected 

economic variables in Iran has been investigated using modeling 

and simulation of system dynamics. The designed model includes 

two parts, monetary and real, which also includes electronic 

banking. After simulating and validating the model, in the form 

of designed scenarios, the effects of electronic banking on 

economic variables are investigated. The results of applying 

different scenarios showed that the increase of ATMs has 

reduced the volume of liquidity, price index, capital 

accumulation and production and the increase of sales terminals 

has increased the mentioned variables. Simultaneous increase in 

ATMs and sales terminals also increased liquidity and price 

index and had no effect on capital accumulation and production. 

The results also showed that in this case, increasing the volume 

of legal reserves as a control policy can neutralize some of the 

effects of these instruments on liquidity. 
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 چکیده
های اخیر  ااکدرراری اتدو یکیدر  ی اسرو اد  از اااارهرای ت داخرر اتدو یکیدر          در سال

ه اسر ی این موضوع ااعث ایجاد تغیی ات  در موغی های توت  شر  اسر کره  گسو ش یافو
تواکر اث ات اقوصادی زیادی در ت  داشوه ااشر. در همین راسوا در این ترویه  تریثی     م 

سرازی ی   ااکدراری اتدو یکید  ا  موغی های منوخب اقوصادی در ای ان اا اسو اد  از مررل 
شر  شامل دی اخر  تروت  ی    ر  اسر. مرل ط اح سازی تویای  سیسوم ا رس  ش شبیه

سرازی ی   گیر د. ترا از شربیه    حقیق  اسر که ااکدرراری اتدو یکیدر  را کیرا در ار  مر      
سنج  اتگرو  در قاترب سرناریوهای ط احر  شرر  اره ا رسر  تریثی ات ااکدرراری           اعوبار

هرای   اریواتدو یکید  ا  موغی های اقوصادی ت داخوه شر  اسر. کوایج حاصل از اعمال سن
های خودت داز ااعث کاه  حجم کقرینگ   شاخص  مخولف کشان داد که افاای  دسوگا 

های تایاکه ف یش  موغی های اشرار    قیمر  اکباشر س مایه ی توتیر شر  ی افاای  دسوگا 
هرای خرودت داز ی تایاکره فر یش کیرا       شر  را افاای  داد  اسر. افاای  همامان دسوگا 

ر را افاای  داد  ی تیثی ی ار  اکباشرر سر مایه ی توتیرر کراشروه      کقرینگ  ی شاخص قیم
اسر. همچنین کوایج کشان داد که در این حاتر افاای  حجم ذخای  قاکوک  اه عنوان یک 

 .تواکر اخش  از تیثی ات این اااارها ا  کقرینگ  را خنث  کنر سیاسر کنو ت  م 
خلر   ااکدرراری اتدو یکیدر   ریش    کقرینگ   تورم  توتیر کاخراتص دا : های كلیدی واژه

 تویای  سیسوم
 JEL :C63  E42  E23  E31  E51بندی  طبقه
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 مقدمه

های اخیر ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به صنعت بانکدااری  باعد     در سال
ایجاد تحوالتی در این صنعت شاه است و ساختار سیستم بانکدااری سدنتی را بده    

بدا بده    .(Kahveci and Wolfs. 2018. PP 48اسدت    سیستم الکترونیکی تبایل کرده
های پیشرفته فناوری اطالعات و ارتباطدات در صدنعت    افزون سیستم کارگیری روز

هدای سدنتی    بانکااری و حرکت به سوی بانکااری الکترونیکی بسیاری از فعالیدت 
بانکااری منسوخ شاه و این رشته به صنعت پردازش اطالعات تبایل شداه اسدت   

 Rabiu and et al. 2019. PP 138ها محصوالت و خامات خود  (؛ به طوری که بانک
هدای دایدا مانندا      های سنتی  بلکه از طریق اندوا  کاندال   را نه تنها از طریق کانال

و تلویزیدون   4  تلفن بانک3  موبایل بانک2های خودپرداز   دستگاه1بانکااری اینترنتی
همچنین با تودده   .(Atay and Apak. 2013. PP 37دهنا   به مشتریان ارایه می 5بانک

هدای   ی ارتبدا  از راه دور  پیشدرفت   هدای پیشدرفته   ی رایانده و فنداوری   به توسدعه 
های انتقال  های پرداخت ایجاد شاه است. به عنوان مثال سیستم دایای در سیستم

گیری داشته است. این فنداوری   های اخیر گسترش چشم الکترونیکی ودوه در سال
های باهی و یا یک رایانده   رسی افراد به سیستم پرداخت را با استفاده از کارتدست

ها با استفاده از ابزارهای الکترونیکی به راحتی بدین   کنا و سپرده شخصی فراهم می

                                                                                                                                 

1  . Internet banking 

2  . Automated teller machine 

3  . Mobile Bank 

4  . Telephone Bank 

5  . TV Bank 
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شونا. استفاده از این سیسدتم بسدیار کاردمداتر از     کنناه و گیرناه منتقل می پرداخت
هدای انتقدال پدول را کداه       ندین هزینده  های پرداخت کاغذی است و همچ سیستم

 .(Mujuri and et al. 2018. PP 164دها    می
گسترش بانکااری الکترونیکی پیاماهای اقتصادی خاص خدود را بده همدراه    

ها  پایه پولی  ضدری  فزاینداه    توان به تأثیر بر ذخایر بانک دارد  که از دن دمله می
ول اشاره نمود  صمصامی و نخودریز  پولی  نرخ ذخایر قانونی  عرضه و تقاضای پ

اهمیت بررسی تأثیر توسعه و گسدترش اسدتفاده از ابزارهدای     .(194ص   ص1397
پرداخت الکترونیکی بر متغیرهای پولی نشأت گرفته از این موضو  بوده که کنتدرل  
حجم پول راید  بده عندوان یدک قدارت غالد  بدرای باندک مرکدزی در اددرای           

هدای پدولی بده     ی اددرای سیاسدت   شدود و نحدوه   های پولی محسوب مدی  سیاست
ی  تشخیص درست تغییدرات متغیرهدای پدولی بسدتگی دارد  کده متدأثر از توسدعه       
  395ابزارهای دایا پرداختدی قدرار گرفتده اسدت  داند  دعفدری و همکداران         

( و همین عاملی اسدت کده تواندایی کنتدرل حجدم نقداینگی و قدارت        16ص  ص
 .(Bakare. 2015. PP 3دها   ثیر قرار میسیاستی بانک مرکزی را تحت تأ

حال با توده به مطال  بیان شاه مشخص است که گسترش کاربرد ابزارهدای  
پرداخت الکترونیکی و دثار دن بر متغیرهای اقتصدادی از دهدات مختلدی نیازمندا     

ی مطالعدات   بررسی و مطالعه است. مرور مطالعات داخلی بیانگر دن است که عماه
این زمینه به بررسی تأثیر بانکااری الکترونیکی بر تقاضدای پدول    صورت گرفته در

ای که تأثیرات بانکااری الکترونیکی را بر سدایر متغیرهدا و بده     انا و مطالعه پرداخته
ی روزافزون ایدن   صورت سیستمی بررسی کنا  ودود ناارد  لذا با توده به توسعه

ین بدا تودده بده کمبدود     های پولی و همچند  گذاری صنعت و اهمیت دن در سیاست
مطالعات در این زمینه  در این تحقیق به بررسدی تدأثیر بانکدااری الکترونیکدی بدر      
برخی متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از روش پویدایی سیسدتم پرداختده شداه     

یابی به این مهم  در بخ  دوم ابتاا مبانی نظری و نحوه تدأثیر   است. به دنبال دست
کی بر اقتصاد بیدان شداه اسدت. سدپ  در بخد  سدوم برخدی        بانکااری الکترونی

مطالعات صورت گرفته در رابطده بدا بانکدااری الکترونیکدی مدرور گردیداه و در       
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شناسدی پدشوش  مدال مدورد اسدتفاده و تحلیدل        های چهدارم و پدنجم روش   بخ 
 گیری بیان شاه است. سناریوها ارایه شاه است. در بخ  دخر نیز نتیجه

 . مبانی نظری1

های اثرگذاری بانکدااری الکترونیکدی بدر متغیرهدای      ر این بخ  به بررسی کانالد
اقتصادی پرداخته شاه است. به طور کلی با مرور تحقیقاتی که در زمینه بانکدااری  

ترین کاندالی کده بانکدااری     شود که مهم الکترونیکی انجام شاه است  مشخص می
توانددا بددر اقتصدداد  ترونیکددی مددیالکترونیکددی و اسددتفاده از ابزارهددای پرداخددت الک

تأثیرگذار باشا از طریق تغییر در هزینه مبادالت اقتصادی و در نتیجه تغییدر حجدم   
 ;Stix. 2003 EL-gawady. 2006 های بانکی اسدت   سکه و اسکناس و حجم سپرده

Ramlall. 2010;).   در این تحقیق نحوه اثرگذاری ابزارهای بانکااری الکترونیکی بدر
این شکل وارد الگو شاه است که در مرحلده اول هدر یدک از ابزارهدای     اقتصاد به 

های دیدااری   بانکااری الکترونیکی حجم سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده
تدوبین را تحدت تدأثیر قدرار      -به عنوان ادزا تشکیل دهنداه تقاضدای پدول بدامول    

در دسدت   دهنا و در مرحله بعا تغییرات ایجاد شاه در حجم سکه و اسدکناس  می
توانا ضری  فزایناه و حجم نقداینگی   های دیااری از یک طرف می مردم و سپرده

را تغییر دها و از طرف دیگر حجم تسهیالت اعطایی را تحت تأثیر قرار دها و به 
دنبال این تغییرات سایر متغیرهای اقتصادی نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرندا  

 وضیح داده شاه است.  که در ادامه نحوه این اثرگذاری ت

 ترونیکی و هزینه مبادالت اقتصادی. بانکداری الک1-1

توبین  تقاضای پول عالوه بر دردما و ندرخ بهدره تدابعی از    -بر اساس نظریه بامول
توان به تحلیل  اساس این مال می باشا. بنابراین بر ها نیز می های تبایل دارایی هزینه

امات پرداخت الکترونیکی بر تقاضدای پدول   چگونگی تأثیر عواملی ماننا توسعه خ
ص    ص1398هدای تبدایل پرداخدت  دشدتبانی و همکداران        از مسیر تغییر هزینه

هدوین و  »( و 2009  1«امرومین و چاکراورتی»همچنین مطالعات اخیر ماننا  .(160

                                                                                                                                 

1  . Amromin and Chakravorti 
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های دایا پرداخدت بدر تقاضدای     ( برای بررسی تأثیر تکنولوژی2014  1«همکاران
 انا. توبین استفاده کرده-مال تقاضای پول بامول پول اغل  از

ترین تصدمیمات   انتخاب زمان و نحوه تبایل اوراق قرضه به پول  یکی از مهم
( بده طدور دااگانده بده تحلیدل دن      1956  3( و توبین1952  2فردی است که بامول

انا. از نظر بامول و توبین  منفعت ناشدی از نگهدااری پدول دسدوده خداطر       پرداخته
ودن است و هزینه این دسوده خاطر بدودن  از دسدت دادن بهدره ناشدی از حفد       ب

های با بازده است. یک عامل اقتصادی این امکان را دارد که ثدروت خدود را    دارایی
به شکل پول  فاقا بازده( یا اوراق قرضه  با بازده( نگهااری کنا. بدر اسداس ایدن    

 مل اقتصادی  برابر خواها شا با الگو میانگین پول واقعی نگهااری شاه توسط عا
𝑴

𝑷
=

𝑲

𝟐
=

𝟏

𝟐
√

𝟐𝒃𝒚

𝒓
                                                 1)  

ندرخ بهدره اوراق قرضده در هددر دوره و     rکدل دردمددا فدرد     yکده در ایدن رابطده    
هزینده معدامالتی تبدایل اوراق     bدهناه هزینه فرصت نگهااری پول اسدت و   نشان

دها که مانداه واقعدی تقاضدای معدامالتی      قرضه به پول است. این معادله نشان می
نسبت معکدوس دارد. الزم بده    rنسبت مستقیم و با ریشه دوم  yپول  با ریشه دوم 
به سمت صفر میل کنا  تقاضای پول نیز به سدمت صدفر میدل     bذکر است که اگر 

ا خریدا کاالهدا و خدامات     کنا  چون در این حالت  عامل اقتصادی همزمان بد  می
های معامالتی نقد  مهمدی در    رو هزینه کنا  از این نسبت به برداشت پول اقاام می

 .Handaشود  خواها داشت   تعیین مقاار پولی که به صورت متوسط نگهااری می

2009. PP 122-133).    چنانچه گفته شا در این مال خانوارها برای انجدام معدامالت
هدای معدامالتی و هزینده فرصدت      نا و با حااقل کدردن هزینده  کن پول نگهااری می

 Fujiki andکنندا    نگهااری پدول  میدزان تقاضدای خدود از پدول را مشدخص مدی       

Tanaka. 2014. PP 11). هددای الکترونیکددی دایددا دریافددت و  حددال ابدداا  روش
توانا به مایریت بهتر ودوه معدامالتی   خوان می های کارت پرداخت و رواج دستگاه

                                                                                                                                 

1  . Huynh  and et al 

2  . William Baumol 

3  . James Tobin 
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و یدا   های معامالتی برداشت و تبایل را کاه  دها سط افراد کمک کنا و هزینهتو
شود  ایدن   با کوتاه کردن زمان معامله که بخشی از هزینه معامالت در نظر گرفته می

به طور کلدی بدا تغییدر     .(Fujiki and Tanaka. 2010. PP 11ها را کاه  دها   هزینه
تدوان   ی مدی کد یالکترون قای بده سدمت  روش و ابزار پرداخت از روش کاغذی و ن

 .Isibor and et al. 2018های سوددور را کاه  داد   های تبایل پول به سپرده هزینه

PP 538تر کردن تراز نقاینگی خود  بیشتر تردیح  ( و در نتیجه افراد برای اقتصادی
از  ها کنندا و  دهنا به دای نگهااری پول نقا  اقاام به نگهااری سپرده نزد بانک می

این طریق نیز دردمای داشته باشدنا  پد  بده طدور کلدی توسدعه ابدزار پرداخدت         
 Lippi and  داشدت ها بر تقاضدای پدول تدأثیر خواهدا      الکترونیکی و استفاده از دن

Secchi. 2009. PP 227-225).      همچنین بانکااری الکترونیکدی ممکدن اسدت سدهم
نیدز تغییدر دهدا و باعد      اسکناس و مسکوک و سپرده دیااری در تقاضای پول را 

پد  بده    .(155ص    ص1398دایی منابع بین این دو بخ  شدود  دشدتبانی     دابه
نظریده تقاضدای پدول    شود کده در قالد     طور کلی از مباح  فوق نتیجه گرفته می

توانا هر یک از اددزای تقاضدای پدول کده      توبین بانکااری الکترونیکی می-بامول 
های دیااری اسدت را تحدت    مردم و سپردهشامل حجم سکه و اسکناس در دست 

تأثیر قرار دها. حال این تغییرات از دو کانال حجم نقاینگی و تسدهیالت اعطدایی   
توانا سایر متغیرهای اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهنا که در ادامه بح  هر یدک   می

 ها شرح داده شاه است.   از این کانال

 . كانال اول حجم نقدینگی1-2
تدوان بده    یات مودود در زمینه نقاینگی  معادله حجدم نقداینگی را مدی   بر اساس نظر

𝑴صورت  =
𝟏+𝒄

𝒆+𝒄+𝒓
𝑯       تعریدی کدرد  در بخد  ضدری  فزاینداهc    نسدبت سدکه و

نسدبت ذخدایر    rها و  نسبت ذخایر اضافی به سپرده eهای بانکی و  اسکناس به سپرده

با توده به مطال  بیان شداه   .(Mishkin. 2010. PP 350-365 ها است  قانونی به سپرده

در بخ  قبل و همچنین نتای  مطالعات تجربی انجام شداه در ایدن زمینده مشدخص     

هدای بدانکی را    توانا حجم سکه و اسکناس و سپرده شا که بانکااری الکترونیکی می
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کنا. حال با در نظر گرفتن این بح  و معادله ضدری  فزاینداه نقداینگی     دچار تغییر 

جه گرفت که بانکااری الکترونیکی بدا تغییدر حجدم سدکه و اسدکناس و      توان نتی می 

توانا بر ضری  فزایناه نقاینگی و حجم نقاینگی در دامعه تأثیر داشدته   ها می سپرده

همچنین با مرور ادبیدات نظدری و نظریدات ارایده شداه در       .(Qin. 2017. PP 9باشا  

هدای قیمدت و    وانا شاخصت حوزه پولی و تورم مشخص است که تغییر نقاینگی می

از طرفدی اغلد     .(Mishkin. 2010. PP 617-640تدورم را تحدت تدأثیر قدرار دهدا       

گذاری در کشورهای درحال توسعه ماننا ایدران   تحقیقات انجام شاه در زمینه سرمایه

گدذاری بخد  خصوصدی     انا که تورم باع  کاه  سدرمایه   به این نتیجه دست یافته

پ  به طور کلی از مطال  بیان شاه به صورت  .(1391  شود  پشویان و خسروی می

توان چنین برداشت کرد که بانکااری الکترونیکی از طریق تغییر حجم  غیرمستقیم می

گدذاری بخد  خصوصدی و بده دنبدال دن       نقاینگی ممکن است متغیرهدای سدرمایه  

 ولیا را نیز تحت تأثیر قرار دها.انباشت سرمایه و ت

 گذاری ت بانکی و سرمایه. كانال دوم تسهیال1-3

ها  بده دو دسدته عمداه عوامدل      به طور کلی  عوامل مؤثر بر اعطای تسهیالت بانک
( 1397«  گلزاریان و همکاران»شونا.  طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسیم می

بنای از این عوامل را  با توده به نتای  مطالعات انجام شاه در این زمینه یک تقسیم
ای  به این صورت که عوامل طرف تقاضای تسهیالت شامل مجموعهکننا  مطرح می

گدذارد ایدن    دهناه تسهیالت تأثیر می از عواملی است که بر تقاضای ادزای تشکیل
عوامل به دو بخ  دمعیت شناختی  سن  دنسیت  تعااد افراد خانوار( و عوامدل  

ادتماعی  دردما خدالص  سدطح تحصدیالت  وضدع فعالیدت  وضدعیت       -اقتصادی
شدونا. عوامدل طدرف عرضده      بنای مدی  شغلی و دگاهی از اعتبارات بانکی( تقسیم

ای و داخلدی باندک  انداازه      تسهیالت نیز شامل سه بخ  اصلی عوامدل ترازنامده  
نقاینگی  سطح سپرده  نرخ سود سپرده و تسهیالت(  متغیرهای کالن اقتصدادی و  

ص    ص1397مکداران   شدود.  گلزاریدان و ه   مدی   های پولی در نظر گرفته سیاست
هدا یکدی از فاکتورهدای     شدود سدطح سدپرده    طور که مشاهاه مدی  ( همان125-119
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نتای  برخی تحقیقات انجام شاه در این  اثرگذار بر حجم تسهیالت است. همچنین
های بانکی در حجم تسهیالت اعطایی است. حال با توده  زمینه بیانگر نق  سپرده

توان نتیجه گرفت کده بانکدااری الکترونیکدی     یبه مطال  بیان شاه در بخ  قبل م
های بانکی به عنوان منبع تدأمین مدالی تسدهیالت اعطدایی      توانا بر حجم سپرده می

 ها تأثیر داشته باشا و از این طریق حجم تسهیالت را تغییر دها.  بانک
از طرفددی در کشددورهای در حددال توسددعه کدده دارای بازارهددای مددالی کمتددر  

گدذاری بخد       حجم اعتبارات بانکی نقد  مهمدی در سدرمایه   یافته هستنا توسعه
کنا که دلیل این امر اهمیت نظام بدانکی بده عندوان منبدع اصدلی       خصوصی ایفا می

ها در این اقتصادها است و نتای  تحقیقات انجام شاه  تأمین مالی بیرونی برای بنگاه
صادی است. حال گذاری و رشا اقت نیز بیانگر نق  مهم تسهیالت بانکی در سرمایه

تدوان نتیجده گرفدت کده بانکدااری الکترونیکدی        با توده به مطال  بیان شداه مدی  
گدذاری بخد     توانا از طریق تغییر در حجم تسهیالت اعطایی بر حجم سرمایه می

 خصوصی  انباشت سرمایه و تولیا در اقتصاد مؤثر باشا.

 . مروری بر پیشینه پژوهش2

 . مطالعات خارجی2-1

( به بررسی رابطه بین بانکااری الکترونیکی و تقاضای پدول  2014  1«اناکافودیکی و ت»
های رگرسیونی استفاده شاه است. نتای  ایدن   انا. در این مطالعه از مال در ژاپن پرداخته

دهنداه ایدن اسدت کده کداربران پدول        هدای نظدری نشدان    بیندی  پشوه  بر خالف پی 
کنندا و بانکدااری الکترونیکدی     مدی  ندزد خدود نگهدااری    را الکترونیکی  پول بیشدتری 
( در مقاله خدود بدا عندوان اثدر     2014  2«ابوبکر احماو»دها.  تقاضای پول را افزای  می

هدای سدری    هدا در نیجریده بدا اسدتفاده از داده     بانکااری الکترونیکی بر رشا منابع بانک
را بدر   های مختلی بانکدااری الکترونیکدی     اثرات کانال2012تا  2005زمانی طی دوره 

هدای   ها مورد بررسی قرار داد. نتای  بیانگر ودود رابطه مثبدت بدین دسدتگاه    رشا سپرده

                                                                                                                                 

1  . Fujiki and Tanaka 

2  . Ahmadu Abubakar 
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حجدم   های فروش تدأثیر معنداداری بدر    های بانکی است و پایانه خودپرداز و کل سپرده
( تدأثیر گسدترش پدول الکترونیکدی     2015  1«گولیا و تیریمبدا »های بانکی ناارد.  سپرده

اندا. در ایدن پدشوه      رت کنترل تورم در سومالی را بررسی کردهمبتنی بر موبایل بر قا
اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه بده دسدت دمداه اسدت. نتدای  ایدن تحقیدق        

تواندا   ی بر موبایل مدی مبتن که تکنولوژی پول الکترونیکی دهناه این موضو  است نشان
( در پدشوه  خدود بده    2016  2«تی و دنگ»به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک کنا. 

های باون پول نقا بر رشا اقتصادی در پدن  کشدور اروپدایی در     بررسی تأثیر پرداخت
هدای   انا. نتای  این تحقیق نشان داده است که پرداخت پرداخته 2000-2012بازه زمانی 

 3باون پول نقا در بلنامات بر اقتصاد اروپا تدأثیر قابدل تدودهی داشدته اسدت. وارگدا      
  های بداهی بدر اقتصداد مجارسدتان پراختده      در پشوهشی به بررسی تأثیر کارت (2016 

است. نتای  حاکی از این موضو  است که دایگزینی کارت باهی بده ددای پدول نقدا     
تأثیر مطلوبی بر عملکرد و رقابت  دردمدا واقعدی  مصدرف واقعدی و همچندین تولیدا       

( در 2018  4«ت  و مخلدیص ساراسدوا »ناخالص داخلی و دردما مالیداتی کشدور دارد.   
های اعتباری و پدول الکترونیکدی    های باهی  کارت پشوه  خود به بررسی تأثیر کارت

اندا.   پرداختده  2017تدا   2009بر حجم سکه و اسکناس در اناونزی طدی دوره زمدانی   
های باهی تأثیر منفدی بدر تقاضدای سدکه و      نتای  این تحقیق نشان داده است که کارت

های اعتباری و پول الکترونیکی دارای اثر مثبت بر حجم سدکه و   کارتاسکناس دارد و 
( در پشوهشددی بدده بررسددی تددأثیر 2018  5«مودددوری و همکدداران»اسددکناس هسددتنا. 

اندا. در   پرداختده  2016تا  2008های مالی بر تقاضای پول در کنیا در بازه زمانی  نودوری
هدای فدروش بده عندوان      ایانده های خدودپرداز و پ  این پشوه  از حجم تراکن  دستگاه

کنناه رابطه مثبدت و   های نودوری مالی استفاده شاه است. نتای  این تحقیق بیان شاخص
 های مالی و تقاضای پول در کنیا بود.   معناداری بین نودوری

                                                                                                                                 

1  . Guleid and Tirimba 

2  . Tee and Ong 

3  . Varga 

4  . Saraswati and Mukhlis 
5  . Mujuri and et al 
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 . مطالعات داخلی2-2

( در تحقیقی تحت عندوان اثدرات دریدان یدافتن پدول      1391  «همکارانسهیلی و »
هدای   ر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران  تدأثیر شداخص  الکترونیکی ب

هدای بداهی     نشان دهناه میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعااد کارت
هدا بدر    های فروش و تعدااد شدع  باندک    های خودپرداز  تعااد پایانه تعااد دستگاه

هدای   ی سدال های فصل روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش با استفاده از داده
بردورد شاه است. نتای  این پشوه  نشدان داده اسدت کده در ایدران      1383-1389

های باهی  حجم اسکناس و مسدکوک در گدردش را افدزای      افزای  تعااد کارت
هدای بداهی و حجدم اسدکناس و      داده است و علت رابطه مثبت بین تعااد کدارت 

های بداهی    ایران کارتمسکوک در گردش  دن است که در دوره مورد مطالعه در 
هدای روزانده و    هدای خدودپرداز بدرای خریدا     بیشتر دهت دریافت پول از دسدتگاه 

های این پشوه  مشخص کدرده   انا. همچنین یافته هفتگی مورد استفاده قرار گرفته
های فروش  اثر معکوسی بدر حجدم اسدکناس و مسدکوک در      است که تعااد پایانه
( به بررسدی اثدر توسدعه ابزارهدای     1391«  نتاری و همکارا»گردش داشته است. 

پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پدول پرداختندا. در ایدن تحقیدق اثدر تغییدر روش       
پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیکی بر تابع تقاضای پدول بدا اسدتفاده از    

های اقتصاد سنجی  با استفاده از روش 2010تا  2002های  های تابلویی در سال داده
سی شاه است. نتای  بیانگر این موضو  است کده توسدعه ابزارهدای پرداخدت     برر

« نجی زاده اوچقاز و صمصدامی »الکترونیکی اثر منفی بر مقاار تقاضای پول دارد. 
( در پشوه  خود به بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیکدی بدر عرضده    1395 

های فصدلی   معادالت از دادهانا. در این پشوه  برای بردورد  پول در ایران پرداخته
های توزیعی استفاده شاه اسدت و نتدای     و روش خودتوضیح با وقفه 1393-1384

هدای   ها  تعااد دسدتگاه  های صادر شاه توسط بانک نشان داده است که تعااد کارت
شونا و از این طریق قارت  خودپرداز و پایانه فروش باع  افزای  عرضه پول می

( در 1395  «همکداران داند  دعفدری و   »یابدا.   ی  مدی هدا افدزا   خلق پدول باندک  
تقاضدای اسدکناس و    بدر  یکد یالکترون هدای  پشوهشی به بررسی اثر حجم تدراکن  
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و بدا اسدتفاده از    1392-1383هدای فصدلی    مسکوک و حجم پول با استفاده از داده
ها نشان دهنداه ایدن موضدو  اسدت کده       انا. یافته پرداخته سنجی های اقتصاد روش

هدای خدوپرداز باعد  افدزای  اسدکناس و مسدکوک و        های دستگاه اکن حجم تر
هدای پایانده    هدای دسدتگاه   کاه  حجم پول شاه است و افدزای  حجدم تدراکن    

فروش باع  کاه  چشمگیر اسدکناس و مسدکوک و افدزای  حجدم پدول شداه       
هدای   ( در پشوهشی به بررسدی تدأثیر پرداخدت   1398«  دشتبانی و همکاران»است. 

بر سهم اسکناس و مسکوک از پول در ایران و پدن  کشدور منتخد  از     الکترونیکی
اندا. نتدای  تحقیدق نشدان داده      پرداختده  2015تا  2000دمله ایران در دوره زمانی 

است که توسعه ابزارهدای پرداخدت الکترونیکدی اثدر منفدی بدر سدهم اسدکناس و         
 مسکوک از پول دارد.

 شناسی پژوهش  . روش3

 مروش پویایی سیست .3-1

سدازی   روشی برای تجزیه و تحلیدل  حدل مسدأله و شدبیه     1رویکرد پویایی سیستم
ها و مسدایل پیچیداه    سیستم است. این تکنیک  روشی برای تجزیه و تحلیل سیستم

 Hjorth and Bagheri. 2006. PPرود   سازی کامپیوتری به شدمار مدی   به کمک شبیه

توسدعه پیداا کدرد. ایدن      MITتوسط فارستر در دانشدگاه   1960( که در دهه 80-81
های صنعتی و تجداری بده کدار گرفتده شدا       روش در ابتاا تنها در مایریت سیستم

 Chaerul and et al. 2008. PP 444).  تدر   اما در حال حاضر دامنه کاربرد دن گسدترده
هایی ماننا محیط زیست  سیاست  اقتصاد  پزشکی  شاه است و هم اکنون در رشته

ارد. هاف معمول این روش درک چگدونگی و چرایدی ایجداد    و مهناسی کاربرد د
های مدایریتی بدرای بهبدود اوضدا       روابط پویای بین متغیرها و دستجوی سیاست

در این تحقیق از روش پویدایی سیسدتم و    .(Saysel and et al. 2002. PP 250است  
قتصدادی  برای بررسی تأثیر بانکدااری الکترونیکدی بدر متغیرهدای ا     Ithinkافزار  نرم

 استفاده شاه است.

                                                                                                                                 

1  . System Dynamics 
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 . تصریح روابط الگوی پویایی سیستم3-2

برای بررسی تأثیر بانکااری الکترونیکی بر متغیرهای بخ  پدولی و واقعدی مدالی    
الگوهای پویدایی   2و  1شامل دو بخ  پولی و واقعی طراحی شاه است که شکل 

ود در مدال بدر   دهنا. روابط مود سیستم نهایی دو بخ  واقعی و پولی را نشان می
هدای تعریدی شداه     اساس مبانی نظدری اقتصدادی  مطالعدات تجربدی و مکانیسدم     

شود. همچندین بده دلیدل محداودیت      انا که در ادامه توضیح داده می استخراج شاه
تدرین ابزارهدای    های خودپرداز و پایانده فدروش بده عندوان مهدم      ها  از دستگاه داده

 بانکااری الکترونیکی استفاده شاه است.

 . بخش پولی الگو1شکل 

 
 های تحقیق منبع  یافته
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 . بخش حقیقی الگو2شکل 

 
 های تحقیق منبع  یافته

دریددان  علددم پویددایی شناسددی سیسددتم عالیددم -بددرای رسددم نمودارهددای انباشددت
هدا بدا    های باال انباشدت  دها به طوری در شکل مخصوصی را مورد استفاده قرار می

گیری شاه اسدت    که به سمت انباشت دهت های ورودی با فلشی مستطیل  دریان
شدونا.   شدونا نشدان داده مدی    های خرودی با فلشی که از انباشت خارج می دریان

 هستنا. 1همچنین متغیرهای مودود در مال به شرح داول 

 . معرفی متغیرهای موجود در مدل1جدول 

 نماد متهیر نماد متهیر نماد متهیر نماد متهیر

 MQ شبه پول H پایه پولب
شاخص قیمت 

 کنناه مصرف
CPI ذخایر قانونب RR 

ضریب فزایناه 
 نقاینگب

m سکه ن اسکناس NCP 
شاخص ضمنب 

 قیمت
P ا ذخایر آزاد بانک  FR 

 L اشتهال INF تورم CR تسهیالت MS نقاینگب

تولیا ناخالص 
 داخلب

GDP نرخ ارز EX 

حجم حقیقب 
 ای  تراکنش
 ای  دستگاه

 پایانه فرنش

POS 

ب حجم حقیق
 ای  تراکنش
 ای  دستگاه

 خودپرداز

ATM 

نسبت ذخایر 
قانونب به 
مجموع 
  ا سپرده

r 

نسبت سکه ن 
اسکناس در دست 
مردم به مجموع 

  ا سپرده

c 
تعااد 
 ای  دستگاه

 پایانه فرنش
M2 

 ای  تعااد دستگاه
 خودپرداز

M1 

گذاری  سرمایه
بخش 
 خصوصب

IC 
نسبت ذخایر آزاد 

 ا به مجموع  بانک
  ا سپرده

e 

متوسط حجم 
تراکنش 

 ای  دستگاه
 پایانه فرنش

T2 

متوسط حجم 
تراکنش 

 ای  دستگاه
 خودپرداز

T1 

 ای  سپرده
 DD دیااری

گذاری  سرمایه
 STU تعااد دانشجویان POP جمعیت IG دنلتب
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نرخ سود اسمب 
مورد انتظار 
 تسهیالت

INT
F 

نرخ سود ناقعب 
مورد انتظار 
 تسهیالت

INT
FR 

نرخ سود اسمب 
حساب ال علب

  ا سپرده

INT
SD 

نرخ سود ناقعب 
الحساب  علب

  ا سپرده

INTS
DR 

     K انباشت سرمایه AD تقاضای کل

گذاری بخ  خصوصی با تکیه بر مباح  نظری مطرح شداه در زمینده    تابع سرمایه
گذاری و مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه به این شرح تصدریح   سرمایه

ت اقتصادی اقتصاددانان کالسیک و کیندزی  تقاضدا بدرای    گردد. بر اساس نظریا می
مستقیم از نرخ بهره است. با توده به مطالعات انجام شداه   گذاری تابعی غیر سرمایه

کننداه رفتدار    در کشور  در مدورد ایدران ندرخ بهدره بده عندوان یدک عامدل تودیده         
ره بده  تدوان از ندرخ بهد    گذاری  از اهمیت چناانی برخوردار نیسدت و نمدی   سرمایه

عنوان هزینه فرصت استفاده کرد. با توده به مطالعات انجام شاه در ایدران از ندرخ   
شود. از طرف دیگر  اساس تجزیده و   تورم به عنوان دایگزین نرخ بهره استفاده می

گذاری در نظریه اصل شتاب بدر مبندای رابطده دودانبده      تحلیل تقاضا برای سرمایه
گدذاری   ستوار است. در درده اول  سطح سرمایهگذاری ا میان دردما ملی و سرمایه

کنناه سطح دردما ملی و مصرف است است و در درده دوم  سدطح دردمدا    تعیین
های الزم مؤثر است  کفایی و خیراندای     ملی و تغییر دن  در تعیین حجم سرمایه

همچنین بر اساس نظریات دایا و نتای  تحقیقات انجام شاه  .(37ص    ص1389
گذاری در کشورهای در حال توسدعه  اعتبدارات اختصداص یافتده      سرمایه در زمینه

گدذاری خصوصدی محسدوب     بانکی به بخ  خصوصی عامدل مهمدی در سدرمایه   
شود که دلیل این امر اهمیت نظام بانکی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بیرونی  می

گدذاری   سرمایه ها در این اقتصادها است. حال براساس مطال  بیان شاه رابطه بنگاه
(  نرخ تورم GDP( به صورت تابعی از تولیا ناخالص داخلی  Icبخ  خصوصی  

 INF  حجم تسهیالت واقعی  )CR/P) شود  تصریح می 
Ic=F(GDP,CR/P,INF)  2)                    

تابع تولیا سرانه  به پیروی از اغل  مطالعات انجام شاه در زمینه رشا اقتصادی به 
های ثابت در نظر گرفتده شداه اسدت و بدر اسداس       گالس با کش صورت کاب دا

های مال این متغیدر بده    ادبیات نظری مودود در زمینه رشا اقتصادی و محاودیت
های رشا دایدا   صورت تابعی از انباشت سرمایه سرانه و همچنین با توده به مال
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(Lucas. 1998 & Barro. 1991)
سدرانه   متغیر سرمایه انسدانی و گسدترش داند  کده     

 دایگزین دن شاه  تصریح شاه است  (STU/POP  دانشجویان
GDP/L=F(K/L, STU/POP)                 3)  

( با توده به مبانی نظری مودود در زمینه تقاضای پدول و بدا   MQ/CPIتابع شبه پول  
و همچندین مطالعدات تجربدی     (Mishkin. 2000) تأکیا بر نظریه تقاضای پول فریامن

به صدورت تدابعی از تولیدا     (Adem. 2015 & Hassan. 2016)در این زمینه انجام شاه 
 در نظر گرفته شاه است. (INTSDR ( و نرخ سود واقعی GDPناخالص داخلی  

MQ/CPI=F(GDP,INTSDR)                                                4)  

نیکدی بدر اقتصداد و    با توده به مطال  بیان شاه در قسمت تأثیر بانکدااری الکترو 
مطالعات تجربی ذکر شاه در قسمت پیشینه پشوه  و با اتکا بده نظریده تقاضدای    

هدای دیدااری    (  تقاضدای سدپرده  Mc callum. 1989. PP 47-53تدوبین   -پول بامول
 DD/CPI  و حجم سکه و اسکناس )NCP/CPI  .به شکل زیر تصریح شاه اسدت )

(  INF(  تورم  GDPیا ناخالص داخلی  های دیااری به صورت تابعی از تول سپرده
( ATMهدای خدودپرداز     ( و دسدتگاه POSهای پایانه فروش   حجم حقیقی تراکن 

 در نظر گرفته شاه است 
DD/CPI=F(GDP,INF,ATM,POS)                     5)  

( نیز به صورت تابعی از NCP/CPIهمچنین حجم سکه و اسکناس در دست مردم  
(  حجدم  INTSD(  ندرخ سدود اسدمی     INF(  تدورم   GDPلی  تولیا ناخالص داخ

( در نظدر  ATMهای خودپرداز   ( و دستگاهPOSهای پایانه فروش   حقیقی تراکن 
 گرفته شاه است 

NCP/CPI=F(GDP,INF,INTSD,ATM, POS)          6)  

بر اساس مطالعات انجام شاه در زمینه حجم تسدهیالت اعطدایی  حجدم اعتبدارات     
انتظداری واقعدی تسدهیالت      سدود   هدای  ( را به صورت تابعی از نرخCR/Pحقیقی  

 INTFR  )Olokoyo. 2011     هدا(   ( و مندابع بدانکی  سدپرده   1397و گلزاریدان پدور
 /P DD+MQ  ))Imran and Neshat. 2013 & Olokoyo. 2011 در نظددر گرفتدده )

زا در نظدر   رونت بد شود و برای برقراری تعادل در بازار پول پایه پولی به صدور  می
 گرفته شاه است.
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( به صورت نسبتی از ادزای نقاینگی و پایه پدولی از  mضری  فزایناه پایه پولی  

𝑚 سمت مصارف به صورت =
1+𝑐

𝑐+𝑒+𝑟
نسبت سدکه   cشود که در این رابطه  محاسبه می 

نسدبت ذخدایر دزاد    MQ+DD  )eهدا    و اسکناس در دست مدردم بده مجمدو  سدپرده    

 Mcهدا اسدت     نسبت ذخایر قانونی به مجمدو  سدپرده   rها و  ها به مجمو  سپرده بانک

callum. 1989. PP 57).     شاخص ضمنی قیمت به صورت تابعی از نسدبت نقداینگی بده

( و برای ردیابی اثر فشار تقاضا متغیر نسبت تقاضای کدل بده تقاضدای    MS/GDPتولیا  

کننداه   اسدت. شداخص قیمدت مصدرف    نیز وارد معادله شداه   (AD-AD(-1))دوره ماقبل

 CPI   به صورت تابعی از شاخص ضمنی قیمت در نظر گرفته شاه اسدت و همچندین )

( به عنوان نمایناه انتظارات تورمی وارد رابطه شداه اسدت. پایده    EXنرخ ارز بازار دزاد  

( IGگذاری بخد  دولتدی     (  سرمایهFR(  ذخایر اضافی  RR(  ذخایر قانونی  Hپولی  

 انا. زا در نظر گرفته شاه الگو به صورت برون در این

دمعی استفاده شاه است. بدرای ایدن منظدور روابدط      در بردورد الگو از روش هم
بدردورد   1شاه در قسمت قبل با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه گسدترده  طراحی
ت. سدازی مدال اسدتفاده شداه اسد      انا و از روابط پویای به دست دماه برای شدبیه  شاه

استفاده شاه اسدت و بده    1396تا 1357های دماری ساالنه  همچنین برای بردورد از داده
هدای   ها در بدردورد معدادالت حجدم سدکه و اسدکناس و سدپرده       دلیل محاودیت داده

شداه توسدط باندک مرکدزی دمهدوری       ارایه 1397تا  1386های فصلی  دیااری از داده
یایی متغیرها با اسدتفاده از دزمدون دیکدی فدولر     اسالمی ایران استفاده شاه است. ابتاا پا

نشان داده شداه اسدت؛    2( بررسی شاه است که نتای  دن در داول ADFتعمیم یافته  
انا و دهدت بررسدی وددود     معادالت بردورد شاه 92سپ  با استفاده از نرم افزار ایویوز

خالصده   3 روابط بلنامات از دزمون بنردی  دوالدو مستر استفاده شاه اسدت. دداول  
نتای  بردورد روابط رفتاری و ضرای  متغیرهای مستقل در الگوسازی سیستمی اسدتفاده  

 بیانگر لگاریتم متغیرها است. Lدها که در این دااول حرف  شاه را نمای  می

                                                                                                                                 

1  . Autoregressive Distributed Lag 

2  . EVIES9 
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 . آزمون مانایی متغیرهای مدل2جدول 

 انایبدرجه م متهیر درجه مانایب متهیر درجه مانایب متهیر درجه مانایب متهیر

L (GDP) I(1) L (NCP/CPI) I(1) L (CPI) I(1) L (ATM) I(1) 
L (MS/GDP) I(1) L( IC) I(1) L( P) I(1) L( POS) I(0) 
L (DD/CPI) I(1) INTSDR I(1) L (INF) I(1) L (STU/POP) I(1) 
L (MQ/CPI) I(1) L (AD- AD(1)) I(1) L (EX) I(1) L (K/L) I(1) 
L (INTSD) I(1) INTFR I(1) L (CR/P) I(1) L (GDP/L) I(1) 

L((MQ+DD)/P) I(1)       

 های تحقیق منبع  یافته
 ARDL. خالصه نتایج برآورد معادالت رفتاری به روش 3جدول 

 متهیر ای نابسته
 متهیر ای مستقل

L (IC) L (GDP/L) L(CR/P) L (MQ/CPI) L (DD/CPI) L(NCP/CPI) L (P) L (CPI) 

C 
1.32 

(2.8) 
0.48- 

(3.87-) 
4.75- 

(4.11-) 
3.98- 

(4.03-) 
0.44- 

(4.39-) 
8.16- 

(3.03-) 
0.99- 

(6.63-) 
1.34- 

(3.86-) 

L (GDP) 
0.07 

(2.23) 
- - 

0.37 
(3.89) 

4.82 
(4.46) 

1.94 
(1.02) 

- - 

L (GDP (-1)) - - - - - 
5.18 

(2.56) 
- - 

L (K/L) - 
0.27 

(3.32) 
- - - - - - 

L (P) - - - - - - - 
0.31 

(3.74) 

L (P (-1)) - - - - - - 
0.89 

(6.97)  
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L (INF) 
0.15- 

(3.01-) 
- - - 

0.27 
(2.58) 

0.52 
(4014) 

- - 

L ((DD/CPI) (-1)) - - - - 
0.44 

(3.62) 
- - - 

L (INF (-1)) - - - - - 
0.87- 

(4.11-) 
- - 

L (CPI (-1)) - - - - - - - 
0.53 

(5.02) 

L ((MQ+DD)/P) - - 
0.57 

(5.20) 
- - - - - 

L ((MQ/CPI) (-1)) - - - 
0.87 

(3.43) 
- - - - 

L (MS/GDP) - - - - - - 
0.50 

(6.69) 
- 

L (INTSD (-1)) - - - - - 
0.6- 

(2.74-) 
- - 

INTSDR - - - 
0.39 

(3.28) 
- - - - 

INTFR - - 
0.05 

(3.1) 
- - - - - 

L ((NCP/CPI) (-1)) - - - - - 
0.45 

(4.16) 
-  

L (AD-AD (-1)) - - - - - - 
0.08 

(7.37) 
- 

L ((GDP/L) (-1)) - 
0.64 

(7.59) 
- - - - - - 
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L (STU/POP) - 
0.18 

(4.19) 
- - - - - - 

L (CR/P) 
0.35 

(3.0) 
- - - - - - - 

L (IC (-1)) 
0.64 

(4.55) 
- - - - - - - 

L (EX) - - - - - - - 
0.13 

(3.61) 

L ((CR/P) (-1)) - - 
0.53 

(5.78) 
- - - - - 

L (ATM) - - - - 
1.74- 

(2.46-) 

1.89 
(1.62) 

- - 

L (ATM (-1)) - - - - 
- 
 

3.06 
(2.3) 

- - 

L (POS) - - - - 
1.08 

(1.18) 
2.72- 

(2.75-) 
- - 

L (POS(-1)) - - - - 
3.65 

(2.57) 
- - - 

R-Squared 0.96 0.99 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 

BDM 4.8- 4.5- 4.7- 5.8- 4.9- 5.4- 4.7- 4.6- 

 های تحقیق منبع  یافته

 باشا که تأییاکنناه ودود رابطه بلنامات روابط است.  ( می1992دماره دزمون بنردی دوالدو مستر   BDMهستنا و  tاعااد داخل پارانتر دماره 

 انا. متغیر مجازی استفاده شاه است که به منظور ادتناب از دشفتگی داول گزارش نشاهانا و در برخی از معادالت از  تمامی معادالت به صورت لگاریتمی بردورد شاه
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 . تعیین اعتبار مدل3-3

کنناگان از مال ایدن   منظور از تعیین اعتبار مال  فراینای است که در دن به استفاده
سدازی سیسدتم صدحیح     شود که هرگونه اسدتنبا  حاصدل از شدبیه    اطمینان داده می

های مختلفدی از   اعتبارسنجی بر روی دنبه .(Onat and et al. 2014. PP 74باشا   می
هدای   تدوان گفدت  دزمدون    شود. به طور کلی مدی  دمله ساختار و عملکرد انجام می

ساز از سیستم واقعی مدورد نظدر بسدتگی     ساختاری بیشتر به شناخت و دگاهی مال
و  3رزیدابی سداختار    دزمدون ا 2  دزمدون شدرایط حدای   1دارد. دزمون تکافوی مرزها
هدا  اعتبدار    ها است. با انجام دزمدون  از دمله این دزمون 4دزمون پارامترها و ضرای 

شود. بدرای اعتبدار سدنجی عملکدردی      مال طراحی شاه از نظر ساختاری تأییا می
گردنا و فاصله این مقادیر که بدا معیدار    سازی شاه مقایسه می مقادیر واقعی و شبیه

(  Liu and et al. 2015. PP 258شدود    گیدری مدی   ( انداازه e قارمطلق خطای نسبی 
( هر متغیر مورد استفاده قرار MAPEبرای محاسبه میانگین قارمطلق خطای نسبی  

گیرد. در این دزمون  دهت حرکت و رونا متغیرها حایز اهمیت است و انطباق  می
دنچده مدال بده     سویی رونا متغیرهدا بدا   کامل متغیرها ما نظر نیست. به عبارتی هم

ایدن مقدادیر را بدرای     4تولیدا دن پرداختده  اهمیدت فدراوان دارد. دداول شدماره       
گذارد. با توده به نتای  این دزمون نیز  اعتبدار مدال    متغیرهای کلیای به نمای  می
 گیرد. طراحی شاه مورد تأییا قرار می

 

                                                                                                                                 

1  . Boundary Assessment Test 

2  . Extreme Conditions Test 

3  . Structure Assessment Test 

4  . Parameter Assessment Test 
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 تعیین اعتبار مدلسازی شده متغیرهای کلیدی مدل جهت  . مقادیر واقعی و شبیه4جدول 

 MAPE 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال متهیر

GDP 6940834 6691109 5946680 6042535 5854329 5873423 6364369 6175274 5840800 ناقعب  

GDP 
شبیه 
 سازی

5901387 5981180 6068597 6156536 6240626 6318834 6391469 6495636 6655551  

GDP e 0.010373 0.031431 0.046473 0.048202 0.065985 0.045726 0.074796 0.029213 0.041102 0.04 

P 213.332 190.145 187.147 186.3471 168.1255 124.0161 100 80.81267 69.73666 ناقعب  

P 
شبیه 
 سازی

74.2 83.41 101.14 124.75 143.96 161.3 177.08 191.55 205.68  

P e 0.064003 0.03214 0.0114 0.005918 0.143735 0.134411 0.053792 0.002129 0.023915 0.06 

MS 15299800 12533900 10172001 7823848 6395505 4606936 3542552 2948874 2355889 ناقعب  

MS 
شبیه 
 سازی

2658179 3101515 3892993 5008394 6182626 7401032 8546277 9113598 10864116  

MS e 0.128313 0.051762 0.098923 0.087142 0.033286 0.054042 0.159823 0.272884 0.289917 0.12 

 منبع  یافته های تحقیق
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 . تحلیل سناریو و ارزیابی نتایج4

توان با طراحی سدناریوهایی بده    پ  از دن که از اعتبار مال اطمینان حاصل شا می
ی اقتصادی پرداخت. با توده به دمدار  بررسی تأثیر بانکااری الکترونیکی بر متغیرها

های خودپرداز و پایانه فدروش   و ارقام ارایه شاه توسط بانک مرکزی تعااد دستگاه
 78درصدا و   30سدازی اسدت بده ترتید  تقریبدا       که سال پایه شبیه 1387در سال 

هدای   انا. بر این اساس در اینجا بدرای بررسدی تدأثیرات دسدتگاه     درصا رشا داشته
پایانه فروش بر متغیرهای اقتصادی چهار سناریو طراحدی شداه اسدت     خودپرداز و

که در دو سناریو اول برای تفکیک اثرات هریک از ابزارها  تأثیر دااگانه هریک از 
تر شان به واقعیت این ابزارهدا   شود و در سناریو سوم برای نزدیک ها بررسی می دن

رم برای کنترل اثرات این ابزارهدا  انا و در سناریو چها به طور همزمان افزای  یافته
بر نقاینگی از ذخایر قانونی به عنوان یک ابدزار سیاسدتی اسدتفاده شداه اسدت. در      

بدر متغیرهدای    1388-1404ادامه تأثیر اعمال هریک از این سناریوها در بازه زمانی 
 اقتصادی بررسی شاه است.  

 . سناریو اول4-1

های خدودپرداز بدر متغیرهدای اقتصدادی       در این سناریو برای بررسی تأثیر دستگاه
درصا افزای  یافته اسدت. بدا تودده بده      30های خودپرداز به میزان  تعااد دستگاه

هدای   شدود کده بدا افدزای  دسدتگاه       نتای  حاصل از اعمال این سناریو مشاهاه مدی 
انا. انباشت سرمایه نیدز در   قیمت کاه  یافته  خودپرداز  حجم نقاینگی و شاخص

توانا به دلیل این موضدو    وره شرو  به کاه  کرده است که این نتیجه میاواخر د
یابدا   های بانکی کاه  می های خودپرداز  حجم سپرده باشا که با گسترش دستگاه

ها برای اعطای تسدهیالت کداه  یافتده و ایدن      و در نتیجه منابع در دسترس بانک
شدود.   در اقتصداد مدی  موضو  باع  کاه  تسهیالت و در نتیجه انباشدت سدرمایه   

 تولیا نیز با کاه  انباشت سرمایه در اواخر دوره شرو  به کاه  کرده است.
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 . اثر اعمال سناریو اول بر متغیرها1 نمودار
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 . سناریو دوم4-2

های پایانه فروش بر متغیرهدای اقتصدادی    در این سناریو برای بررسی تأثیر دستگاه
درصدا افدزای  یافتده اسدت. نتدای        78های پایانه فروش بده میدزان    تگاهتعااد دس

هدای خدودپرداز     خالف دسدتگاه  حاصل از اعمال این سناریو نشان داده است که بر
قیمدت    های پایانه فروش باع  افزای  حجم نقداینگی و شداخص   افزای  دستگاه

کرده است که ایدن  شاه است. انباشت سرمایه نیز از اواسط دوره شرو  به افزای  
های پایانده فدروش     توانا به دلیل این موضو  باشا که با گسترش دستگاه نتیجه می

ها بدرای   یابا و در نتیجه منابع در دسترس بانک های بانکی افزای  می حجم سپرده
اعطای تسهیالت افزای  یافته و این موضو  باع  افزای  تسدهیالت و در نتیجده   

شود. تولیا نیز با افزای  انباشدت سدرمایه در اواخدر     د میانباشت سرمایه در اقتصا
 دوره شرو  به افزای  کرده است.

 . اثر اعمال سناریو دوم بر متغیرها2 نمودار
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 منبع  یافته های تحقیق

 . سناریو سوم 4-3

های خودپرداز و پایانه فدروش تدأثیرات    در دو سناریو قبلی مشاهاه شا که دستگاه
یرهای مورد بررسی دارنا. در این سدناریو بدرای نزدیدک شدان بده      متفاوتی بر متغ

های خدودپرداز و پایانده فدروش بده طدور       واقعیت مودود در کشور تعااد دستگاه
درصدا افدزای  یافتده اسدت. نتدایح       78درصا و  30همزمان و به ترتی  به میزان 

گی  نشان داده است که افزای  همزمدان ایدن ابزاهدا باعد  افدزای  حجدم نقداین       
هدای   قیمت افزای  شاه است که این نتیجه بیانگر غلبه تدأثیرات دسدتگاه    شاخص

هدا بدر انباشدت     های خدودپرداز اسدت. همچندین اثدرات دن     پایانه فروش بر دستگاه
 انا. سرمایه و تولیا نیز تقریباً خنثی شاه و این متغیرها تغییر محسوسی نااشته
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 رها. اثر اعمال سناریو سوم بر متغی3 نمودار
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های خدودپرداز و پایانده فدروش     زمان دستگاه طور که مشاهاه شا افزای  هم همان
نقاینگی و شاخص قیمدت را افدزای  داده اسدت. همچندین نتدای  نشدان داد کده        

ای کده   ها بر نقاینگی و شاخص قیمت متفاوت است بده گونده   تأثیرات این دستگاه
های پایانه  باع  کاه  نقاینگی و شاخص قیمت و دستگاه های خودپرداز دستگاه

هدای خدودپرداز    تدوان از دسدتگاه   انا و در نتیجه می ها شاه فروش باع  افزای  دن
های پایانه فروش بدر نقداینگی و شداخص قیمدت      برای خنثی کردن اثرات دستگاه

ارهدا یدک   استفاده کرد. حال برای کنترل افزای  تقاینگی ناشی از افزای  ایدن ابز 
سناریو طراحی شاه است به صورتی کده از ذخدایر قدانونی بده عندوان یدک ابدزار        

 شود. سیاستی برای کنترل این اثرات استفاده شاه است که در ادامه بررسی می

 . سناریو چهارم 4-4

های خودپرداز و پایانده فدروش بدر     در این سناریو برای کنترل دثار افزای  دستگاه
ذخایر قانونی به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده شداه اسدت و   نقاینگی و تورم از 

های خودپرداز و پایانه فروش ثابت و برابدر   در تمامی مراحل میزان افزای  دستگاه
هدای متفداوت افدزای      درصا است و حجم ذخایر قانونی با ندرخ  78درصا و  30
نشداه اسدت.   های شماره یک هدی  تغییدری در متغیرهدا اعمدال      یابا. در منحنی می

هدای خدودپرداز و پایانده     های شماره دو بیانگر حالتی است که تنها دسدتگاه  منحنی
اندا و حجدم ذخدایر قدانونی      درصا افزای  یافتده  78درصا و  30فروش به میزان 

هدای   های سه و چهار و پن  همراه با افزای  دستگاه تغییر نکرده است و در منحنی
 23نرخ  حجم ذخایر قانونی به ترتی  به میدزان  خودپرداز و پایانه فروش با همان 

درصا افزای  یافته است. با توده به نتای  مشخص است  90درصا و  60درصا  
های خودپرداز و  که افزای  حجم ذخایر قانونی با ثابت بودن میزان افزای  دستگاه

هدا بدر نقداینگی و شداخص قیمدت       پایانه فروش باع  کاه  اثرات این دسدتگاه 
کندا و تدأثیر چنداانی بدر انباشدت       د و تا حاودی این تأثیرات را خنثدی مدی  شو می

 عنوان ابزار کنترلی استفاده کرد.توان از دن به  سرمایه و تولیا ناارد  پ  می
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 . اثر اعمال سناریو چهارم بر متغیرها4 نمودار
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 گیری و پیشنهادات نتیجه

کی از مباح  دایای اسدت کده در اثدر ورود و پیشدرفت     بانکااری الکترونیکی ی
های اخیر رشا زیدادی   تکنولوژی در صنعت بانکااری شکل گرفته است و در سال

داشته است. اما در زمینه تأثیرات دن بر اقتصاد  مطالعات زیادی شکل نگرفته اسدت  
هدای  و اغل  مطالعات انجام شاه در کشور تنها به بررسی ایدن تدأثیرات بدر متغیر   

مستقیم دن بر سایر متغیرهدای اقتصدادی از طریدق      انا و تأثیرات غیر پولی اکتفا کرده
روابط پویای مودود بین متغیرها مورد توده قرار نگرفته است. ایدن فقداان باعد     

شود باون اطال  از تأثیرات و پیاماهای کامل دن و تأثیرات هریک از ابزارهدای   می
ابزارها به طور نامتناس  در دامعه گسترش یابندا. در  دن بر متغیرها اقتصادی  این 

این تحقیق برای از بین بردن خالً مطالعاتی مودود  به بررسدی تدأثیرات بانکدااری    
الکترونیکی بر متغیرهای منتخ  اقتصاد کالن پرداخته شاه است و برای انجام این 

ویکرد پویدایی سیسدتم   کار ابتاا اقتصاد ایران در مالی به هم پیوسته با استفاده از ر
تاوین گردیا و مورد دزمون قرار گرفت و پ  از اینکه اعتبدار مدال مدورد تأییدا     
قرار گرفت. با استفاده از سناریوهای طراحی شاه اثر اعمال تغییدرات در ابزارهدای   
بانکااری الکترونیکی بر متغیرهای کالن اقتصادی مدورد بررسدی قدرار گرفدت. بدا      

هدای   شدود کده افدزای  دسدتگاه     سدناریوها  مشداهاه مدی    توده به نتای  حاصل از
خودپرداز منجر به کاه  حجم نقاینگی  شاخص قیمت  انباشت سرمایه و تولیدا  

های پایانه فروش متغیرهدای مدورد اشداره را افدزای       شاه است و افزای  دستگاه
داده است ولیکن اثرات دن بر نقاینگی شایاتر اسدت و تدأثیرات ایدن ابزارهدا بدر      

شدود. همچندین افدزای      نباشت سرمایه و تولیا با تأخیر و در بلنامات ظاهر مدی ا
درصا نیدز   78درصا و  30های خودپرداز و پایانه فروش به میزان  زمان دستگاه هم

زمانی باع  شاه اسدت   نقاینگی  شاخص قیمت را افزای  داده است؛ ولی این هم
هدای   نه فروش به وسدیله دسدتگاه  های پایا بخشی از اثرات افزای  نقاینگی دستگاه

هدا   خودپرداز خنثی شاه و از شات دن در دامعه کاسته شود و همچنین اثدرات دن 
بر انباشت سرمایه و تولیدا تقریبدًا خنثدی شدود و ایدن متغیرهدا تغییدر محسوسدی         

هدا بدر نقداینگی و     انا. همچنین برای کداه  اثدرات افدزای  ایدن دسدتگاه      نااشته
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انونی به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده شدا کده نتدای     شاخص قیمت از ذخایر ق
زمدان ایدن    نشان داد با افزای  حجم ذخایر قانونی تا حاودی تأثیرات افزای  هدم 

 یابا.   ابزارها بر نقاینگی و شاخص قیمت کاه  می
حال با توده به نتای  تحقیق مشخص شدا کده ابزارهدای مختلدی بانکدااری      

گذارنا؛ پد  در دردده اول بده     ی بر اقتصاد به دای میالکترونیکی تأثیرات متفاوت
گذاری در زمینه گسترش بانکااری الکترونیکی و ابزارهای مختلدی   هنگام سیاست

هددای پددولی نبایددا ابزارهددای مختلددی بانکددااری  دن و همچنددین تدداوین سیاسددت
ه ها را مشابه دانسدت و یدا نادیدا    الکترونیکی را به یک دیا نگاه کرد و یا اثرات دن

هدا پرداخدت.    گرفت و باون در نظر گرفتن و بررسی دثار هریک  بده گسدترش دن  
تواندا باعد  کداه  نقداینگی و      های خودپرداز می دها که دستگاه نتای  نشان می

هدای پایانده فدروش  نقداینگی و تولیدا را بطدور        شدود و دسدتگاه   تولیا در دامعه 
رین بهره را از این تکنولوژی در دها. حال برای اینکه بتوان بهت زمان افزای  می هم

راستای بهبود متغیرهای اقتصادی و افزای  تولیا استفاده کدرد و همچندین اثدرات    
توانندا بدا اعمدال     گدذاران ایدن حدوزه مدی     ها بر نقاینگی را کاه  داد. سیاست دن

هدای افدزای  حجدم ایدن      یابی نرخ تر و بهینه هایی از قبیل افزای  متناس  سیاست
هدای   های خودپرداز برای خنثی کردن بخشی از اثرات دسدتگاه  از دستگاهها  دستگاه

رویده ایدن    پایانه فروش بر نقاینگی استفاده کننا و از افزای  باون حسداب و بدی  
ابزارها دلوگیری و یا از ذخایر قانونی برای ایدن کدار اسدتفاده کنندا و در شدرایط      

نقاینگی بکاهنا. در نهایت بدا در  ها بر  مختلی با افزای  دن از تأثیرات این دستگاه
های سایر ابزارها ماننا موبایل بانک و بانکدااری اینترنتدی    دسترس قرار گرفتن داده

تواندا   های دیناه  سنج  اثرات این ابزارهدا بدر متغیرهدای اقتصدادی  مدی      در سال
 پیشنهادی برای تحقیقات دتی باشا.
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