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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       


