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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
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