
 11     بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کالن ایران با رویکرد پویایی سیستم

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


