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

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
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