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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
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