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

( به صورت نسبتی از ادزای نقاینگی و پایه پدولی از  mضری  فزایناه پایه پولی  

𝑚 سمت مصارف به صورت =
1+𝑐

𝑐+𝑒+𝑟
نسبت سدکه   cشود که در این رابطه  محاسبه می 

نسدبت ذخدایر دزاد    MQ+DD  )eهدا    و اسکناس در دست مدردم بده مجمدو  سدپرده    

 Mcهدا اسدت     نسبت ذخایر قانونی به مجمدو  سدپرده   rها و  ها به مجمو  سپرده بانک

callum. 1989. PP 57).     شاخص ضمنی قیمت به صورت تابعی از نسدبت نقداینگی بده

( و برای ردیابی اثر فشار تقاضا متغیر نسبت تقاضای کدل بده تقاضدای    MS/GDPتولیا  

کننداه   اسدت. شداخص قیمدت مصدرف    نیز وارد معادله شداه   (AD-AD(-1))دوره ماقبل

 CPI   به صورت تابعی از شاخص ضمنی قیمت در نظر گرفته شاه اسدت و همچندین )

( به عنوان نمایناه انتظارات تورمی وارد رابطه شداه اسدت. پایده    EXنرخ ارز بازار دزاد  

( IGگذاری بخد  دولتدی     (  سرمایهFR(  ذخایر اضافی  RR(  ذخایر قانونی  Hپولی  

 انا. زا در نظر گرفته شاه الگو به صورت برون در این

دمعی استفاده شاه است. بدرای ایدن منظدور روابدط      در بردورد الگو از روش هم
بدردورد   1شاه در قسمت قبل با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه گسدترده  طراحی
ت. سدازی مدال اسدتفاده شداه اسد      انا و از روابط پویای به دست دماه برای شدبیه  شاه

استفاده شاه اسدت و بده    1396تا 1357های دماری ساالنه  همچنین برای بردورد از داده
هدای   ها در بدردورد معدادالت حجدم سدکه و اسدکناس و سدپرده       دلیل محاودیت داده

شداه توسدط باندک مرکدزی دمهدوری       ارایه 1397تا  1386های فصلی  دیااری از داده
یایی متغیرها با اسدتفاده از دزمدون دیکدی فدولر     اسالمی ایران استفاده شاه است. ابتاا پا

نشان داده شداه اسدت؛    2( بررسی شاه است که نتای  دن در داول ADFتعمیم یافته  
انا و دهدت بررسدی وددود     معادالت بردورد شاه 92سپ  با استفاده از نرم افزار ایویوز

خالصده   3 روابط بلنامات از دزمون بنردی  دوالدو مستر استفاده شاه اسدت. دداول  
نتای  بردورد روابط رفتاری و ضرای  متغیرهای مستقل در الگوسازی سیستمی اسدتفاده  

 بیانگر لگاریتم متغیرها است. Lدها که در این دااول حرف  شاه را نمای  می

                                                                                                                                 
1  . Autoregressive Distributed Lag 

2  . EVIES9 


