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

 . تحلیل سناریو و ارزیابی نتایج4

توان با طراحی سدناریوهایی بده    پ  از دن که از اعتبار مال اطمینان حاصل شا می
ی اقتصادی پرداخت. با توده به دمدار  بررسی تأثیر بانکااری الکترونیکی بر متغیرها

های خودپرداز و پایانه فدروش   و ارقام ارایه شاه توسط بانک مرکزی تعااد دستگاه
 78درصدا و   30سدازی اسدت بده ترتید  تقریبدا       که سال پایه شبیه 1387در سال 

هدای   انا. بر این اساس در اینجا بدرای بررسدی تدأثیرات دسدتگاه     درصا رشا داشته
پایانه فروش بر متغیرهای اقتصادی چهار سناریو طراحدی شداه اسدت     خودپرداز و

که در دو سناریو اول برای تفکیک اثرات هریک از ابزارها  تأثیر دااگانه هریک از 
تر شان به واقعیت این ابزارهدا   شود و در سناریو سوم برای نزدیک ها بررسی می دن

رم برای کنترل اثرات این ابزارهدا  انا و در سناریو چها به طور همزمان افزای  یافته
بر نقاینگی از ذخایر قانونی به عنوان یک ابدزار سیاسدتی اسدتفاده شداه اسدت. در      

بدر متغیرهدای    1388-1404ادامه تأثیر اعمال هریک از این سناریوها در بازه زمانی 
 اقتصادی بررسی شاه است.  

 . سناریو اول4-1

های خدودپرداز بدر متغیرهدای اقتصدادی       در این سناریو برای بررسی تأثیر دستگاه
درصا افزای  یافته اسدت. بدا تودده بده      30های خودپرداز به میزان  تعااد دستگاه

هدای   شدود کده بدا افدزای  دسدتگاه       نتای  حاصل از اعمال این سناریو مشاهاه مدی 
انا. انباشت سرمایه نیدز در   قیمت کاه  یافته  خودپرداز  حجم نقاینگی و شاخص

توانا به دلیل این موضدو    وره شرو  به کاه  کرده است که این نتیجه میاواخر د
یابدا   های بانکی کاه  می های خودپرداز  حجم سپرده باشا که با گسترش دستگاه

ها برای اعطای تسدهیالت کداه  یافتده و ایدن      و در نتیجه منابع در دسترس بانک
شدود.   در اقتصداد مدی  موضو  باع  کاه  تسهیالت و در نتیجه انباشدت سدرمایه   

 تولیا نیز با کاه  انباشت سرمایه در اواخر دوره شرو  به کاه  کرده است.
 
 


