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 گیری و پیشنهادات نتیجه

کی از مباح  دایای اسدت کده در اثدر ورود و پیشدرفت     بانکااری الکترونیکی ی
های اخیر رشا زیدادی   تکنولوژی در صنعت بانکااری شکل گرفته است و در سال

داشته است. اما در زمینه تأثیرات دن بر اقتصاد  مطالعات زیادی شکل نگرفته اسدت  
هدای  و اغل  مطالعات انجام شاه در کشور تنها به بررسی ایدن تدأثیرات بدر متغیر   

مستقیم دن بر سایر متغیرهدای اقتصدادی از طریدق      انا و تأثیرات غیر پولی اکتفا کرده
روابط پویای مودود بین متغیرها مورد توده قرار نگرفته است. ایدن فقداان باعد     

شود باون اطال  از تأثیرات و پیاماهای کامل دن و تأثیرات هریک از ابزارهدای   می
ابزارها به طور نامتناس  در دامعه گسترش یابندا. در  دن بر متغیرها اقتصادی  این 

این تحقیق برای از بین بردن خالً مطالعاتی مودود  به بررسدی تدأثیرات بانکدااری    
الکترونیکی بر متغیرهای منتخ  اقتصاد کالن پرداخته شاه است و برای انجام این 

ویکرد پویدایی سیسدتم   کار ابتاا اقتصاد ایران در مالی به هم پیوسته با استفاده از ر
تاوین گردیا و مورد دزمون قرار گرفت و پ  از اینکه اعتبدار مدال مدورد تأییدا     
قرار گرفت. با استفاده از سناریوهای طراحی شاه اثر اعمال تغییدرات در ابزارهدای   
بانکااری الکترونیکی بر متغیرهای کالن اقتصادی مدورد بررسدی قدرار گرفدت. بدا      

هدای   شدود کده افدزای  دسدتگاه     سدناریوها  مشداهاه مدی    توده به نتای  حاصل از
خودپرداز منجر به کاه  حجم نقاینگی  شاخص قیمت  انباشت سرمایه و تولیدا  

های پایانه فروش متغیرهدای مدورد اشداره را افدزای       شاه است و افزای  دستگاه
داده است ولیکن اثرات دن بر نقاینگی شایاتر اسدت و تدأثیرات ایدن ابزارهدا بدر      

شدود. همچندین افدزای      نباشت سرمایه و تولیا با تأخیر و در بلنامات ظاهر مدی ا
درصا نیدز   78درصا و  30های خودپرداز و پایانه فروش به میزان  زمان دستگاه هم

زمانی باع  شاه اسدت   نقاینگی  شاخص قیمت را افزای  داده است؛ ولی این هم
هدای   نه فروش به وسدیله دسدتگاه  های پایا بخشی از اثرات افزای  نقاینگی دستگاه

هدا   خودپرداز خنثی شاه و از شات دن در دامعه کاسته شود و همچنین اثدرات دن 
بر انباشت سرمایه و تولیدا تقریبدًا خنثدی شدود و ایدن متغیرهدا تغییدر محسوسدی         

هدا بدر نقداینگی و     انا. همچنین برای کداه  اثدرات افدزای  ایدن دسدتگاه      نااشته


