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

انونی به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده شدا کده نتدای     شاخص قیمت از ذخایر ق
زمدان ایدن    نشان داد با افزای  حجم ذخایر قانونی تا حاودی تأثیرات افزای  هدم 

 یابا.   ابزارها بر نقاینگی و شاخص قیمت کاه  می
حال با توده به نتای  تحقیق مشخص شدا کده ابزارهدای مختلدی بانکدااری      

گذارنا؛ پد  در دردده اول بده     ی بر اقتصاد به دای میالکترونیکی تأثیرات متفاوت
گذاری در زمینه گسترش بانکااری الکترونیکی و ابزارهای مختلدی   هنگام سیاست

هددای پددولی نبایددا ابزارهددای مختلددی بانکددااری  دن و همچنددین تدداوین سیاسددت
ه ها را مشابه دانسدت و یدا نادیدا    الکترونیکی را به یک دیا نگاه کرد و یا اثرات دن

هدا پرداخدت.    گرفت و باون در نظر گرفتن و بررسی دثار هریک  بده گسدترش دن  
تواندا باعد  کداه  نقداینگی و      های خودپرداز می دها که دستگاه نتای  نشان می

هدای پایانده فدروش  نقداینگی و تولیدا را بطدور        شدود و دسدتگاه   تولیا در دامعه 
رین بهره را از این تکنولوژی در دها. حال برای اینکه بتوان بهت زمان افزای  می هم

راستای بهبود متغیرهای اقتصادی و افزای  تولیا استفاده کدرد و همچندین اثدرات    
توانندا بدا اعمدال     گدذاران ایدن حدوزه مدی     ها بر نقاینگی را کاه  داد. سیاست دن

هدای افدزای  حجدم ایدن      یابی نرخ تر و بهینه هایی از قبیل افزای  متناس  سیاست
هدای   های خودپرداز برای خنثی کردن بخشی از اثرات دسدتگاه  از دستگاهها  دستگاه

رویده ایدن    پایانه فروش بر نقاینگی استفاده کننا و از افزای  باون حسداب و بدی  
ابزارها دلوگیری و یا از ذخایر قانونی برای ایدن کدار اسدتفاده کنندا و در شدرایط      

نقاینگی بکاهنا. در نهایت بدا در  ها بر  مختلی با افزای  دن از تأثیرات این دستگاه
های سایر ابزارها ماننا موبایل بانک و بانکدااری اینترنتدی    دسترس قرار گرفتن داده

تواندا   های دیناه  سنج  اثرات این ابزارهدا بدر متغیرهدای اقتصدادی  مدی      در سال
 پیشنهادی برای تحقیقات دتی باشا.

 


