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 2لييكيومرث سه

3يشهرام فتاح
 

  4پورمهرداد جيحوني
  

  12/7/1391: تاريخ پذيرش         15/11/1390:تاريخ دريافت

  

  چكيده
مطالعه و . است ران تحت تأثير قرار دادهيحجم اسكناس و مسكوك در گردش را در ا ،الكترونيكيرواج پول 

يند تأثيرگذاري پول الكترونيكي بر حجم اسكناس و مسكوك از موضوعات ويژه و با تحليل چگونگي و فرا

  .اهميتي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است

هاي ل تعداد كارتيدهنده ميزان توسعه و نشر پول الكترونيكي از قب ي نشانهادر اين مقاله، اثر شاخص     

بر روي حجم  ها،هاي شعب بانكو تعداد پايانه هاي فروشهاي خودپرداز، تعداد پايانهبدهي، تعداد دستگاه

-1389هاي  هاي فصلي سال ها از دادهبرآورد مدل يبرا. اسكناس و مسكوك در گردش برآورد شده است

  .استفاده شده است 1383

هاي بدهي، حجم اسكناس و مسكوك در ش تعداد كارتيكه در ايران افزا نتيجه شدهها از برآورد مدل     

 ،هاي بدهي و حجم اسكناس و مسكوك در گردشن تعداد كارتيعلت رابطه مثبت بو ش داده يگردش را افزا

هاي شتر جهت دريافت پول از دستگاهيب ،دهيهاي بران كارتيآن است كه در دوره مورد مطالعه در ا

ن پژوهش يا يهاافتهيهمچنين . اندخودپرداز براي خريدهاي روزانه و هفتگي مورد استفاده قرار گرفته

  .اثر معكوسي بر حجم اسكناس و مسكوك در گردش داشته است ،هاي فروشمشخص ساخته كه تعداد پايانه

  

هاي بدهي، پايانه فروش، اسكناس و مسكوك در گردش، پول الكترونيكي، كارت :يواژگان كليد

  .يعيهاي توز مدل خود توضيح با وقفه

  JEL : C22, E41, E42, E51 يطبقه بند

                                                                                                                   
دانش آموخته دانشگاه رازي كرمانشاه به راهنمايي  ،نامه كارشناسي ارشد مهرداد جيحوني پوراين مقاله از پايان. 1

 .دكتر كيومرث سهيلي استخراج شده است

  ksohaili@razi.ac.ir       دانشيار گروه اقتصاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي . 2

 استاديار گروه اقتصاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي . 3

  دانشگاه رازي كرمانشاه كارشناس ارشد اقتصاد. 4
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  مقدمه -1

اظهار كرد كه تاريخ بشر تا  وي. را بشارت داد يوقوع موج سوم تمدن 1980در سال  1آلوين تافلر

ت سر گذرانده و اكنون پش يو انقالب صنعت يكنون دو انقالب بزرگ را تحت عنوان انقالب كشاورز

 يناش يپيامدها يتافلر ضمن يادآور. سومين انقالب، با عنوان انقالب الكترونيك قرار دارد در آستانه

 يها ، بحرانيو صنعت ينظام كشاورز يرهاساختا ياز فروپاش يناش يها از دو موج گذشته و بحران

هاي ناشي از موج شود كه بحرانمالحظه مي. داندوقوع موج سوم مي يجهان را جزء پيامدها يكنون

 كلبه"تافلر . هاي قبلي باشدرانآميزتر و همچنين فراگيرتر از بح سوم، ممكن است كه مخاطره 

كرده و يادآور شده كه اين كلبه به صورت كانون  يمدرن معرف يرا به عنوان نماد دنيا "يالكترونيك

از آن روز تا كنون، مطالب زيادي بر حجم . موج سوم درخواهد آمد يفردا يآرايي نيروها صف ياصل

  . افزوده شده است يمباني فلسفه و ادبيات راجع به موج سوم و عصر الكترونيك

برخوردار است كه برخي آن را يكي از مهمترين پول در زندگي اقتصادي بشر از چنان اهميتي      

اقتصاد  اند و تاريخ اقتصادي را با توجه به اهميت نقش پول به سه دورهاختراعات بشر ياد كرده

 يافزون فناور شرفت روزيبا توجه به پ .اندپاياپاي، اقتصاد پولي و اقتصاد اعتباري تقسيم نموده

 يهاشبكه يفضا در  مرسوم يهار انواع پوليسا ييكي به جارونگسترش استفاده از پول الكت اطالعات و

را  مرسوم يهار انواع پوليگاه سايت و جايهمان اهم يكيپول الكترون، 1990 دهه اواسط از ياانهيرا

به  يمركز يهابانك ها ودولت موجب انتقال قدرت از يدر اقتصاد به خود اختصاص داده و حت

از  يالكترونيك نيز يك يپول و بانكدار. ده استنان شيفرآكار كنندگان ومصرف ،گذارانهيسرما

 و يفرد يهانهيهز يدارا يگريد يز مانند هر كااليپول ن. باشدانقالب الكترونيك مي ينمادها

و  افتيچاپ و نشر پول، باز از قبيل ييهانهيهز. است يبردارد و بهرهيكل تولي، در سياجتماع

نه ينقل پول، هز و حمل هايي مانند هزينهنهيهز و ياجتماع يهانهيهز جزء رات واحد پولييتغ

 يفرد يهانهيپول از جمله هز ينگهدار يهانهيهز و شمارش پول يصرف شده برا فرصت زمان

  . ندا له مبادلهياز پول به عنوان وس يريگبهره

-بهره يهانهياز هز ياز پول كاغذانجام مبادالت با استفاده  جاد شده ازيده ايكه فا يتا زمان     

 يشرفت فناوريمدرن با پ ياياما در دن ؛است ياستفاده از آن اقتصاد شتر باشد،يب از آن يبردار

استفاده از  و شده يراقتصاديغ ياستفاده از پول كاغذ جي، به تدرICT(2(ارتباطات  اطالعات و

 يهانهيهزكاهش  ي با هدفكيالكترون پول هاي ديگري براي آن از جمله استفاده ازجايگزين

 و ر واحد پولييتغ يهانهي، هزافتيباز يهانهيهزچاپ و نشر پول، ي هانهيهزپول شامل  ياجتماع

                                                                                                                   
1. Alvin Toffler 

2. Information and Communication Technology 
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شمارش  يصرف شده برا نه فرصت زمانينقل پول، هز و حمل پول شامل هزينه يهاي فردنهيهز

محصوالت پول الكترونيك كه به . توجيه اقتصادي پيدا نموده است ،پول ينگهدار يهانهيهز و پول

روي تواند جاپذير ميبا ماهيتي بسيار سيال و جابه ،اندعنوان جايگزين پول نقد سنتي ايجاد شده

سياست پولي بانك مركزي را تحت  ،و از مجراي تغيير حجم پولعرضه و تقاضاي پول تأثير گذاشته 

  . الشعاع قرار دهند

، يريگجهينت و و برآورد الگو يطراح مدل، يرهاين متغييتب ،يمطالعات تجرب، مرور ينظر ينمبا

مدت و بلندمدت پول به برآورد اثرات كوتاه دهند كه در آنيل ميق را تشكين تحقيا ين اصليعناو

روش همجمعي با استفاده از روي اسكناس و مسكوك در گردش در اقتصاد ايران  يالكترونيك

ARDL
  .شوديپرداخته م 1383-89 براي دوره 1

  

 ينظر يمبان -2

زيرا  مي باشد معتقد است كه تعريف پول الكترونيك مشكل BIS(2(المللي هاي بينكميته باسل بانك تسويه

. (Basel Committee, 1998; BIS, 1996; BIS, 2004)هاي اقتصادي و تكنولوژيكي است از ويژگي يتركيب

اي فني آنها، ترتيبات نهادي مورد نياز براي لف پول الكترونيكي با توجه به اجزمختعالوه، الگوهاي به 

. )BIS, 1996(پشتيباني آنها، روش انتقال ارزش پولي، ثبت مبادالت و واحد پولي متفاوت خواهند بود 

پول  است،ز منطبق يو آنكتاد ن يبانك جهان يف ارائه شده از سويكه با تعار اروپا يف بانك مركزيطبق تعر

- كه به طور گسترده يكيتكن يهاسيبر سرو يپول ياز بها يكيالكترون ياعبارت است از اندوخته يكيالكترون

به عنوان ابزار حامل  يشود وليدر تراكنش استفاده م يبدون لزوم نقش حساب بانك ،انجام پرداخت يبرا يا

   .)Al-Laham, 2009( كننديش پرداخته شده عمل مياز پ

 "اندوخته ارزش"پول الكترونيكي، حجم پولي است كه به صورت الكترونيكي روي يك كارت      

هوشمند، داراي يك ريز  يهاهاي اندوخته ارزش يا كارتاين كارت. )Ely, 1996(ثبت شده است 

ديگر از پول  ينوع. بارگذاري شود يتواند با يك ارزش پوليپردازنده تعبيه شده هستند كه م

كه امكان انتقال ارزش در  يافزارنرم است؛ 3اييا پول شبكه ، پول مبتني بر شبكهيالكترونيك

پولي است كه به صورت در واقع پول الكترونيكي . دهديويژه اينترنت را م، بيكامپيوتر يهاشبكه

هايي تواند به صورت كارت هوشمند و يا كارتآيد و ميالكترونيكي حركت كرده و به گردش درمي

فروش  تواند در پايانههمچنين مي. آنها ارزش ذخيره شده، يا كيف پول الكترونيكي ارايه شود كه در

                                                                                                                   
1. Auto Regressive Distributed Lag 
2. Basel Committee of the Bank for International Settlements 

3. Network Money 
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استفاده شده و يا بدون دخالت هيچ شخص ديگري و مستقيم به صورت شخص به شخص مورد 

دهندگان ها و يا ديگر ارايهتواند از طريق خطوط تلفن به سوي بانكمي، همچنين استفاده قرار گيرد

مانند يك چك . دبه حركت درآمده و يا خرج شو) پول الكترونيكي(مات يا صادركنندگان خد

 ييا ساير مؤسسات مال ياز يك بانك خصوص 1مسافرتي، مانده پول الكترونيكي يك طلب جاري

در  يمؤسسات خصوص ،و هم يهم توسط مؤسسات دولت ،اين پول. )Berentsen, 1998( است

  .سراسر جهان منتشر شده است

تواند جانشين از اين رو مي نسخه الكترونيكي اسكناس يا سكه معمولي است و ،پول الكترونيكي

پول الكترونيكي به عنوان ابزاري جهت پرداخت در . بسيار نزديكي براي پول بانك مركزي باشد

ري كارب ،تواند موجب تسهيل مبادالت و كاهش هزينه نقل و انتقال شود و از اين طريقمعامالت مي

  .بانكداري الكترونيك را در جهان افزايش دهد

ري براي پول واحد سنجش، ابزا. نمايدهاي اقتصادي ايفا ميها را در فعاليتشماري از نقش ،پول

طبق ديدگاه منگر، سير تكامل پول بر . ارزش و يك واسطه مبادله است هاي معوق، ذخيرهپرداخت

 ,Menger, 1892; Alvarez)جويي در زمان و منابع كمياب، تحقق يافته است اساس صرفه

هاي تمامي مبادالت اقتصادي، از جمله مبادله پول در قبال كاالها و خدمات، شامل هزينه .(2002

اقتصادي  2جايي به عنوان شكلي از اصطكاكهاي جابهجايي هستند و اقتصاددانان به هزينهجابه

منگر مدعي . كاهش اصطكاك اقتصادي، پتانسيل توليدي بيشتري شكوفا خواهد شدبا . توجه دارند

جايي، كه در اثر مبادالت هاي جابهها براي حداقل كردن اصطكاك هزينهاست كه پول در طول قرن

  .)Baddeley, 2004(اند، تكامل يافته است گري پديد آمدهواسطه

امري غير اقتصادي بود زيرا يك تعامل دو طرفه  ،انجام مبادالت اقتصادي در اقتصادهاي تهاتري

جايي قابل توجه هاي جابههزينه. شرط الزم براي انجام مبادله بود ،بين خريداران و فروشندگان

پول الكترونيكي . بودند و تالش و زمان زيادي براي يافتن يك شريك تهاتري مناسب نياز بود

-هاي جابههزينه. باشدتكاملي باالتر را دارا مي نقطه اي هدايت سيستم پولي به يكپتانسيل الزم بر

در حالي كه منافع  باشد؛، تقريباً نزديك به صفر ميجايي كه در خصوص پول الكترونيكي وجود دارد

تواند بر بازارهاي پول الكترونيكي مي. مربوط به آن تا حدود زيادي مشابه با منافع پول متعارف است

رگذار باشد اما از مهمترين اثرات كالن اقتصادي گسترش پول الكترونيكي، اثر مالي و بازار ارز تأثي

    .باشدآن بر عرضه و تقاضاي پول مي

                                                                                                                   
1. Floating claim 

2. Friction 



  1393ـ سال چهاردهم ـ شماره اول ـ بهار ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 

 

83

  تأثير نشر پول الكترونيكي بر تقاضاي پول -1-2

تركيبي از تواند، ثروت خود را به شكل شود كه فرد ميهاي مختلف تقاضاي پول، فرض ميدر نظريه

جز تسهيل مبادالت و احساس آرامش خاطر ذهني، هيچ عايدي مادي بكه نگهداري آن (پول 

هاي هايي كه نگهداري آنها به شكلشاخص ساير دارايي و اوراق قرضه، به منزله) ديگري ندارد

  .كند، نگهداري نمايدمختلف عايدي ايجاد مي

در مورد ميزان هاي مختلف اقدام به نگهداري پول نموده و انتخاب وي انگيزه همچنين فرد با

هاي ساختاري و نهادي اقتصاد ژگي         با فرض ثبات سرعت گردش پول كه تابعي از وي(نگهداري پول 

شاخص بازدهي (نرخ بهره، سطح درآمد، نرخ تورم : ، تحت تأثير عواملي مانند)هر كشور است

 ،ي و مخارج و در نهايتهاي درآمد، فاصله و شكاف زماني بين جريان)انتظاري ساير كاالهاي بادوام

براي . ها اعم از اوراق قرضه و ساير كاالهاي بادوام به پول بستگي داردتبديل ساير دارايي هزينه

ارزيابي آثار گسترش انتشار پول الكترونيكي بر تقاضاي پول، بايد آثار گسترش انتشار اين نوع پول 

  .م عام بررسي شودها و عوامل مؤثر بر تقاضاي پول به مفهوبر روي انگيزه

هاي مختلف نگهداري پول اعم از آنچه مسلم است، انتشار پول الكترونيكي تأثيري بر انگيزه

به بيان ديگر، الكترونيكي شدن پول اصل نياز افراد . بازي نخواهد داشتمعامالتي، احتياطي و سفته

پرداخت جديدي است كه به  به نگهداري پول را از بين نخواهد برد، زيرا اين نوع پول در واقع روش

هاي پرداخت از جمله اسكناس و مسكوك و چك مطرح يك روش جانشين در برابر ساير روش مثابه

  .بخشدانتخاب افراد را وسعت مي بوده و دامنه

تواند عوامل مؤثر هايي برخوردار است كه ميها و مزيتبا وجود اين، پول الكترونيكي از ويژگي

  . ميزان تقاضاي افراد را تحت تأثير قرار داده و آن را كاهش دهد ،ر نتيجهبر تقاضاي پول و د

كه اين نوع پول عالوه بر برخورداري از  ل الكترونيكي نسبت به پول، آن استهاي پويكي از مزيت

در حال حاضر اغلب ناشران (اي نيز داشته باشد تواند درآمد بهرههاي اسكناس و مسكوك ميقابليت

هاي الكترونيكي موجودي پول الكترونيكي در اثر فشارهاي رقابتي به پرداخت بهره به ماندههاي پول

تقاضاي اسكناس و مسكوك را به نفع تقاضاي پول الكترونيكي كاهش  ،اين امر). افراد اقدام مي نمايند

نرخ بازدهي تفاوت  ،هاي الكترونيكي، از يك سوخواهد داد، زيرا پرداخت بهره به مانده موجودي پول

ها اعم از اوراق قرضه و خودرو و ساير كاالهاي بادوام را پول الكترونيكي و نرخ بازدهي ساير دارايي

  . دهدكاهش و از سوي ديگر، هزينه فرصت نگهداري اسكناس و مسكوك را افزايش مي

ول اقتصاد، عامل افزايش حجم خريد با پ عالوه بر اين، گسترش كاربرد پول الكترونيكي در

هاي پرداخت، از جمله اسكناس و مسكوك را تقاضا براي ساير روش ،شود و در نتيجهالكترونيكي مي

  . كاهش خواهد داد
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همچنين، پول الكترونيكي از طريق سرعت بخشيدن به مبادالت پولي، سرعت گردش پول را 

هاي امنيت شبكهبا افزايش . دهدافزايش داده و در نتيجه تقاضاي اسكناس و مسكوك را كاهش مي

ناشي از نگهداري  "احساس آرامش خاطر"توانند، مطلوبيت هاي الكترونيكي مياي، پولرايانه

  . اسكناس و مسكوك را نيز به افراد عرضه كرده و سبب كاهش تقاضاي پول نقد شوند

اگر چه كاهش تقاضاي اسكناس و مسكوك دراثر گسترش پول الكترونيكي در مورد تقاضاي 

به عبارت . ي، احتياطي و سفته بازي پول بارز است، ليكن مقدار كاهش يكسان نخواهد بودمعامالت

ديگر، به رغم رواج پول الكترونيكي، تقاضا براي اسكناس و مسكوك براي انجام معامالت كوچك 

  . كماكان وجود خواهد داشت، هر چند كه مقدار آن بسيار اندك خواهد بود

تقاضاي احتياطي پول نيز، بسته به نرخ نفوذ پول الكترونيكي در اقتصاد و سرعت  درباره

دسترسي به آنها در مواقع نياز، تقاضاي پول نقد براي اين منظور كاهش يافته و چه بسا صفر خواهد 

دهد كه نشر پول نشان مي ،چارچوب يك مدل رياضي در )(Dias, 2001در اين باره دايس . شد

مبادله، سبب  كاهش هزينه تقاضا براي اسكناس و مسكوك را كاهش داده و به واسطه الكترونيكي،

  .گرددافزايش تقاضاي پول به مفهوم عام آن مي

باتوجه به امكان جايگزيني پول الكترونيكي به جاي پول بانك مركزي، به عقيده بسياري از 

اي لكترونيكي به طور گستردهنظران، عرضه پول مهمترين متغيري است كه از نشر پول اصاحب

آثار گسترش نشر پول الكترونيكي بر ساير متغيرهاي اقتصادي عمدتاً از   در واقع،. متأثر خواهد شد

  .يابدطريق تغييرات عرضه پول انتقال مي

  

  بر عرضه پول يتأثير گسترش پول الكترونيك -2-2

هاي پولي را تحت تأثير قرار خواهد داد، ولي تعريف مجموعه جايگزيني پول بانك مركزي همه

تر اسكناس و مسكوك در آن، بيش از همه متأثر ، به دليل حجم نسبي بزرگ�Mمحدود پول، يعني 

. هاي ديداري استتعريف محدود پول، شامل اسكناس و مسكوك بانك مركزي و سپرده. خواهد شد

ي پول الكترونيكي نيز به تعريف محدود پول، اضافه البته در برخي موارد براي اهداف خاصي، موجود

  .)Berentsen, 1998(خواهد شد 

از طريق كاهش موجودي  ،تبديل اسكناس و مسكوك بانك مركزي به پول الكترونيكي، اول

حجم  ،ها و در نتيجهاز طريق تغيير وضعيت ذخاير بانك ،اسكناس و مسكوك بانك مركزي و دوم

با اين حال، مجراي دوم به دليل . پول را تحت تأثير قرار خواهد دادحجم  ،هاي ديداريسپرده

اثر نقدينگي تبديل اسكناس و . تر باشدتواند با اهميتتر بر حجم پول ميداشتن اثر بالقوه بزرگ

مسكوك بانك مركزي به پول الكترونيكي، به اجباري يا غيراجباري بودن نگهداري ذخيره قانوني 
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بنابراين در ادامه، آثار نشر پول الكترونيكي بر عرضه . كترونيك نيز بستگي داردبراي موجودي پول ال

اجباري نبودن نگهداري ذخيره قانوني و اجباري بودن نگهداري  زير مبني بر پول در دو حالت

  .شودتجزيه و تحليل مي ،ذخيره قانوني

  

 ها ملزم به نگهداري ذخاير قانوني نباشندبانك) الف

، پول كاغذي موجود در )C(با ورود پول الكترونيكي به جاي اسكناس و مسكوك در دست مردم 

هاي به يك ميزان كاهش و همزمان سپرده ،شوددست مردم كه براي مقاصد معامالتي نگهداري مي

بانكي كه اسكناس و مسكوك در گردش را با پول . يابدسيستم بانكي به همان ميزان افزايش مي

تواند آن را نگهداري كرده و يا به بانك مركزي عودت داده و بدين كند، مييكي معاوضه ميالكترون

  :آيددر اينجا دو حالت پيش مي. وسيله ذخاير خود را نزد بانك مركزي افزايش دهد

به حجم  ،M1در اين حالت تغيير در : قرار نگيرد M1پول الكترونيكي در تعريف ) الف -1

-افزايش مي) C( كه در نتيجه كاهش اسكناس و مسكوك در دست مردم) D( هاي ديداريسپرده

  .بستگي خواهد داشت ،يابد

اگر موجودي پول الكترونيكي را نيز به : لحاظ شود M1پول الكترونيكي در تعريف ) الف -2

به طور واضح افزايش  M1در اين حالت، . تر خواهد بوداضافه كنيم، اين تغييرات واضح M1تعريف 

حجم  همراه بوده و )EM(با افزايش جبراني در پول الكترونيكي  Cخواهد يافت زيرا كاهش در 

از اين رو، اگر موجودي پول الكترونيكي . به طور واضح افزايش خواهد يافت )D(هاي ديداري سپرده

لحاظ نشود، تغيير در حجم پول بستگي به اين دارد كه آيا افزايش در  )M1(در تعريف حجم پول 

D كاهش در ،C اما اگر  ؟كند يا خيررا جبران ميM1  اً افزايش قطعشامل پول الكترونيك نيز باشد

  .داده شده است) 1(اي از نتايج در جدول خالصه. خواهد يافت

  

  قانوني نبودن ذخيرهدر حالت اجباري M1تغييرات  .1 جدول

  )�M(تغيير در حجم پول   )�M(تعريف حجم پول 

M=C+D نامشخص، به احتمال زياد افزايش  

M=C+D+EM  افزايش  

  Berentsen, 1998: أخذم
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 بانكها ملزم به نگهداري ذخاير قانوني باشند) ب

دهي و هاي رايج بازدهي وامها با نرخقانوني اجباري بوده و بانك نگهداري ذخيره ،در اين حالت

مجدداً، تبديل . هاي خود تمايل دارندها، به گسترش حجم اعطاي وام و سپردهسپرده هزينه

اسكناس و مسكوك به پول الكترونيك، از طريق كاهش حجم اسكناس و مسكوك به طور مستقيم و 

كننده اسكناس و مسكوك به طور غيرمستقيم، حجم از طريق تغيير در وضعيت ذخاير بانك دريافت

تجزيه و تحليل اين قسمت بر اساس مفهوم ضريب فزاينده پولي و . دهدول را تحت تأثير قرار ميپ

پايه پولي شامل اسكناس و مسكوك در . پذيرددر چارچوب يك مدل ساده خلق پول صورت مي

 پول و پايه بين عرضه رابطه. باشدها ميدست اشخاص به اضافه مجموع ذخاير قانوني و اضافي بانك

  . پولي به صورت زير است

M � m . H                                                                           )1(  

ضريب  mپولي و  پايه Hگردد، از تعريف محدود پول استفاده مي) M(ي پول براي عرضه

استفاده از روابط زير به توان با پولي را مي ترين حالت، ضريب فزايندهدر ساده. فزاينده پول است

  :دست آورد

)2                                           (                                        M � C 	 D	 �EM 

H � R 	 C 	 E                                                                                    )3(                

R � rDD 	 rEMEM                                                                                 )4(  

حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص، موجودي پول  :، به ترتيبE,R,D,EM,C :در آن كه

و  rDنيز ) 4(در معادله . هاي ديداري، ذخاير قانوني و ذخاير اضافي هستندالكترونيكي، حجم سپرده

rEM  باشندهاي ديداري و موجودي پول الكترونيكي ميبه ترتيب نرخ ذخيره قانوني براي سپرده.  

طاي وام ها مايل به اعها باشد، بانكاگر بازدهي نهايي وام دهي بيشتر از هزينه نهايي سپرده

 پولي كه در اين قسمت ارائه يعني مدل ضريب فزاينده(يند خلق پول فرض ضمني فرا. خواهند بود

اند كه، تا زماني ها دريافتهدر اين حالت، بانك. 1آن است كه اين شرط، هميشه برقرار است) شودمي

  .كه ذخاير اضافي وجود دارد، اعطاي وام سودآور است

ذخيره قانوني  و نرخ) rD(هاي ديداري ذخيره قانوني سپرده ها به نرخميزان گسترش سپرده

  .ارائه شده است) 2(در جدول  2نتايج اين قسمت. گي داردبست )rEM(موجودي پول الكترونيكي 

                                                                                                                   
 يعني افزايش در عرضه. ناپذيري نرخ بهره، فرض ضمني مدل مورد مطالعه در اين قسمت استبنابراين، انعطاف .1

  .دهدها را تحت تأثير قرار نميها و هزينه سپردههي وامها، نرخ بازدوام يا گسترش سپرده

اگر وجود داشته  -ديداري و موجودي پول الكترونيكي هاياين نتايج مبتني بر اين فرض ضمني است كه سپرده .2

  .ها هستندهاي مشمول ذخيره قانوني بانكتنها بدهي -باشد
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  در حالت اجباري بودن نگهداري ذخيره قانوني) ��(تغييرات عرضه پول  .2 جدول

M�  .............. rEM�� rEMتعريف  � rD  rEM � 1 

M = C+D ∂M
∂c � �1 � rD � rEM

rD  
∂M
∂C � �1 � rD

rD  
∂M
∂C � �1 � 2rD

rD  
∂M
∂C � 1 

M=C+D+EM ∂M
∂C � �1 � rEM

rD  
∂M
∂C � � 1

rD 
∂M
∂C � �1 � rD

rD  
∂M
∂C � 0 

  Berentsen, 1998: أخذم

  

زماني كه موجودي پول الكترونيكي در  ،دهدسطر اول جدول، تغييرات حجم پول را نشان مي

تغيير در عرضه پول به نرخ ذخيره قانوني  ،در اين حالت. تعريف محدود پول لحاظ نشده است

  .داشتبستگي خواهد ) rEM(موجودي پول الكترونيكي 

rEMاگر  � 1 � rD اگر . يابدباشد، عرضه پول افزايش ميrEM 	 rD � باشد، اثر تبديل  1

يابد و اسكناس و مسكوك به پول الكترونيكي بر عرضه پول خنثي بوده و عرضه پول افزايش نمي

rEMباالخره اگر  � 1 � rD براي مثال، اگر . باشد، عرضه پول كاهش خواهد يافتrEM � 1 

همچنين تغيير در عرضه پول به نرخ ذخيره . يابدندازه يك واحد كاهش ميباشد، عرضه پول به ا

 )M(تر باشد، تغيير در عرضه پول بزرگ rDهرچه . نيز بستگي دارد )rD(هاي ديداري قانوني سپرده

  .تر خواهد بودكوچك

دهد كه تعريف محدود پول، شامل سطر دوم جدول، تغيير در حجم پول را در حالتي نشان مي

در اين حالت، اگر نرخ ذخيره قانوني براي موجودي پول . شودجودي پول الكترونيكي نيز ميمو

rEMاگر . الكترونيكي مساوي يك نباشد، عرضه پول افزايش خواهد يافت � باشد، اثر تبديل  1

در . يابداسكناس و مسكوك به پول الكترونيكي بر عرضه پول خنثي بوده و عرضه پول افزايش نمي

نيز بستگي دارد و  )rD(هاي ديداري ت نيز، تغيير در عرضه پول به نرخ ذخيره قانوني سپردهاين حال

  .تغيير در عرضه پول كمتر خواهد بود ،هرچه اين نرخ بزرگتر باشد

اگر پول الكترونيكي در  آن است كه ،آيدنتيجه مهم ديگري كه از اين جدول به دست مي

rEMجز زماني كه (تعريف عرضه پول لحاظ شود، در كليه حاالت  � افزايش در عرضه پول ) باشد 1

  .بيشتر از زماني است كه پول الكترونيكي در تعريف محدود پول لحاظ نشود

تبديل اسكناس و مسكوك در دست مردم، به پول الكترونيكي، ذخاير بانكها را  ،به طور كلي

اگر بانكها مجبور به استفاده از ذخاير اضافي . نيز افزايش خواهد يافت  M1زايش داده و به تبع آن اف

براي دادن وام باشند و الزامي به نگهداري ذخاير قانوني نداشته باشند، در اين حالت به منظور 

  .، دخالت بانكهاي مركزي ضروري خواهد بود)M1(جلوگيري از افزايش نقدينگي 
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در شرايطي كه پول الكترونيكي در تعريف محدود  M1ر بررسي تغييرات احتمالي در به منظو

  M1توان از كشش قرار نگرفته و بانكها ملزم به نگهداري ذخاير قانوني نباشند، مي) M1(پول 

  :استفاده كرد

ε � δM1
δC

C
M1

� � 1�rd
rd

C
1	C                                                                     )5(  

هر قدر نسبت ذخاير . ها استنسبت اسكناس و مسكوك در دست مردم به سپرده C ،كه در آن

تر بزرگ) C(ها تر و حجم اسكناس و مسكوك در گردش به سپردهكوچك) rd(ها قانوني به سپرده

  . تر خواهد بودبزرگ  M1كشش  ،باشد

  

هاي شدت تأثيرگذاري سياستارتباط سهم اسكناس و مسكوك از حجم پول با  -3-2

  هاي نشر پولپولي بر عرضه پول و هزينه

براي پول تعاريف مختلفي وجود دارد كه از اسكناس و مسكوك آغاز شده و رفته رفته طيف وسيعي 

 ،گيرددو تعريف عمومي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي. شوداز كاالها و اوراق مالي را شامل مي

، و ديگري حجم نقدينگي، يا عرضه پول به مقياس �Mه پول به مقياس يكي حجم پول، يا عرض

M" است .M� هاي ديداري، و همان مجموع اسكناس و مسكوك و سپردهM"   مجموعM�  و

 ،و هم �Mهم جزئي از اجزاء  ،بنابراين اسكناس و مسكوك. دار استانداز و مدتهاي پسسپرده

واحدهاي اقتصادي  هركدام از اين تعاريف را كه مد نظر قرار دهيم، تصميم. است "Mجزئي از اجزاء 

دو جنبه حائز اهميت براي نگهداري پول در قالب اسكناس و مسكوك و ساير اجزاء آن، حداقل از 

هرچه سهم اسكناس و مسكوك در دست مردم از كل پول بيشتر باشد، قدرت مقامات پولي : است

يي كمتري خواهد داشت آعرضه پول كمتر خواهد بود و سياست پولي كاردر تأثيرگذاري بر 

و مسكوك سهم بيشتري از پول را تشكيل  اسكناسهرچه  همچنين ).1372دورنبوش و فيشر، (

  .شودهاي مربوط به انتشار و جايگزيني اسكناس و مسكوك بيشتر ميدهد، هزينه

 ل اسكناس و مسكوك منتشره و سپرده هايباشد، عرضه پول شام �Mچنانچه تعريف پول موردنظر 

 .ديداري است

M� � CC 	 D                                                                                 (6) 

و ذخاير بانكها  )CC+V(شامل مجموع اسكناس و مسكوك نزد مردم و بانكها  )H(پايه پولي 

)TR( است.  

H � CC 	 V 	 TR                                                                                       (7) 

و ذخيره اضافي نگهداري شده توسط ) RR(خود شامل ذخيره قانوني ) TR(ذخاير بانكها 

  .است) ER(سيستم بانكي 
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TR � RR 	 ER                                                                                          (8) 

  : داريم) 7(در رابطه ) 8(با جايگذاري رابطه 

H � CC 	 RR 	 ER 	 V                                                                              (9) 

    :شودضريب فزاينده پول حاصل مي )9(به ) 6(با تقسيم رابطه 
M
H � mm � CC'D

CC'RR'�ER'V                                                                           (10) 

  :داريم Dبه ) 10(با تقسيم صورت و مخرج رابطه 
M
H � mm � **'�

**'++',+                                                                                  (11) 

CC ،در اين رابطه � CC
D ،er � �ER'V

D  وrr �  RRD است.  

به نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده  mmنشان مي دهد كه ضريب فزاينده ) 11(رابطه 

ها و نرخ ذخيره قانوني بستگي مورد رجحان مردم، و نسبت ذخيره به سپرده مورد رجحان بانك

  .دارد

ثير قرار مي أضريب فزاينده را تحت ت ،)er(نظام بانكي از طريق نسبت ذخاير اضافي به سپرده 

  .ضريب فزاينده را كاهش مي دهد ،افزايش نسبت ذخاير اضافي به سپرده. دهد
.//
.,+ � 0�**'�

�**'++',+1 2 0                                                                               (12) 

افزايش . بانك مركزي نيز از طريق تغيير نرخ ذخيره قانوني، بر ضريب فزاينده پول اثر مي گذارد

  .نده پول را كاهش مي دهدضريب فزاي ،نرخ ذخيره قانوني
.//
.++ � 0�**'�

�**'++',+1 2 0                                                                                   (13) 

نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده  ،عامل ديگري كه ضريب فزاينده پول را متاثر مي كند

سكناس و مسكوك به سپرده نگهداري شده توسط افزايش نسبت ا. نگهداري شده توسط مردم است

  .مردم، ضريب فزاينده پول را كاهش مي دهد
.//
.** � ++',+0�

�**'++',+1 2 0                                                                                 (14) 

  .همواره كوچكتر يا مساوي يك است rr+erمجموع ) 14(در رابطه 

منظور بررسي اثر نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده در دست مردم بر عرضه پول، معادله به 

  :عرضه پول را به صورت ذيل بازنويسي مي كنيم

M � cc 	 1
cc 	 rr 	 er . H3 

معادله فوق نشان مي دهد در شرايطي كه اسكناس و مسكوك در دست مردم سهم بزرگي از 

اهش يافته و چنانچه بانك مركزي تصميم بر پول نقد را تشكيل مي دهد، ضريب فزاينده پولي ك

نياز به تغيير وسيعي در حجم پايه پولي و يا ساير ابزارهاي  ،تغيير حجم پول بگيرد، براي انجام آن
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روشن است كه بانك مركزي تنها زماني مي تواند نقش خود را در كنترل بازار . سياست پولي دارد

اس و مسكوك، بخش وسيعي از پول نقد را تشكيل پول به نحو قدرتمندي ايفاء نمايد كه اسكن

  .ندهد

هاي مربوط هزينه ،تقاضا براي اسكناس و مسكوك از جنبه ديگري نيز داراي اهميت است و آن

 يك دسته،: شوندها به دو دسته تقسيم مياين هزينه. به چاپ و انتشار اسكناس و مسكوك است

از دور ... شدن و يا شدن و يا كثيفعلت فرسودههايي كه به هزينه مربوط به جايگزيني اسكناس

هزينه  دسته ديگر،و . شودشوند و به جاي آنها اسكناس جديد منتشر ميخارج شده و امحاء مي

هر ساله ميلياردها ريال هزينه صرف انتشار اسكناس . هاي جديد استمربوط به انتشار اسكناس

  .شودهاي امحاء شده ميجديد و جايگزيني اسكناس

  

   يمطالعات تجرب -3

در  كهپول الكترونيكي و اثرات آن بر اقتصاد صورت گرفته  نهير مطالعاتي در زمياخ يهاسال يط

  .شود مين مطالعات اشاره ياز ا يبه دست آمده از برخ يج كليادامه، به نتا

بيانگر آن  وينتايج تحقيق . مورد بررسي قرار داده است 1992بوسچوتن كشور هلند را در سال 

هاي فروش، به طور قابل توجهي نگهداري ها و پايانههاي خودپرداز، چكاستفاده از دستگاه كهاست 

هاي غيرنقدي استفاده كند افرادي كه از روشوي بيان مي. دهنداسكناس و مسكوك را كاهش مي

نسبت به درصد نگهداري كمتر اسكناس و مسكوك  20كنند، ميزان پرداخت مشابهي را با مي

  ).Boeschoten, 1992(دهند ديگران انجام مي

هاي اعتباري را روي تقاضاي پول هاي مقطعي، اثر كارتدوكا و وايتسل با استفاده از داده

يك اثر منفي روي  ،هاي اعتباريبررسي كردند و نشان دادند كه كارت متحدهخانوارهاي اياالت 

درصد احتمال داشتن  10دارند، به طوري كه با  هاي جاري برداشت شده توسط چك و پولسپرده

يابند درصد كاهش مي 11و  9كارت اعتباري، حساب جاري و اسكناس و مسكوك به ترتيب 

)Duca and Whitesell, 1995.(  

دو فرض كاهش تقاضاي اسكناس و مسكوك به دليل جايگزيني پول الكترونيكي  اجرج سلگين ب

با آن و نيز توانايي بانك مركزي در كنترل بهينه حجم پول و اعمال سياست پولي با ثبات، نتيجه 

گيرد كه گسترش و جايگزيني پول الكترونيكي به جاي اسكناس و مسكوك منجر به كاهش مي

افزايد هاي پولي بانك مركزي ميلي شده و بر اثربخشي سياستنوسانات ضريب فزاينده پو

)George Selgine, 1997.(  
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به عبارت ديگر، . دهديي مبادالت را تغيير ميآگويد، پول الكترونيكي ميزان كارواسنيكا مي

اي هزينه مبادالت را كاهش تواند به شكل قابل مالحظهتكنولوژي مرتبط با پول الكترونيكي مي

گذارد، افزايش رقابت بين دهد كه مهمترين تأثيري كه اين نوع پول بر جامعه ميوي نشان مي. دهد

كارگيري پول الكترونيكي در بسياري از كشورها به اشخاص ه به عبارتي، با ب. باشدانواع پول مي

ا قبل از در حالي كه ت ؛هاي پولي خود را در قالب ارز نگهداري كنندها و داراييدهند پولاجازه مي

هاي مستقيم به علت باال بودن هزينه مبادله ممكن امكان استفاده از اين نوع پول در پرداخت ،اين

هاي موجود در آن به توان با هزينه كم، پولي را به دالر از يك حساب كه پولاما اكنون مي. نبود

نتيجه اينكه . كنددق ميهاي مالي نيز صاين مسأله براي ساير دارايي. باشد، برداشت كردكرون مي

هاي دولتي و دهد و بين پولهاي رايج، به فرد آزادي انتخاب ميپول الكترونيكي از ميان انواع پول

  .)Kvasnika, 1997(كند خصوصي رقابت ايجاد مي

تخمين زدند  1989-1995زماني  آتاناسيو و همكاران تقاضاي پول را براي كشور ايتاليا در دوره

د كه تقاضاي پول خانوارهايي كه داراي كارت بدهي هستند، نسبت به خانوارهايي كه و نشان دادن

  ).Attanasio et al., 1998(كارت بدهي ندارند، كشش بيشتري نسبت به نرخ بهره دارد 

پول از طريق نسبت حجم اسكناس و  پول الكترونيكي بر عرضهتأثير  بررسيام بوني، به 

هاي بانك مركزي و همچنين كشش عرضه پول نسبت به تغيير مسكوك در گردش به كل دارايي

دهد كه هر قدر ميزان حجم نتايج وي نشان مي. اسكناس و مسكوك در گردش پرداخته است

هاي بانك مركزي بيشتر باشد، ميزان تغيير در عرضه در گردش در كل دارايي مسكوكاسكناس و 

نك مركزي در مقابل نشر پول الكترونيكي كند كه واكنش باهمچنين بيان مي. پول بيشتر است

الكترونيكي را در اختيار بگيرد و يا نرخ ذخيره قانوني بااليي را براي مثالً اگر بانك مركزي نشر پول (

شود كه حتي بسياري از آثار گسترش پول الكترونيكي باعث مي) موجودي پول الكترونيكي قرار دهد

  ).M Boweni, 1999(نيفتد  اتفاق

وي ضريب فزاينده . پول پرداخته است تأثير پول الكترونيكي بر ضريب فزايندهبه بررسي  داسوت

پول را متأثر از دو متغير نسبت اسكناس و مسكوك رايج به سپرده و نسبت ذخيره بانكي به سپرده، 

ضريب فزاينده پول  mپايه پولي و  Hباشد كه در آن مي M = m.Hعرضه پول به صورت . داندمي

 الكترونيكي به حذفحال ظهور پول . گرددتعريف مي  m = (1+cu)/(r+cu)اشد و به صورت بمي

شود، ثر بر ضريب فزاينده پول محسوب ميؤكه عامل م) cu( نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده

تري در خواهد آمد، توان گفت كه ضريب فزاينده پول هم به شكل سادهمي پس. كندكمك مي

يابد كه پول البته اين مسأله در شرايطي تحقق مي. چرخه حذف خواهد شد يعني يك متغير از

  .)Dasot, 2000(طور كامل جايگزين پول كاغذي شود  الكترونيكي به
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هاي خودپرداز را روي هاي فروش و دستگاههاي اعتباري و بدهي، پايانهرينالدي اثر كارت

و با استفاده از يك مدل  1999تا  1960اسكناس و مسكوك در گردش در بلژيك براي دوره زماني 

ECM تقاضاي اسكناس و مسكوك را تابعي از توليد ناخالص داخلي حقيقي، تعداد  وي. بررسي كرد

هاي هاي فروش و تعداد دستگاهمدت، تعداد پايانههاي بدهي و اعتباري، نرخ بهره كوتاهكارت

هاي هاي فروش، تعداد دستگاهپايانه خودپرداز در نظر گرفته و به اين نتيجه رسيد كه تعداد

اثر  ،هاي اعتباري و بدهي و توليد ناخالص داخليو تعداد كارت ، اثر منفيخودپرداز و نرخ بهره

  ).Rinaldi, 2001(مثبت روي اسكناس و مسكوك در گردش دارند 

توانايي  ،كند كه كنترل پوليكوهن بين كنترل پولي و استقالل پولي تمايز قائل شده و بيان مي

توانايي بانك مركزي براي اثر گذاشتن  ،حجم كل پول و استقالل پولي كنترلبانك مركزي براي 

كنترل پولي را  ،هاي الكترونيك پولكند كه جايگزيناو اظهار مي. باشدها ميروي توليد و قيمت

  ).  Cohen, 2001(كاهش نخواهند داد اما ممكن است استقالل پولي را كاهش دهد 

مختلف  ي ابداعيكيالكترون هاينسبت به پول گانكنندمصرف يهاواكنشمسامي و همكاران، را

اسكناس و  ين پرداخت را رويگزيجا يهاسميمدت و بلندمدت مكانكوتاه اثراتز يو ن يدر مالز

پرداخت مانند  يهانيگزيكه جا آن استدهنده نشان آنهامطالعه  .كردندآزمون  گردشدر  مسكوك

 ،مدت و همهم در كوتاه ،گردشدر  اسكناس و مسكوكن شدن يبه جانش ليتما ،يكيالكترونپول 

    .)Ramasamy et al., 2006( در بلندمدت دارند

هاي بدهي را روي اسكناس و مسكوك در گردش طي هاي اعتباري و كارترامالل اثرات كارت

خود رگرسيوني بررسي كرده و در كشور موريس با استفاده از يك الگوي  1999-2008هاي سال

هاي بدهي روي اسكناس و مسكوك كارت ،هاي اعتباري و همهم تعداد كارت ،نشان داده است كه

بيشترين تأثير اقتصادي را روي اسكناس  ،همچنين توليد ناخالص داخلي وتأثير بوده در گردش بي

  ).Ramlall, 2010(و مسكوك در گردش داشته است 

دهد كه معرفي پول الكترونيكي موجب تجربي به طور اجمالي نشان مي بنابراين، مطالعات

كاهش تقاضاي پول متعارف شده و جانشيني تدريجي پول الكترونيكي به جاي پول متعارف رخ 

بين پول الكترونيكي و پول متعارف، همزيستي  ،داشت كه در حال حاضر توجهالبته بايد . داده است

  .اين روند در آينده نيز تداوم خواهد داشتو البته رقابت وجود دارد و 
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  مدل يرهاين متغييتب - 4

. شروع شد 1نظريات نوين تقاضاي پول از اواسط قرن هجدهم با نسخه كالسيك نظريه مقداري پول

در  فيشر. به سرعت گردش مبادالتي پول تأكيد داشت و نه به تقاضاي پول ،وجه غالب اين نظريه

وي نشان داد كه مقدار پول مورد نياز اقتصاد، . اين چارچوب ارائه كردبياني دقيق از  1911سال 

چون (ولي اقتصاددانان كمبريج . براي انجام ميزان معين مبادالت به كدام عوامل بستگي دارد

روش آنها مبتني بر انتخاب فرد براي نگهداري . اين رويه را دنبال نكردند) مارشال، پيگو و رابرتسون

در اين مكتب، تقاضاي . مبادالت، با توجه به محدوديت ثروت و هزينه فرصت بود پول براي انجام

در اين نظريه . پول با درآمد ملي متناسب است و آنها به سرعت گردش درآمدي پول تأكيد داشتند

تفاوت اين دو نظريه در اين است . نيز همانند نظريه فيشر، مبادالت بيشتر به پول بيشتر نياز دارد

  .شود و نه به اجبار نگهداري پولكتب كمبريج، بر انتخاب پول تأكيد ميكه در م

ها صرفاً فيشر بر ويژگي دارايي پول تأكيد كرد، و مكتب كمبريج نشان داد كه از بين همه دارايي

انگيزه مبادالتي  1936در سال كينز . همگاني به عنوان وسيله مبادله را دارد پذيرشپول قابليت 

كينز نشان داد تقاضاي . قي كرد، ولي آن را تنها عامل مؤثر بر تقاضاي پول فرض نكردپول را مهم تل

در اين چارچوب، تقاضاي پول، . ، احتياطي و سفته بازي استمبادالتيهاي پول، ناشي از انگيزه

، تأثيرگذاري سياست پولي را به 2كينز با معرفي مفهوم دام نقدينگي. تابعي از درآمد و نرخ بهره شد

  .چالش كشيد، و اين بحث مبنايي براي مجادالت بعدي درباره تأثيرگذاري سياست پولي و مالي شد

وي پول را همانند كاالي بادوام در . نظريه مقداري پول جديد را بنا نهاد 1956در سال فريدمن 

فريدمن با اين فرض شروع كرد كه پول . نظر گرفت و تقاضا براي پول را در اين چارچوب شكل داد

البته با اين تأكيد كه پول . همانند هر دارايي ديگر، جريان خدمتي را براي دارنده آن در پي دارد

وي تقاضاي پول را تابعي از درآمد، نرخ بهره، ثروت، نسبت . موقتي براي قدرت خريد است جايگاه

فريدمن ثروت را به عنوان محدوديت نگهداري دارايي در . و قيمت ارائه كرد فيزيكيسرمايه انساني به 

  .ار دادجز پول را به عنوان هزينه فرصت، مد نظر قرهاي ديگر بهاي بازدهي دارايينظر گرفت و نرخ

هاي تقاضاي پول كه پيشتر مورد بررسي قرار گرفت، بخشي از مدل كالن اقتصادي نظريه

گمان وسيله مبادله بودن، مهمترين ويژگي بي. دارد بررسي هاي مختلف قابلاما پول ويژگي. هستند

 1952 در سالبامول . اندبرخي اقتصاددانان تقاضاي پول را در اين چارچوب بررسي كرده. پول است

آنها تقاضاي پول با . به تقاضاي پول به عنوان وسيله مبادله توجه كردند 1956در سال و توبين 

انگيزه مبادالتي را با اشاره به تأخير زماني بين دريافت و پرداخت، توجه به هزينه فرصت نگهداري 

                                                                                                                   
1. Quantity Theory of Money 

2. Liquidity trap 
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داشت كه در مدل بايد توجه . پول نقد و هزينه مبادالتي تبديل اوراق قرضه به نقد تحليل كردند

برخي از  -شود كه الگوي دريافت و پرداخت معين است توبين فرض مي - تقاضاي پول بامول

  .نده ابندي دريافت و پرداخت را مد نظر قرار دادهايي با نااطميناني در زماناقتصاددانان حالت

در توبين . هاي تقاضاي پول بر ويژگي پول به عنوان دارايي تأكيد دارندگروه ديگري از مدل

ها پرتفوي متنوعي از دارايي ،مشكالت نظريه كينز را برطرف كرد و نشان داد كه افراد 1958سال 

و ) تابعي از ثروت و ريسك(وي با استفاده از تحليل مطلوبيت . كنندشامل پول را نگهداري مي

هاي تقاضاي پول به عنوان وت بين پول و اوراق قرضه، يكي از بهترين مدلمحدوديت اختصاص ثر

، مدلي براي تقاضاي 1هاي همپوشسارجنت و واالس نيز با استفاده از مدل نسل. دارايي را ارائه كرد

  .دارايي ارائه كردند عنوانپول به 

اسكناس و مسكوك به  يبراجه تقاضا يتقاضا براي پول و در نت ،هاي فوقدر تئوري شوديممشاهده  

 يكيپول الكترون با رواج و توسعه. از درآمد و نرخ بهره است ياز حجم پول مورد تقاضا، تابع يعنوان جزئ

-ياسكناس و مسكوك م ن كنندهييتع ياصل يرهايدرآمد و نرخ بهره كماكان متغ يرهايز متغين

و عوامل  يكير پول الكترونيكه متغباعث شد  يكيپول الكترون و توسعه يريكارگه اما ب. باشند

فروش  هايپايانههاي خودپرداز، تعداد هاي بدهي، تعداد دستگاهل تعداد كارتيآن از قب كنندهنييتع

ن يدر ا. رگذار باشنديزان اسكناس و مسكوك در گردش تأثيز بر ميها نهاي شعب بانكو تعداد پايانه

 ياقتصادسنج يهااسكناس و مسكوك در قالب مدلرها بر ين متغير ايشود تأثيم يسع ،پژوهش

تا  1383هاي آماري فصلي مربوط به نيمه دوم سال از داده ،ن راستا در اين مقالهيدر ا. گردد يكم

هاي ، تعداد دستگاهDC(2(هاي بدهي متغيرهاي تعداد كارت. استفاده شده است 1389پايان سال 

به  PP(5(ها هاي شعب بانكو تعداد پايانه 4)POS(هاي فروش ، تعداد پايانه3)ATM(خودپرداز 

و  اسكناسدهنده ميزان توسعه و نشر پول الكترونيكي، بر روي حجم هاي نشانعنوان شاخص

در كنار اين متغيرها، متغيرهاي ديگري مانند توليد . شودبرآورد مي )CC(مسكوك در گردش 

اي و به عنوان متغير هزينه )R(نرخ بهره  به عنوان متغير درآمدي، )GDP(ناخالص داخلي حقيقي 

  .اندبه عنوان متغير توضيحي وارد مدل شده )CPI(كننده نيز شاخص قيمتي مصرف

اثر منفي روي حجم اسكناس و مسكوكي  ،هم اثر مثبت و هم ،تواندهاي بدهي ميتعداد كارت

هاي بدهي به شكل منطقي و جهت انجام اگر از كارت. داشته باشد ،كنندكه افراد نگهداري مي

                                                                                                                   
1. Overlapping Generations Model 

2. Debit Card 

3. Automated Teller Machines 

4. Point of Sale 

5. PinPad 
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ها موجب كاهش حجم هاي فروش استفاده گردد، در آن صورت افزايش اين كارتمبادالت در پايانه

CC.و  اسكناس و مسكوك
.DC � -ها بيشتر جهت دريافت از دستگاهاما اگر از اين كارت. شدخواهد  0

-رايط خاصي مانند پايين بودن سود سپردهها در شهاي خودپرداز استفاده شود، افزايش اين دستگاه

ها نسبت به تورم و باال بودن ريسك و استفاده از پول الكترونيكي به دليل مشكالت سخت افزاري و 

CC.يعني  ؛تواند منجر به افزايش حجم اسكناس و مسكوك گرددنرم افزاري، مي
.DC �  .شود 0

براي تهيه پول نقد است و اثر آن روي دهنده روشي جانشين هاي خودپرداز نشانتعداد دستگاه

هاي به عبارت ديگر، افزايش دستگاه. حجم اسكناس و مسكوك در گردش بايستي منفي باشد

ها به اسكناس و مسكوك را هاي قابل برداشت با اين دستگاههاي تبديل سپردهخودپرداز، هزينه

m 1پول يانباردار يبر طبق تئور. دهدكنندگان كاهش ميبراي مصرف � 45*678
، وجود اين +"

شود افراد يدهد و باعث مييعني هزينه هر برداشت را كاهش م )tc(ها هزينه اجرت واسطه دستگاه

هاي خودپرداز مراجعه كنند و به طور دريافت اسكناس و مسكوك به دستگاه يبرا يدفعات بيشتر

CC. طبق اين استدالل. كنند ينگهدار ياسكناس و مسكوك كمتر ،متوسط
.ATM � شايان ذكر  و  0

تقاضاي پول نقد، درآمد فرد و  به ترتيب نشان دهنده rو  m ،yn ،است كه در تئوري انبارداري پول

هاي خودپرداز نيز در شرايط بودن ريسك و پايين بودن افزايش تعداد دستگاه. باشدنرخ بهره مي

تواند به افزايش حجم مي ،هاها و ناچيز بودن نرخ سود سپردهاطمينان استفاده از اين دستگاه

  .اسكناس و مسكوك منجر شود

هاي فروش به طور منفي حجم اسكناس و مسكوك در گردش را رود كه تعداد پايانهانتظار مي

هاي فروش براي خريد و انتقال وجه از حساب مشتري به حساب از پايانه. تحت تأثير قرار دهد

حجم  ،هاي فروشگيرد و پايانهريافت پولي صورت نميد ،شود و از اين طريقفروشنده استفاده مي

CC.  بنابراين. اسكناس و مسكوك را كاهش خواهد داد
.POS �   .باشدمي  0

گيرد، بنابراين افزايش مورد استفاده قرار مي ،هاي پايانه شعب براي انتقال وجهاز آنجا كه دستگاه

يعني  و مسكوك در دست اشخاص اثر گذارد؛ تواند به طور معكوس بر حجم اسكناسها مياين دستگاه
.CC
.PP � هاي پايانه شعب ممكن است جهت برداشت وجه از اما از آنجايي كه از دستگاه. است  0

رساني ها و عدم خدمتحساب مورد استفاده قرار گيرد، در صورت پايين بودن نرخ سود سپرده

ها حتي ممكن ينترنتي، افزايش اين دستگاهها به داليلي از قبيل قطع ارتباط انامناسب اين دستگاه

حتي  ،در اين شرايط. است بر خالف مباني تئوريك موجب افزايش حجم اسكناس و مسكوك گردد

                                                                                                                   
1. Inventory model 
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CC.ممكن است 
.PP � طبق تئوري توليد ناخالص داخلي به عنوان متغير درآمدي، روي حجم و  .باشد  0

ر به طور غير قابل اجتنابي نيازمند رشد رشد اقتصاد يك كشو. پول و حجم نقدينگي اثر مثبت دارد

اما ارتباط توليد ناخالص داخلي با  ؛حجم پول و حجم نقدينگي متناسب با نرخ رشد اقتصاد است

چون اسكناس و مسكوك جزئي از حجم پول و  ،اسكناس و مسكوك در گردش از پيش معلوم نيست

CC.ممكن است  ،به عبارت ديگر. دهدحجم نقدينگي را تشكيل مي
.GDP �  يا   0

.CC
.GDP �   .باشد 0

اثرگذاري تورم بر  در مورد نحوه. سازدتورم نيز تقاضا براي اسكناس و مسكوك را متأثر مي

نظريات متفاوتي وجود داشته و اقتصاددانان مختلف در اين زمينه  ،تقاضاي اسكناس و مسكوك

داند ولي او در پول را مثبت مي رابطه بين تورم و تقاضاي 1956در سال فريدمن . نظر ندارنداتفاق

علت . دهدتقاضاي پول را كاهش مي ،كند كه افزايش تورم، به صراحت بيان مي1969مقاله سال 

ها در ناشي از تفاوت ديدگاه ،وجود اين دو ديدگاه متفاوت در مورد اثرگذاري تورم بر تقاضاي پول

پول تنها نقش واسطه مبادله  ،ها استكدر ديدگاه اول كه مربوط به كالسي. مورد وظايف پول است

در ديدگاه . افراد به پول بيشتري جهت انجام خريدهاي خود نياز دارند ،را دارد و لذا با افزايش تورم

از اين رو با . پول به عنوان يك دارايي مورد توجه واقع شده كه هزينه نگهداري آن تورم است ،دوم

داري كرده و ثروت خود را در قالب ساير اشكال دارايي افراد پول نقد كمتري نگه ،افزايش تورم

از آنجا كه تورم . ها پول داراي نقش ذخيره ارزش استبر طبق ديدگاه كينزين. نمايندنگهداري مي

دهد، در شرايط به عنوان مالياتي بر نگهداري پول نقد است و قدرت خريد پول نقد را كاهش مي

لذا افراد ميل و رغبت بيشتري در  ذخيره ارزش نيست؛ خوبي براي حفظ وپول وسيله  ،تورمي

افراد در  ،از اين رو. يابدهايي دارند كه قيمت آنها همراه با تورم افزايش مينگهداري ساير دارايي

در  ،به هنگام تورم دو نيرو يكي ،بنابراين. نمايندهاي خود، پول نقد كمتري نگهداري ميسبد دارايي

. گذارنددر جهت كاهش تقاضاي پول نقد بر آن تأثير مي ،ل نقد و ديگريجهت افزايش تقاضاي پو

آيد به تعريف پول، عادات پرداخت مردم و درجه پيشرفتگي يك بر ديگري فائق مياينكه كدام

نشان داده شود در  )CPI(كننده اگر اثر تورم به وسيله شاخص قيمتي مصرف. اقتصاد بستگي دارد

CC.آن صورت ممكن است كه 
.CPI � CC.يا   0

.CPI �   .باشد   0

به عنوان هزينه فرصت نگهداري پول نقد لحاظ گردد،  )R( 1هاچنانچه نرخ سود روي سپرده

هزينه فرصت نگهداري اسكناس و مسكوك را افزايش داده و تقاضاي اسكناس و  ،افزايش آن

CC.دهد، بنابراين مسكوك را كاهش مي
.R �   .است  0

                                                                                                                   
هاي دولتي و مدت بانكگذاري كوتاههاي سرمايهالحساب سپردهدر اين مطالعه، ميانگين وزني نرخ سود علي .1

  .غيربانكي به عنوان نرخ بهره بانكي لحاظ شده استهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري بانك
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هاي خودپرداز ، تعداد دستگاه)DC(هاي بدهي تعداد كارت مدل شامل يرهايرات متغييروند تغ

)ATM(هاي فروش ، تعداد پايانه)POS( ها هاي شعب بانكو تعداد پايانه)PP( به عنوان شاخص-

  .منعكس شده است) 4(تا ) 1( يدر نمودارها دهنده ميزان توسعه و نشر پول الكترونيكي،هاي نشان
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  هاي پايانه فروشروند تعداد دستگاه .3نمودار 
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 و برآورد الگو يطراح -5

 يها ح با وقفهيخود توض هاينوع فرم تصحيح خطاي مدل، از قين تحقيمورد استفاده در ا مدل

هاي خود توضيح با وقفه توزيعي در صورت مانا بودن فرم تصحيح خطاي مدل .تاس 1يعيتوز

بلندمدت تعادلي بين متغيرها بر اساس آزمون  وجود رابطه متغيرها يا تفاضل مرتبه اول آنها و تأييد

DF  ياADF  و  1995(بر روي جمالت اخالل برآورد شده از رگرسيون، يا روش جوهانسون

هاي اخير ها در سالاين مدل. قابل استفاده است 3)1990(جوسيليوس  -و جوهانسون 2)1991

سازي با استفاده از روش شبيه 5)1993(و ايندر  4)1993(بنرجي . مورد توجه قرار گرفته است

. هاي كوچك، تورش برآورد ممكن است قابل توجه باشداند كه در نمونهكارلو نشان دادهمونت

مدت را در خود داشته باشد و در نتيجه ضرايب نابراين، بايد الگويي برآورد شود كه پويايي كوتاهب

  ).1387نوفرستي، (الگو با دقت بيشتري برآورد شوند 

اين  ازهاي گسترده داراي چنين مزيتي بوده و فرم تصحيح خطاي الگوي خود توضيح با وقفه

اين است كه در  ARDLهاي فرم تصحيح خطاي مدل دليل استفاده از. ه استالگو استفاده شد

مدت مدل، ارتباط بلندمدت متغيرهاي مدل هاي كوتاهشود در كنار تخمين پوياييمقاله تالش مي

آن يعني به دست آوردن  6پذيريترين مزيت استفاده از روش مذكور، انعطافعمده. نيز برآورد گردد

توان يعني مي ؛بودن متغيرها است I(1)و  I(0)برآوردهاي سازگار از ضرايب بلندمدت بدون توجه به 

 Pesaran and(كار برد ه ب ،اين مدل را زماني كه متغيرها از مرتبه جمعي متفاوت هستند

Pesaran, 1997( . پسران و شين)كارگيري ه مگرايي از باند كه اگر بردار هثابت كرده 7)1998

هاي آن به هاي گسترده كه وقفهخود بازگشت با وقفه روش حداقل مربعات، بر اساس يك رابطه

- عالوه بر اينكه برآوردگر حداقل توزيع نرمال دارد، در نمونه ،خوبي تصريح شده باشند، به دست آيد

ن است كه آ ،يت ديگر اين روشمز. يي بيشتر برخوردار خواهد بودآهاي كوچك، از اريب كمتر و كار

باشد مي 9در چارچوب يك روش كل به جزء 8يند توليد دادهاشامل تعداد وقفه كافي براي فر

)Laurenceson and Chai, 2003( .مدت موجود الگوهاي بلندمدت و كوتاه ،همچنين اين روش

                                                                                                                   
1. Auto Regressive Distributed Lag 

2. Johansen 

3. Johansen-Juselius 

4. Banerjee 

5. Inder 
6. Flexibility 

7. Pesaran and Shin 

8. Data generating process 

9. General-to-specific modelling 
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خودهمبستگي را  زند و مشكالت مربوط به حذف متغيرها ودر مدل را به طور همزمان تخمين مي

، به دليل اجتناب از مشكالتي همچون خودهمبستگي و ARDLهاي روش كند، لذا تخمينرفع مي

استفاده از روش حداقل مربعات معمولي در . )Siddiki, 2000(زايي، نااريب و كارا هستند درون

هاي پوياي واكنشهاي با حجم كوچك، به دليل در نظر نگرفتن بلندمدت براي نمونه برآورد رابطه

  .مدت موجود بين متغيرها، برآورد بدون تورشي را ارائه نخواهد كردكوتاه

  .توان به صورت زير بيان كردرا مي )p,q�,q",…,qA) ARDLفرم كلي الگوي      

)15(                                                 φ�L, PY5 � ∑ βG�L, qGXG5 	 δW5 	 µ5AG��  

  :كه در آن

Q�L, P �  1 � φ1L � φ2L2 � J� φpLp            βG�L, qG �  βG� 	 βG�L 	
J	 βGMGLMG                                   i � 1,2,3, . . , k    

LYبه طوري كه  ؛اول است زماني مرتبه نشانگر عملگر وقفه L، )15( در رابطه � Y50� ،Y5 

i�qGنشانگر بردار متغيرهاي توضيحي،  XG5نشانگر متغير وابسته،  � 1,… , k) هاي عداد وقفهت

 W5بهينه مربوط به متغير وابسته و  تعداد وقفه Pبه هر يك از متغيرهاي توضيحي،  مربوطبهينه 

همچون عرض از مبدأ، متغيرهاي فصلي، روند زماني يا ) غيرتصادفي(بردار متغيرهاي قطعي 

  .هاي ثابت استبا وقفه برونزامتغيرهاي 

مزبور را با استفاده از  معادله بوده وقابل برآورد  1استفاده از نرم افزار مايكروفيت با) 15(معادله 

pروش حداقل مربعات معمولي براي تمامي مقادير  � 0,1,2,… ,m  وqG � 0,1,2,… ,m  و

i � 1,2,… , k يعني تعداد  ؛نمايدبرآورد مي�m 	 1A'� زند كه رگرسيون مختلف تخمين مي

بعد با استفاده از يكي از  در مرحله. باشدتعداد متغيرهاي الگو مي k حداكثر تعداد وقفه و mدر آن 

-يا ضريب تعيين تعديل) HAC(كويين -، حنان)SBC(بيزين  -، شوارز)AIC(معيارهاي آكاييك 

از معيارهاي باال، پسران و شين . گرددين زده شده انتخاب ميتخم يالگوهااز  يكي، )"R3(شده 

اين معيار با توجه به . كنندمدل پيشنهاد مي هاي بهينهبيزين را براي تعيين وقفه -شوارزمعيار 

تعداد درجات آزادي  ،كند تا در نهايتجويي ميها صرفهكوچك بودن حجم نمونه، در تعداد وقفه

براي تشخيص همگرايي بلندمدت، يعني تعيين وجود يا عدم وجود . كمتري از دست داده شود

مدت پوياي كوتاه ارتباط تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي الگو و بررسي گرايش يا عدم گرايش رابطه

كميت هاي بحراني ارائه  توان بارا مي tتعادلي بلندمدت، مقدار آماره  برآورد شده به سمت رابطه

                                                                                                                   
1. Microfit 
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پهلواني و همكاران،  ؛1387نوفرستي، (مقايسه نمود  1)1992(شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر 

1386.(  

 ARDLانتخاب شده در روش  يمربوط به الگو) ECM( 2ح خطايتوان مدل تصح يم نيهمچن

مربوط به  يرها، جمله خطاين متغيب يانباشتگ ب كه پس از آزمون همين ترتيا را برآورد نمود، به

در كنار تفاضل مرتبه اول  يحير توضيك متغيرا، به عنوان  يك وقفه زمانيبا  يانباشتگ ون هميرگرس

. گردند يب برآورد ميضرا ،حداقل مربعات معمولي رها قرار داده، سپس به كمك روشير متغيسا

  .دهد يرا نشان م ل به سمت تعادل بلندمدتي، سرعت تعد)ECT( 3ح خطايب جمله تصحيضر

  :براي تحقيق حاضر به صورت زير تصريح شده است ARDLبا توجه به مطالب فوق، فرم 
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  :طبق تعريف متغيرهاي الگو عبارتند از

LCC :لگاريتم اسكناس و مسكوك در گردش  

LDC :هاي بدهيلگاريتم تعداد كارت  

LATM :خودپردازهاي لگاريتم تعداد دستگاه  

LPOS :هاي فروشلگاريتم تعداد پايانه  

LPP :هاي شعبلگاريتم تعداد پايانه  

LGDP :لگاريتم توليد ناخالص داخلي حقيقي  

LCPI :كنندهلگاريتم شاخص قيمتي مصرف  

R :انداز كوتاه مدتپس يهانرخ سود سپرده ين وزنيانگيم( ينرخ بهره اسم(  

V5 :جزء اخالل  

وجود اثرات  هيتوان فرضيساالنه كه در آن نم يهاواحد در مورد داده شهيانجام آزمون ر يبرا

-يه ميپرون توص -پسيليفولر و ف -يكيد يهارا در مورد آنها طرح نمود، استفاده از آزمون يفصل

 يتوجه شود كه ممكن است انباشتگ نكتهن يالزم است به ا يفصل يهادر مورد داده يول. شود

 يكه برا ين معنيبه ا بجز تناوب صفر شكل گرفته باشد؛ ييهاواحد، در تناوب شهيرها، وجود ريمتغ

                                                                                                                   
1. Banerjee, Dolado and Master 

2. Error Correction model 

3. Error Correction Term 
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-مقدار آن در هر فصل نسبت به فصل قبل، تفاضل يعنير نامانا در تناوب صفر، ياگر از متغ ،مثال

هر فصل  يعنيم ساالنه، يدر تناوب ن يريگرد شود، اما در مقابل با تفاضل ييشود، آزمون مانا يريگ

  . ر را نتوان رد كرديمتغ ييمانا هيش از آن، فرضيه دو فصل پنسبت ب

آزمون . م ساالنه استيك با تناوب ني ر انباشته از درجهيشود كه متغيگفته م ين حالتيدر چن

 يزمان يهايك سريمختلف  يهاواحد در تناوب شهيقضاوت در مورد وجود ر يه شده برايتوص

ن آزمون امكان يا. ارائه شده است) 1990(و يلبرگ، انگل، گرنجر و ياست كه توسط ه ي، روشيفصل

دهد يم ساالنه و ساالنه را به دست مي، ن)صفر( يفصل يهاواحد در تناوب شهيوجود ر يابيارز

  ). 150-151 :1389، يكشاورز حداد و ستار(

 مي بايدشه واحد يون رآزم ين برايبنابرا ،باشنديم يها فصلن مقاله دادهينكه در ايبا توجه به ا

آزمون  يهالير كوانتين آزمون با توجه به مقاديج حاصل از اينتا. استفاده نمود ياز آزمون هگ

تم يمدل شامل لگار يرهايمتغ ي، نشان دهنده آن است كه تماميهگ 1990مندرج در مقاله سال 

هاي دستگاه هاي بدهي، لگاريتم تعداداسكناس و مسكوك در گردش، لگاريتم تعداد كارت

هاي شعب، لگاريتم توليد ناخالص هاي فروش، لگاريتم تعداد پايانهخودپرداز، لگاريتم تعداد پايانه

 I(1,0,0) يدرجه انباشتگ يدارا ،كننده و نرخ بهرهداخلي حقيقي، لگاريتم شاخص قيمتي مصرف

م ساالنه و يه واحد نشيشه واحد در تناوب صفر بوده و رير يرها تنها داراين متغيا يعني. هستند

ر در فصل قبل با ياز مقدار آن متغ يتابع tر در دوره يمقدار هر متغ يعني ؛ندارند يساالنه موسم

مدل  يرهاين متغيمدت و بلندمدت بتوان روابط كوتاهيم ،طين شرايدر ا. ب برابر با واحد استيضر

 يفصل يهاروش مواجهه با داده ،گريبه عبارت د. ساالنه مورد مطالعه قرار داد يهارا همانند داده

باشد، يم I(1,0,0)رها يمتغ ينكه درجه انباشتگيبا توجه به ا. ساالنه خواهد بود يهاهمانند داده

هاي تخمين زده شده با تعداد كل رگرسيون. استفاده نمود ARDLتوان از الگوي ين ميبنابرا

1�برابر ) 16(در معادله  ARDLاستفاده از روش  	 1�R'� � از ميان . باشدمعادله مي 512

الگوي ) SBC(بيزين  - معادله رگرسيون برآوردي با توجه به ضابطه شوارز 512

ARDL(1,0,0,0,0,1,1,1) نتايج تخمين . براي برآورد مدل پوياي كوتاه مدت انتخاب شده است

  .ارائه شده است) 3(اين مدل در جدول 

از آنجايي كه مدل به شكل لگاريتمي برآورد شده است، تمامي ضرايب الگو بجز ضريب نرخ 

نتايج . بهره، نشان دهنده كشش اسكناس و مسكوك در گردش نسبت به متغيرهاي مربوط هستند

 درصد 5در سطح  LGDPو  LDC ،LPOS ،LCPIدهد كه متغيرهاي نشان مي ،برآورد شده

براي . از نظر آماري معنادار نيستند R و LATM ،LPPمتغيرهاي  ،وقدر مدل ف. معنادار هستند

توان متغيرهايي كه معنادار نيستند را از مدل حذف نمود اما با حذف جداگانه مي ،حل اين مشكل
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 ،معني از نظر آماريمشاهده شد كه بهبودي در معناداري ساير متغيرهاي بي ،اين متغيرها از مدل

  . ايجاد نشد

  

 نيزيب - ار شوارزيبراساس مع ARDL تخمين ضرايب كوتاه مدت با استفاده از رويكرد .3 جدول

 t [Prob]آماره   اريانحراف مع  بيضرا  يحيتوض يرهايمتغ

LCC(-1) -0.62178 0.16656 -3.7330[.003] 
LDC 1.4110 0.61830 2.2821[.040] 

LATM 0.051720 0.43364 .11927[.907] 
LPOS -0.63153 0.23368 -2.7025[.018] 
LPP 0.43260 0.38830 1.1141[.285] 
LCPI -2.4788  1.1363 -2.1815[.048] 

LCPI(-1) 3.5089 1.4395 2.4376[.030] 
LGDP -0.87062 0.21744 -4.0040[.002] 

LGDP(-1) -0.39132 0.18481 -2.1175[.054] 
R  -0.040416 0.055959 -.72224[.483] 

R(-1) 0.21178 0.060905 3.4773[.004] 
C  5.3163 3.9297 1.3528[.199] 

  محاسبات تحقيق: مأخذ 

  

كه از ستند، عالوه بر آنيمعنادار ن يكه از نظر آمار ييرهايحذف همزمان همه متغ ،گريد ياز سو

يك  يمعموالً وقتو  .شوديمدل م يهايباعث بدتر شدن خروج ،دباشيمناسب نم ينظر ينظر مبان

رود كه كليه ضرايب برآورد يشود، با توجه به كثرت پارامترها، انتظار نميخودتوضيح برآورد م يالگو

 Fدار باشند اما ممكن است كه ضرايب در مجموع بر اساس آماره آزمون يمعن يشده از نظرآمار

-يعن، بنابراين مدل مF = 133.3105[.000]كه  ياز آنجاي). 1387، ينوفرست(دار بوده باشند يمعن

  .سازديبه مدل وارد نم ياز ضرايب، خلل يدار است و معنادار نبودن بعض

مدل بيانگر آن است كه يك واحد افزايش در اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در  نتايج

 يدر اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در دوره جار يواحد 62/0دوره گذشته، باعث كاهش 

 يمردم نسبت به استفاده از اسكناس و مسكوك و چسبندگ يتارالبته با توجه به عادات رف. شوديم

ل يران به دليك وقفه مثبت باشد اما در اير اسكناس و مسكوك با يب متغيضر يستيرفتار آنها با

  .د نشده استييتأ ين ثبات رفتاريد آن، ايتورم و خصوصاً نوسانات شد ينرخ باال

بر  درصد 95 يدار در سطح اطمينان باالياثر مثبت و معن يدارا ،يبده يهاتعداد كارت

در تعداد ) كاهش(كه با هر يك درصد افزايش  يبه طور باشد؛ياسكناس و مسكوك در گردش م

 41/1در دوره جاري، حجم اسكناس و مسكوك در گردش در دوره جاري به ميزان  يبده يهاكارت

به  يدسترس ،يبده يهاكارتتعداد رو به افزايش  ،در نتيجه و يابدمي) كاهش(درصد افزايش 
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مان و همكاران اسنلدست آمده توسط ه برخالف نتايج ب. اسكناس و مسكوك را افزايش داده است

گيري از در ايران بهره، )2010(و مشابه با نتايج رامالل ) 2007(و يازگن و ايلمازكوداي ) 2001(

در واقع، استفاده  ومنجر به تحريك استفاده از اسكناس و مسكوك در گردش شده  يبده يهاكارت

ها بيشتر مكمل استفاده از اسكناس و مسكوك در گردش بوده، يعني اين كارت يبده يهااز كارت

مردم مورد استفاده  يروزانه يا هفتگ يرفع نيازها يخودپرداز برا يهابرداشت پول از دستگاه يبرا

  .ه استقرار گرفت

  5 هاي خودپرداز برابرضريب كشش اسكناس و مسكوك در گردش نسبت به تعداد دستگاه

برداشت پول نقد از  ،خودپرداز يهادهد با افزايش تعداد دستگاهيدست آمده كه نشان مدرصد به 

. باشديم يمعنيب يالبته اين ضريب از لحاظ آمار. خودپرداز بيشتر صورت گرفته است يهادستگاه

هاي خودپرداز و تأثير مثبت اين متغير بر روي حجم يكي از داليل مثبت بودن ضريب تعداد دستگاه

هايي كه از گذاران خصوصاً در سپردههاي سپردهاسكناس و مسكوك، پايين بودن نرخ سود سپرده

راي يكي از عوامل مؤثر بر تقاضا ب. باشدهاي خودپرداز قابل برداشت هستند، ميطريق دستگاه

ها بيشتر باشد، هر اندازه نرخ سود سپرده. باشدها مينگهداري اسكناس و مسكوك، نرخ سود سپرده

گيري از سود پول شوند كه كمتر اسكناس و مسكوك نگهداري نمايند و براي بهرهافراد ترغيب مي

يي كه از هاها به خصوص سپردهاز آنجايي كه نرخ سود سپرده. گذاري نمايندخود، آن را سپرده

چنداني  يين است، بنابراين افراد انگيزهبسيار پا ،هاي خودپرداز قابل برداشت هستندطريق دستگاه

-هاي قابل برداشت به وسيله دستگاهگيري از سپردهبراي كاهش حجم اسكناس و مسكوك و بهره

  . هاي خودپرداز ندارند

بر اين . با اين تفاسير قابل توجيه استهاي خودپرداز بنابراين، مثبت بودن ضريب تعداد دستگاه

هاي خودپرداز كه همانا كاهش حجم اساس براي دستيابي به يكي از اهداف افزايش دستگاه

-شود كه نرخ سود سپردهگيري از پيامدهاي مثبت آن است، پيشنهاد مياسكناس و مسكوك و بهره

  .هاي خودپرداز افزايش يابدهاي قابل برداشت از طريق دستگاه

شايان ذكر است كه يكي ديگر از متغيرهايي كه بر ميزان تقاضاي افراد براي اسكناس و 

هر . هاي مالي به اسكناس و مسكوك استييمسكوك تأثيرگذار است، هزينه مربوط به تبديل دارا

تر ها به اسكناس و مسكوك پايينهاي مالي جايگزين پول از جمله سپردهيياندازه هزينه تبديل دارا

هاي گيري از دستگاهانتظار آن است كه بهره. شد، تقاضاي نگهداري اسكناس كمتر خواهد بودبا

ها به اسكناس و هاي مالي و سپردهييخودپرداز و افزايش تعداد آنها، با كاهش هزينه تبديل دارا

  .با اين وجود، اين ضريب مثبت شده است. شودمسكوك باعث كاهش در حجم اسكناس و مسكوك 
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هاي خودپرداز و سقف برداشت روزانه افزاري دستگاهموضوع با توجه به وضعيت كيفي سختاين 

در . ها نيز قابل تفسير استبرداري از اين دستگاهافزاري بهرهها و مشكالت نرماز طريق اين دستگاه

دست  وري قديمي و ناكارآمد هستند كه بعضاً به صورتاهاي خودپرداز داراي فنايران اغلب دستگاه

رساني چندان مطمئني را ندارند و چه بسيار مواردي كه مشتريان به اند و خدماتدوم خريداري شده

اين موضوع عالوه بر اتالف وقت . گيري از آنها نيستندها قادر به بهرهدليل خرابي اين دستگاه

ناشي از عدم  دهد و ريسكها كاهش ميمشتريان، اعتماد آنها را به اين سيستم برداشت از سپرده

هاي خودپرداز را هاي قابل برداشت از دستگاهسپرده اسكناس و جايگزيني آن به وسيله استفاده از

افزاري مانند فقدان نيروي انساني افزاري فوق، مشكالت نرمعالوه بر مشكالت سخت. بردباال مي

هاي اشت از دستگاهخود ريسك برد بانكي نيز به نوبه خصص، كارآمد و با تجربه در شبكهمت

افزاري ديگري از قبيل عدم وجود پول كافي در همچنين مشكالت نرم. بردخودپرداز را باال مي

دهي، همگي ريسك هاي خودپرداز خصوصاً در روزهاي تعطيل و خروج عملي آنها از سرويسدستگاه

به جاي اسكناس و هاي خودپرداز هاي قابل برداشت از طريق دستگاهكارگيري سپردهه ناشي از ب

  . دهدمسكوك را افزايش مي

كارگيري ه هاي خودپرداز پيشرفته و روزآمد، بشود كه با خريداري دستگاهبنابراين پيشنهاد مي

-هاي ضمن خدمت و تخصصي براي آنها و شارژ دستگاهنيروهاي متخصص و كارآمد و برگزاري دوره

هاي قابل برداشت به وسيله زيني سپردههاي خودپرداز به ميزان كافي، ريسك ناشي از جايگ

ها بر تأثير افزايش اين دستگاه اسكناس و مسكوك را كاهش و زمينههاي خودپرداز به جاي دستگاه

  .روي كاهش اسكناس و مسكوك فراهم گردد

هاي خودپرداز هاي قابل برداشت به وسيله دستگاهكارگيري بيشتر سپردهه موضوع ديگري كه ب

سازد، پايين بودن سقف برداشت روزانه از اين س و مسكوك را با چالش مواجه ميبه جاي اسكنا

هاي خودپرداز، باعث افزايش تعداد پايين بودن سقف برداشت روزانه از دستگاه. ها استدستگاه

هزينه تبديل  ،گردد و از اين طريقدفعات برداشت براي دريافت نمودن مقدار معيني وجه مي

هاي هاي خودپرداز به اسكناس و مسكوك، خصوصاً هزينهرداشت از طريق دستگاههاي قابل بسپرده

- پيشنهاد ميبرد كه اسكناس و مسكوك را باال مي دهد و انگيزه براي نگهداريفرصت را افزايش مي

  .گردد كه سقف برداشت روزانه افزايش يابد

ودپرداز مثبت شود و هاي خشايد يكي ديگر از عواملي كه باعث شده ضريب تعداد دستگاه

ها بر حجم اسكناس و مسكوك تأثير مثبت داشته باشد، نهادينه نشدن استفاده افزايش اين دستگاه

- ها و عدم آشنايي كافي قاطبه مردم جامعه با كاركردهاي بانكداري الكترونيكي و بهرهاز اين دستگاه

شود كه با آموزش آحاد پيشنهاد مي ،در اين راستا. هاي خودپرداز باشدهاي دستگاهگيري از قابليت
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از طريق راديو و  آموزشيهاي ها و برگزاري كارگاهمختلف جامعه از طريق مدارس، دانشگاه

  .هاي خودپرداز بر اسكناس و مسكوك فراهم گرددتلويزيون، زمينه منطقي شدن تأثير تعداد دستگاه

نرم افزار كاربردي اكثر . كنديهاي خودپرداز تحت ويندوز كار مسيستم نرم افزاري دستگاه

ها قادر نباشند، اكثر شود كه بانكاين موضوع باعث مي. باشدمي DOSهاي ايران تحت بانك

يك  امكان برداشت به وسيله ،در نتيجه و هاي الكترونيكي متصل نمايندهاي خود را به كارتحساب

-توان موجودي حسابكارت نمي همين طور به وسيله. ب ميسر نيستكارت، از بيش از يك حسا

شود كه افرادي كه گردش مالي آنها باال اين موضوع باعث مي. جا نموده ب هاي روي كارت را جا

هاي الكترونيكي استفاده نمايند و ميزان استفاده از اسكناس و هاي كارتاست، نتوانند از قابليت

ها كه فعالً قديمي و استفاده در بانكنرم افزارهاي مورد  و الزم است. مسكوك كماكان باال باشد

هاي هاي ايران نيز از نرم افزارهاي مورد استفاده در بانكبه روز شوند و بانك ،هستند DOSتحت 

جايي ه ب هاي فرد متصل نمايند تا امكان جاحساب ها را به همهاده نمايند و كارتمدرن دنيا استف

ها و استفاده از و نياز به برداشت وجه از كارتهاي موجود بر يك كارت مهيا گردد بين حساب

  . اسكناس كمتر گردد

هاي خودپرداز آن است كه شود كه يكي از داليل مثبت بودن ضريب تعداد دستگاهمشاهده مي

. هاي آن استفاده نشده استو از تمام قابليت ،در ايران بانكداري الكترونيك هنوز به طور كامل پياده

سازي كامل شود در جهت پيادهپيشنهاد مي ،ش استفاده از اسكناس و مسكوكبنابراين براي كاه

  .دگردبانكداري الكترونيك تسريع 

و در سطح  يفروش، منف يهاضريب كشش اسكناس و مسكوك در گردش نسبت به تعداد پايانه

 يدرصد -63/0است كه بيانگر تأثير  -63/0مقدار اين كشش برابر . باشديمعنادار م درصد 5

فروش به ميزان يك درصد در  يهااسكناس و مسكوك در گردش نسبت به تغييرات تعداد پايانه

تواند باعث كاهش اسكناس و هاي فروش ميافزايش تعداد پايانه ،از اين رو. باشديمدت مكوتاه

- مقدار ضريب كشش اسكناس و مسكوك در گردش نسبت به تعداد پايانه. مسكوك در گردش شود

باشد كه رابطه مستقيم اسكناس و يم يمعنيب يها نيز مثبت اما از لحاظ آمارانكشعب ب يها

  . دهدهاي شعب را نشان ميمسكوك در گردش و تعداد پايانه

ديدگاه  ،باشد، بر اين اساسيمعنادار م درصد 5و در سطح  -47/2برابر با  LCPIضريب 

پول به عنوان يك  يشود، يعنيپول نقد مورد قبول واقع م يها در مورد اثر تورم بر تقاضاكينزين

. كند و هزينه نگهداري آن تورم استيدارايي مورد توجه واقع شده كه نقش ذخيره ارزش را ايفا م

از اين رو با افزايش تورم، افراد پول نقد كمتري نگهداري كرده و ثروت خود را در قالب ساير اشكال 

 درصد 5و در سطح  5/3ها برابر اما مقدار ضريب باوقفه شاخص قيمت. دنمايندارايي نگهداري مي
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كننده در دوره جاري، مقدار يعني با افزايش يك درصدي شاخص قيمتي مصرف. باشددار ميمعني

در واقع . درصد افزايش خواهد يافت 5/3آينده به مقدار  اسكناس و مسكوك در گردش در دوره

  . كندها تبعيت ميگاه كالسيكمقدار ضريب با وقفه از ديد

كننده و حجم اسكناس و مصرف يمتيتم شاخص قين وقفه اول لگاريعلت رابطه مثبت ب

جمع جبري ضريب . باشديش تورم ميافزا جهيش ارزش مبادالت در نتيمسكوك در گردش، افزا

ش ينشان دهنده آن است كه با افزا و 03/1ز برابر يآن ن كننده و وقفهر شاخص قيمتي مصرفمتغي

انجام  ياسكناس و مسكوك برا ينگهدار يتقاضا برا ،جهيش و در نتينرخ تورم، ارزش مبادالت افزا

ران يارتباط حجم اسكناس و مسكوك در گردش با نرخ تورم در ا ،يبه عبارت. روديز باال ميمبادالت ن

ارتباط بين حجم نقدينگي  ،هاي پولياس تئوريبر اس. ها سازگار استكيدگاه كالسيدر مجموع با د

طبق تئوري مقداري پول فريدمن . يك رابطه مستقيم است ،و حجم پول با توليد ناخالص داخلي

شود كه بر مالحظه مي. بايستي نرخ رشد حجم پول معادل نرخ رشد توليد ناخالص داخلي باشد

 يد ناخالص داخليتم توليه لگارب مربوط بيارتباط بين مجموع ضرا ،هاي مدلاساس خروجي

  . باشديم -26/1معادل  ،و وقفه اول آن يقيحق

شايد دليل منفي بودن ارتباط بين اسكناس و مسكوك در گردش با توليد ناخالص داخلي 

هاي جاري و يا ساير اجزاء حجم نقدينگي حقيقي آن است كه ساير اجزاء حجم پول يعني سپرده

اند و جزء اسكناس و مسكوك حجم پول و نقدينگي با زايش داشتهدار افهاي مدتيعني سپرده

، نشان دهنده كشش اسكناس و مسكوك در گردش -26/1در واقع ضريب . كاهش مواجه بوده است

و بيانگر اين است كه با يك درصد افزايش در ميزان توليد سبت به توليد ناخالص داخلي حقيقي، ن

. يابديدرصد كاهش م 26/1و مسكوك در گردش به ميزان مقدار اسكناس  ،يحقيق يناخالص داخل

ن نرخ يرسد رابطه مثبت بيبه نظر م. باشديم 17/0ر نرخ بهره برابر يب مربوط به متغيجمع ضرا

 يهاران نرخ سود سپردهياز آن است كه در ا يبهره و حجم اسكناس و مسكوك در گردش ناش

  . باشدينرخ تورم م تر ازنييكوتاه مدت غالباً پا يگذارهيسرما

الزم به ذكر است كه ضريب نرخ بهره با يك وقفه در مدل ظاهر شده و افزايش نرخ سود 

هاي پس انداز مطابق انتظارات نظري، هزينه فرصت نگهداري اسكناس و مسكوك را افزايش سپرده

محسوس و البته اين ضريب نا. دهدداده و تقاضاي اسكناس و مسكوك را در همان دوره كاهش مي

  .است يمعنينيز ب يباشد كه از لحاظ آماريم -04/0برابر 

  :ساير اطالعات مربوط به برآورد مدل، به شكل زير است 
R – Squared = .99121 

R – Bar – Squared = .98378 

DW – statistic = 2.6319 
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Durbin's h-statistic = -2.8539[.004] 

χT*" �7.9128[0.095] 

χF"=0.13140[0.717] 

χN" �0.88306[0.643] 

χH" =2.2606[0.133] 

χT*"  وχF"  وχN"  وχH" جمالت  يسريال ياست كه به ترتيب همبستگ 1ضريب الگرانژ يهاآماره

نتايج اين . دهنديرا مورد آزمون قرار م يو واريانس ناهمسان ي، نرماليتيپسماند، تصريح فرم تابع

صفر مبني بر عدم وجود خود همبستگي سريالي در بين هاي ها گوياي اين است كه فرضيهآزمون

توان جمالت اخالل، تصريح صحيح معادله، توزيع نرمال جمالت پسماند و همساني واريانس را نمي

در مدل  ياز عدم مشكل خودهمبستگ يحاك يبه عبارت ديگر، نتيجه آزمون خودهمبستگ. رد كرد

  . باشديم

نتيجه آزمون . دهديتصريح صحيح مدل را نشان م 2يآزمون تصريح مدل، آزمون رمز يبرا

. باشديواريانس ناهمساني، نشان از همساني واريانس دارد و توزيع جمالت پسماند نيز نرمال م

 ،هاباشند و تمامي آمارههمگي از لحاظ اقتصادسنجي قابل قبول مي 3شناسيهاي آسيبآزمون

با تأييد درستي الگو، تفسير  ،از اين رو. دهندار ميدرستي الگو را در سطح يك درصد مورد تأييد قر

  . پذير استامكان ARDL(1,0,0,0,0,1,1,1)مدت در الگوي ضرايب بلندمدت و كوتاه

 ؛بايد آزمون وجود يا عدم وجود رابطه بلندمدت را انجام دادمي  ،پس از تخمين معادله پويا

بايد از صحت فرض وجود هم انباشتگي يا رابطه  ،يعني پيش از برآورد رابطه تعادلي بلندمدت

مدت به سمت شرط آنكه رابطه پوياي كوتاه. بلندمدت بين متغيرهاي مدل اطمينان حاصل كرد

. كمتر از يك باشد ،تعادل بلندمدت گرايش يابد، آن است كه مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته

اوقفه متغير وابسته از يك كسر و بر انحراف معيار بايد مجموع ضرايب ب ،براي انجام آزمون مورد نظر

 ،دست آمدهه متغير ب. آيدبه دست مي -737/9آماره محاسباتي برابر . ضرايب مذكور تقسيم شود

بايد با قدرمطلق مقادير بحراني ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و  ،دارد و قدر مطلق آن tتوزيع 

از قدرمطلق مقدار بحراني جدول بنرجي،  -737/9طلق به دليل آن كه قدرم. مستر مقايسه شود

بيشتر است، بنابراين فرضيه صفر مبني بر عدم وجود رابطه ) 01/0ح در سط 04/5(دوالدو و مستر 

آماره . شودبلندمدت رد شده و فرضيه وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مدل تأييد مي

  :محاسباتي به صورت زير حاصل شده است

                                                                                                                   
1. Lagrange Multiplier Test 

2. Ramsey’s Reset 

3. Diagnostic 
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��0.62178 –  1
0.16656 � �9.737 

پرداخته و سپس ) 11(پس از پي بردن به وجود رابطه همجمعي، ابتدا به برآورد بلندمدت رابطه 

نتايج حاصل از برآورد مدل بلندمدت با استفاده از نرم افزار . شودمدل تصحيح خطا برآورد مي

  .نشان داده شده است) 4(مايكروفيت در جدول 

  

  ARDLتخمين ضرايب بلندمدت با استفاده از رويكرد  .4 جدول

 t [Prob]آماره   انحراف معيار  ضرايب  يتوضيح يمتغيرها

LDC 0.87005 0.37077 2.3466[.035] 
LATM 0.031891 0.26611 .11984[.906] 
LPOS  -0.38941 0.12768 -3.0499[.009] 
LPP 0.26675 0.24270 1.0991[.292] 
LCPI  0.63515 0.73928 .85915[.406] 
LGDP -0.77812 0.16171 -4.8118[.000] 

R 0.10567 0.042522 2.4850[.027] 
C  3.2781 2.3991 1.3664[.195] 

  محاسبات تحقيق: مأخذ 

 Rو  LDC ،LPOS ،LGDP يدهد كه متغيرهاضرايب برآوردي از رابطه بلندمدت نشان مي

معنا ينيز ب LPPو  LATM يمعنادار هستند، و متغيرها درصد 5و  1، 1، 5به ترتيب در سطوح 

ضريب كشش بلندمدت . معني استيب ينيز از لحاظ آمار LCPIمتغير  ،به عالوه و باشندمي

حاكي از آن است كه در بلندمدت  ،هاي بدهياسكناس و مسكوك در گردش نسبت به تعداد كارت

 87/0ار اسكناس و مسكوك در گردش به اندازه هاي بدهي، مقدبا يك درصد افزايش در تعداد كارت

مقدار كشش بلندمدت اسكناس و مسكوك در گردش نسبت به تعداد . يابددرصد افزايش مي

باشد كه البته مقدار اين ضريب يم يمعنيمدت بخودپرداز مانند اين كشش در كوتاه يهادستگاه

 يهاضريب تعداد پايانه. ده استبه دست آم 03/0در بلندمدت مثبت و برابر مقدار نامحسوس 

تغيير يك  ،در واقع. باشديم يعالمت منف يباال دارا يداريفروش در بلندمدت با يك سطح معن

درصدي مقدار اسكناس و مسكوك  38/0هاي فروش، در بلندمدت باعث تغيير درصدي تعداد پايانه

ها در بلندمدت شعب بانك يهاضريب لگاريتم تعداد پايانه. در گردش در جهت معكوس خواهد شد

باشد كه در بلندمدت هم بيانگر رابطه مستقيم اسكناس يم يمعنيب ينيز مثبت و اما از لحاظ آمار

اسكناس و مسكوك در گردش در بلندمدت . باشدهاي شعب ميو مسكوك در گردش و تعداد پايانه

يعني در  ؛باشدمي ينمعيكننده داراي كشش مثبت و البته بمصرف ينسبت به شاخص قيمت

در بلندمدت نيز . شوداسكناس و مسكوك بيشتر به انگيزه معامالتي نگهداري مي ؛بلندمدت در ايران

داري بر اسكناس و مسكوك اثر معكوس و معني ،مدت، توليد ناخالص داخلي حقيقيهمانند كوتاه
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ش نسبت به توليد مقدار ضريب بلندمدت كشش اسكناس و مسكوك در گرد. در گردش داشته است

باشد، يعني يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي مي -77/0ناخالص داخلي حقيقي برابر 

. درصدي را در مقدار اسكناس و مسكوك در گردش در پي خواهد داشت 77/0كاهش  ،حقيقي

ش رابطه مثبت با اسكناس و مسكوك در گرد يمتغير نرخ بهره بر خالف انتظار در بلندمدت دارا

  .معنادار است  درصد 5باشد كه در سطح يم

مدت و بلندمدت اسكناس و مسكوك در گردش نسبت به هاي كوتاهكشش ،به طور خالصه

  .است نشان داده شده) 5(متغيرهاي مستقل در جدول 

 

مدت و بلندمدت اسكناس و مسكوك در گردش نسبت به هاي كوتاهكشش .5جدول 

  متغيرهاي مستقل

  بلندمدت  مدتكوتاه  متغير مستقل

LDC 1.4110   ٭٭  0.87005  ٭٭  

LATM  .0517200  .0318910  

LPOS  -0.63153   ٭     0.38941-  ٭٭  
LPP  .432600  .266750  

LCPI  -2.4788   635150.  ٭٭  

LGDP  -0.87062   ٭   0.77812-  ٭  
  .باشنددار ميمعني درصد 5و  1داري به ترتيب درسطوح معني 		و  	

  محاسبات تحقيق: مأخذ 

  

به اين ترتيب كه پس از . پردازيمپس از الگوي بلندمدت، به برآورد الگوي تصحيح خطا مي

آزمون همجمعي بين متغيرها، جمله خطاي مربوط به رگرسيون همجمعي را با يك وقفه زماني به 

سپس به كمك روش عنوان يك متغير توضيحي در كنار تفاضل مرتبه اول ساير متغيرها قرار داده، 

 يتصحيح خطا برا يالگو ،بر اين اساس. شودحداقل مربعات معمولي، ضرايب الگو برآورد مي

  :گردديبرآورد م) 12(اسكناس و مسكوك در گردش به صورت رابطه  يتقاضا

  

∆LCC � γ� 	 ∑ ]6̂∆LCC50^_0�
^�� 	 β�`∆LDC5 	 β"`∆LATM5 	 βb`∆LPOS5 	 βe`∆LPP5 	

βf`∆LCPI5 	 βh`∆LGDP5 	 βj`∆R5 	∑ β�^
6Mk0�^�� ∆LDC50^ 	∑ β"^

6M10�^�� ∆LATM50^ 	
∑ βb^

6Ml0�^�� ∆LPOS50^ 	 ∑ βe^
6Mm0�^�� ∆LPP50^ 	 ∑ βf^

6Mn0�^�� ∆LCPI50^ 	 ∑ βh^
6Mo0�^�� ∆LGDP50^ 	

∑ βj^
6Mp0�^�� ∆R50^ 	 ]�1, pECT50� 	 u5                                                                                   (17) 
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تعداد  �qاسكناس و مسكوك،  يتفاضل مرتبه اول تقاضا يهاتعداد وقفه p ،در اين معادله

تفاضل مرتبه اول  يهاتعداد وقفه "q، يبده يهاتفاضل مرتبه اول لگاريتم تعداد كارت يهاوقفه

هاي تفاضل مرتبه اول لگاريتم تعداد پايانه يهاتعداد وقفه qbخودپرداز،  يهالگاريتم تعداد دستگاه

 يهاتعداد وقفه qfهاي شعب، تفاضل مرتبه اول لگاريتم تعداد پايانه يهاتعداد وقفه qeفروش، 

تفاضل  يهاتعداد وقفه qhتفاضل مرتبه اول لگاريتم شاخص قيمتي كاالها و خدمات مصرفي، 

تبه اول نرخ بهره را تفاضل مر يهاتعداد وقفه qjمرتبه اول لگاريتم توليد ناخالص داخلي حقيقي و 

    . دهدينشان م

يك  يداريدر نتيجه تخمين الگوي تصحيح خطا، ضريب جمله تصحيح خطا در سطح معن

مقدار اين ضريب بيانگر سرعت باالي تعديل به سمت تعادل بلندمدت . باشديم -6/1درصد برابر 

مدت عدم تعادل كوتاه همه )سوم دوره -تقريباً دو(دهد كه در كمتر از يك دوره است و نشان مي

بر اين . شوداسكناس و مسكوك در دست اشخاص براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل مي

تمام  ،هاي اين تحقيق به صورت فصلي هستند، حدوداً در كمتر از هر دو ماهاز آنجا كه داده ،اساس

  .شودمدت تعديل ميعدم تعادل كوتاه

  

  يريگجهينت - 6

در كنار شاخص قيمتي كاال و خدمات مصرفي و متغيرهاي استاندارد تأثيرگذار بر در اين مقاله، 

تقاضاي اسكناس و مسكوك يعني توليد ناخالص داخلي حقيقي و نرخ بهره، اثر پول الكترونيكي به 

اين كار با . عنوان يك عامل بالقوه براي جايگزيني اسكناس و مسكوك مورد بررسي قرار گرفت

هاي هاي خودپرداز، تعداد پايانههاي بدهي، تعداد دستگاهعات مربوط به تعداد كارتاستفاده از اطال

ميزان توسعه و نشر پول  دهندههاي نشانها به عنوان شاخصهاي شعب بانكفروش و تعداد پايانه

 يها ح با وقفهيتوض ك خودي، از تكندر اين تحقيق برآورد مدل يبرا. الكترونيكي انجام گرفت

  . شد استفاده يعيتوز

ن يدر كنار تخم هدف آن است كه ،رسالهن ين است كه در ايا ARDLك يل استفاده از تكنيدل     

همچنين به منظور  .گرددز برآورد يمدل ن يرهايمدت مدل، ارتباط بلندمدت متغ كوتاه يها ييايپو

جز رها بمتغيرهاي توضيحي، همه متغينشان دادن كشش اسكناس و مسكوك در گردش نسبت به 

كه  دشده تا مشخص گرد، تالش نيعالوه بر ا .نرخ بهره به صورت لگاريتمي در مدل استفاده شدند

  .ل شوديك شوك وارد شده بر مدل تعديكشد تا اثر  يطول م يچند دوره زمان

هاي بدهي، تعداد كارت يمثبت بودن تأثير متغيرها ،مدت به طور خالصهنتايج تخمين كوتاه

كننده و نرخ هاي شعب و وقفه اول شاخص قيمتي مصرفهاي خودپرداز، تعداد پايانهتعداد دستگاه
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كننده، توليد هاي فروش، شاخص قيمتي مصرفتعداد پايانه يبودن تأثير متغيرها يبهره و منف

ناخالص داخلي حقيقي، نرخ بهره و وقفه اول اسكناس و مسكوك در گردش و توليد ناخالص داخلي 

ضرايب متغيرهاي  ،دهد كه البته در اين بينياس و مسكوك در گردش را نشان محقيقي بر اسكن

معني بوده هاي پايانه شعب و نرخ بهره از لحاظ آماري بيهاي خودپرداز، تعداد دستگاهتعداد دستگاه

مدل پذيرفته شد، نتايج تخمين بلندمدت به طور  يباتوجه به اينكه وجود رابطه بلندمدت برا. است

هاي خودپرداز، هاي بدهي، تعداد دستگاهتعداد كارت ياز مثبت بودن تأثير متغيرها يحاك خالصه

بودن تأثير  يكننده و نرخ بهره، و منفها، شاخص قيمتي مصرفهاي شعب بانكتعداد پايانه

هاي پايانه فروش و توليد ناخالص داخلي حقيقي بر اسكناس و مسكوك در تعداد دستگاه يمتغيرها

است  - 6/1تصحيح خطا، ضريب جمله تصحيح خطا برابر  يتخمين الگو در نتيجه. وده استگردش ب

ها، كمتر بر اساس اين رقم و با توجه به فصلي بودن داده. باشديدار ميكه در سطح يك درصد معن

  .كشد كه يك شوك به تعادل بلندمدت برسداز دو ماه طول مي

 

    



  1393ـ سال چهاردهم ـ شماره اول ـ بهار ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 

 

113

   منابعفهرست 

 يپول يهابا تأكيد بر سياست يگسترش پول الكترونيك يثيرات اقتصادأت) 1384( ي، علياصغر

 .ارشد اقتصاد، دانشگاه اصفهان ينامه كارشناسپايان ؛يبانك مركز

صادرات در اقتصاد ايران با استفاده از  يتخمين توابع تقاضا) 1386(، مصيب و همكاران يپهلوان

 .101-120): 3( 4،ياقتصاد يهايبررس ؛ARDLروش همگرايي 

 يهنر يمؤسسه فرهنگ :به كمك مايكروفيت؛ تهران يكاربرد ياقتصادسنج) 1384(، احمد يتشكين

  .، چاپ اولديباگران

 ؛ترجمه محمدحسين تيزهوش تابان ؛اقتصاد كالن )1372( فيشر يدورنبوش، رودريگر، استانل

 .انتشارات سروش

 :كرمانشاه ايران؛ يبرا يكاربرد يو الگوها هاها، مدلنظريه :يانرژ يتقاضا )1387(، كيومرث يسهيل

  .، چاپ اوليانتشارات دانشگاه راز

 يك پوشش مناسبيكدام: ا سهامين، سكه يزم) 1389( يكشاورز حداد، غالمرضا و محمدرضا ستار

-135 :44ران، سال پانزدهم، شماره يا ياقتصاد يفصلنامه پژوهشها در برابر تورم هستند؟؛

171. 

انتشارات دانشگاه  :تهران ؛شمييد ابريترجمه حم ؛ياقتصادسنج يمبان) 1385( ، داموداريگجرات

 .جلد دوم، تهران

رسا،  يخدمات فرهنگ :؛ تهرانيدر اقتصاد سنج يريشه واحد و همجمع )1387(، محمد ينوفرست

  .چاپ دوم

Al-Laham, M. et al. (2009) Development of Electronic Money and Its Impact on 

the Central Bank Role and Monetary Policy; The Arab Academy for Banking 

and Financial Sciences, Amman, Jordan. 

Alvarez, A. (2002) Learning to Choose a Commodity-Money: From Carl Menger to 

Evolutionary Theory: http://smye2002.univparis1.fr/program/paper/c2_alv.pdf. 

Attanasio O., T. Jappelli and L, Guiso (1998) The Demand for Money, Financial 

Innovation, and the Welfare Cost of Inflation: An Analysis With Households 

Data; NBER working papers, 6593. 

Banerjee, A. , J. J. Dolado and Master, R. (1992) On Some Simple Test For 

Cointegration: The Cost Simplicity; Bank of Spain Working Paper No. 9302. 

Bank for International Settlements (2004) Survey of Developments in Electronic 

Money and Internet and Mobile Payments; Committee on Payment and 

Settlement Systems, Basel. 

Bank for International Settlements (BIS) (1996) Implications for Central Banks of the 

Development of Electronic Money; Bank for International Settlements, Basel. 



  وني پورحشهرام فتاحي و مهرداد جيدكتركيومرث سهيلي، دكتر.../  ريان يافتن پولاثرات ج 

 

114

Basel Committee (1998) Risk Management for Electronic Banking and 

Electronic Money Activities; Basel Committee Publications No. 35, Basel, 

Bank for International Settlements, March. 

Berentsen, A. (1998) Monetary Policy Implication of Digital Money; kyklos, 

Vol. 51: 89-117. 

Boeschoten, W. (1992) Currency Use and Payment Patterns; Financial and Monetary 

Policy Studies, 23, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, the US. 

Dasot, Marko. (2000) The Market for Electronic Finance; Journal of Money, 

Vol. 2: 27-59. 

Duca J, V. and W.C. Whitesell (1995) Credit Cards and Money Demand: A 

Crosssectional Study; Journal of Money, Credit, and Banking, 27, 2, May: 

604-23. 

Ely, B. (1996) Electronic money and monetary policy: Separating fact from fiction. 

The Future of Money in the Information Age: CATO Institute’s 14th Annual 

Monetary Conference. 23 May: http://www.cato.org/moneyconf/14mc-2.html. 

Fullenkamp, C. and Nsouli, S.M. (2004) Six Puzzles in Electronic Money and 

Banking; IMF Working Paper WP/04/19, International Monetary Fund, 

Washington. 

Knapp, G.F. (1924) The State Theory of Money; London: Macmillan. 

M Boweni (1999) E-Money and its Impact on the Central Bank's Operations: 

http://www.bis.org/review/r99/013b.pdf. 

Pesaran MH, Pesaran B. (1997) Working with Microfit 4.0: Interactive 

Econometric Analysis; Oxford: Oxford University Press. 

Ramlall, Indranarain (2010) Do Credit and Debit Cards Induce an Evaporation 

of Cash in Mauritius?; International Research Journal of Finance and 

Economics. 

Ramasamy, Sockalingam R. and et al. (2006) Development of E-Money in 

Malaysia; Paper Presented at the National Statistics Conference, Putrajaya 

International Convention Centre, Putrajaya, Malaysia. 

Rinaldi, L. (2001) Payment Cards and Money Demand in Belgium; University 
of Leuven. 

Siddiki, j. U. (2000) Demand for money in Bangladesh: A cointegration 

analysis; Applied Economics, 32: 1977-1984. 

Snellman, J. Vesala, J. and Humphrey, D. (2001) Substitution of Noncash 

Payment Instruments for Cash in Europe; Journal of Financial Services 

Research, 19: 131-145. 

Yazgan, M. E. and Yilmazkuday, H. (2007) Monetary Policy Rules in Practice: 

Evidence from Turkey and Israel; Applied Financial Economics, 17(1): 1-8. 




