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چكیده
پیشرفتهای جدید در حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات) (ICT )1نظام پرداخت پول را

متحول نموده است .امروزه پرداختها عموماً از نوع پرداختهای الکترونیک میباشد .پرداخت
الکترونیکی تقاضای پول( )1Mرا تغییر میدهد .هدف این مطالعه بررسی اثر ابزارهای پرداخت
الکترونیک بر تقاضای پول در اقتصاد ایران   و برخی کشورهای در حال توسعه میباشد که با
استفادهازروش الگویخودبازگشتیباوقفههایتوزیعشده(،)ARDLبااستفادهازسریزمانی
آمار اقتصاد ایران در طی سالهای  1939-1931به صورت فصلی برآورد گردیده است .ابزارهای
پرداختالکترونیکبااستفادهاز شاخصترکیبیروشتحلیل مؤلفههایاصلیبرآوردودرالگو
منظورشدهاست.نتایجبیانگرایناستکهافزایشدرمتغیرترکیبیابزارهایپرداختالکترونیک
باعثکاهشدرتقاضابرایپولنقدمیگردد .

واژههاي کلیدي :تقاض ای پول ،ابزارهای پرداخت الکترونیک ،روش خود بازگشتی با وقفههای
)،تحلیلمؤلفههایاصلی.

توزیعشده(ARDL
طبقه بندي E58,E42,E41: JEL

 -1دکتری اقتصاد ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران  ،ایران.

mzavar.zavareian@gmail.com

 -2استاد اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) kianikh@yahoo.com
 -3استادیار اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانab_memar@yahoo.com ،.
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 -1مقدمه
پولدرتجارتنقشوجایگاهغیرقابلانکاریبرایهمگاندارد.ماهیتپولاززمانپیدایشتا
بهامروزبهعنوانوسیلهمبادله  ومعاملهحفظشدهاستولیشکلوجنسآندرطیقرون
گذشتههمگامباپیشرفتهایتکنولوژیکیومتناسببانیازبشردچارتغییراتشگرفیشدهاست
ودرآیندهنیزاینتغییراتادامهخواهدداشت.درارتباطباتحوالتدرسیستمهایپرداختمی
توانچهاردورهرادرنظرگرفت.او لینآنازتهاتربهسکه،دومازسکهبهکاغذ(اسکناس)،سوماز
کاغذ به چک و در نهایت از چک به کارتهای الکترونیک(پول الکترونیک) اشاره نمود .پول
الکترونیکبهشکلهایمختلفیوجودداردکهبرخیازآنهادرحساباینترنتیاستوبرخیبر
روی کارتهای مغناطیسی ثبت گردیده است .امروزه کارتهای الکترونیک به انواع مختلفی از نظر
ثبت اعتبار در آنها تقسیم بندی می شوند که عمده ترین آنها کارتهای بدهی و اعتباری می
باشند.مزایاوویژگیهایاستفادهازابزارهایپرداختالکترونیکعبارتنداز:امنیت،سرعت،سادگی،
هزینهکم،کاهشاشتباهاتانسانی،بهرهوریوکاراییوبهبودمدیریتوجوهنقدینگی.
بهموازاتتوسعهفناوریاطالعاتوارتباطاتدرایراناستفادهازابزارهایپرداختالکترونیکی
بطور محسوسی گسترش یافته است به گونه ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای
پرداخت الکترونیکی در ده سال گذشته ،شاهدتحول معناداری در شیوه ارائه خدمات در شبکه
بانکی بوده ایم و بازتاب آن در تغییر رفتار مردم در زمینه تقاضای پول مشهود است .از نظر
اقتصادی،مهمترینآثارگسترشاستفادهازاینابزارهابرعرضهوتقاضایپولوسیاستپولی
بانکمرکزینمودمییابدکهدرادامهبا زارهایپول،بازارسرمایه،کاروکاالراتحتتاثیرقرارمی
دهد.
تابعتقاضایپولیکیازاجزایمهمهرنظامپولیبودهونقشتعیینکنندهایدرمکانیسم
انتقالسیاستپولیبهبخشحقیقیاقتصادایفامینماید.تاثیراینجزءبهسایراجزایسیستم
اقتصادی،اعمازپولیو غیرپولی،انکارناپذیراست.بنابراینبهمنظورتجزیهوتحلیلمسائلپولی
وارائهراهکارهایمناسبجهترفعمشکالت،الزماستسیاستگذاراقتصادیشناختدرستیاز
ماهیتتقاضابرایپولداشتهباشد.ابزارهایپرداختالکترونیک،تقاضایپول()1Mراتغییرمی
دهد .افراد به ت دریج روشهای پرداخت الکترونیکی را در کنار پول مورد استفاده قرار می دهند.
بنابراینباجایگزینیروشهایپرداختالکترونیکیدرکنارپول،مقدارتقاضابرایپولتغییرخواهد
کرد .در این پژوهش ،اثر گسترش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول در
اقتصادایرانموردتجزیهوتحلیلقرارخواهدگرفت.
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 -2مبانی نظري
نظریاتنوینتقاضایپولازاواسطقرنهجدهمبانسخهکالسیکنظریهمقداریپولشروع
شد.فرمولمعروفتئوریمقداریپولبرایاولینبارتوسطفیشرمعرفیشد.تئوریمقداریپول
کهدر
رابطهای مستقیمومتناسبرامیانمقدارپولو سطحقیمتهانشانمیدهد،

آن درآمدحقیقی  ،سطحمتوسطقیمتکاالهاوخدماتمبادلهشدهطیدورهمشخص ،
سرعتگردشپولو  موجودیپولاست.تفسیردیگرازنظریهمقداریپولبهرهیافتکمبریج
شهرتیافتهاست.اینالگومقدارتقاضایپولرابهدرآمداسمیمرتبطمیسازد.
کینزبهتقاضایپولاززاویه ایکامالًمتفاوتنگریستوتحلیلیدقیقترنسبتبهاقتصاددانان

پیشازخودارائهکرد.کینزبافرضاینکهافرادبهدلیلوجودانگیزههایمعامالتی،احتیاطیو

سفتهبازی پول نگهداری میکنند ،تئوری خود را بیان کرد .بر این اساس تقاضا برای ماندههای

،ورابطهایمعکوسبانرخبهره دارد.

حقیقیپولرابطهمستقیمبادرآمدحقیقی 
) (

) (


دوویژگیپولبهعنوانوسیلهمبادلهوذخیرهارزشزیربنایتئوریهایبعدازکینزراتشکیل

میدهند.بامول()1394وتوبین() 1391فرضکردندکهپوللزوماًبهصورتموجودیجهتانجام

معامالتنگهداریمی شود.آنهاازاینفرضبرایتوسعهمدلخوداستفادهکردند.معادلهتقاضای

پولبامولوتوبینبهصورزیراست:
√


ینهبرایماندههایحقیقی ،

اینرابطهبهفرمولریشهدوممعروفاست.دراینمدلتقاضایبه
بهطورمستقیمباهزینهواقعیمبادالت ،ودرآمدحقیقی وبهطورمعکوسبانرخبهره رابطه
دارد.
فریدمن( )1391بیان میکند که تقاضا برای دارایی ها باید بر اساس قاعده متعارف انتخاب
مصرفکنندهصورتبگیرد.اوباتئوریتقاضایکلبهعنوانزیربناشروعکردوفرضکردکهپول
هاجریانیازخدماترابهدستمیدهد.براساسنظریاتفریدمن،بهدست


هماننددیگردارایی
آ وردن تابع تقاضای پول به معنای یافتن ترکیبی از پول و دارائیهای دیگر است که حداکثر
مطلوبیترانصیبفردمیسازد.دراینچارچوب،نگهداریپولبهبازدهسایردارائیهاماننداوراق

قرضه،سهاموغیرهبستگیدارد.براساسنظریهفریدمنتقاضایفردبرایپول،تابعیازدرآمد،
ترکیبثروت،نرخبازدهدارائیهایمالیبهجزپول،نرختورمانتظاریوسلیقهفرداست.اگرچه
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311

 / 191اثر ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی ایران)

تئوریهایمختلفیبرایتقاضایپولوجودداردولیآنهادریکچیزمشترکهستند:تقاضایپول
تابعدرآمدونرخبهرهاست.
اخیراًاثرابزارهایپرداختالکترونیکبرتقاضایپولنیزمدنظرقرارگرفتهاست.کهبررسیو
کنکاشدرمورداینپدیدهجدیدهدفمقالهحاضراست.
اویالمی و یینوسا  ) 4119(4به بررسی اثر ابزارهای پرداخت جایگزین برای تقاضای پول می
پردازندوسیاستهایپولیرابررسیمیکنند.آنهاازدادههایماهانه4113-4111اقتصادنیجریه
بهره گرفته اند .با استفاده از یک الگوی خود توضیح برداری VARو استفاده از الگوی تصحیح
خطایبرداری  VECMموضوعراموردبررسیقراردادهاند.نتایجتحقیقحاکیاز عکسالعمل
های تحریک نشان می دهد که پرداختیهای اینترنتی و پرداختی های موبایل جانشین پول نقد
هستند.
9
رامالل () 4111اثراتکارتهایاعتباریوبدهیرارویاسکناسومسکوکدرگردشطی
سالهای  1333-4113درکشورموریسبااستفادهازیکالگوی خودرگرسیونیبررسیکردهو
نشاندادهاستکههمتعدادکارتهایبدهیوهمکارتهایاعتباریرویاسکناسومسکوکدر
گردشبیتأثیربوده  وهمچنینتولیدناخالصداخلیبیشترینتأثیراقتصادیرارویاسکناسو
مسکوکدرگردشداشتهاست.
ییلماز کودای  ) 4112(2در مطالعه خود به بررسی اثر کارتهای بدهی و اعتباری بر پول در
گردشپرداختهاستوازدادههایماهانهطیدوره 4114تا 4111برایکشورترکیهاستفاده
نمودهاست.نتایجنشانمیدهندکهاثرکارتهایبدهیواعتباریبرتقاضایپولمنفیاستبه
ایندلیلکهاینکارتهاواسطهمدرنمبادلههستندوروندفزایندهکاربردآنهادرجهانمعاصر
وجوددارد.همچنیناثرکاربردکارتبدهیبرتقاضایپولبزرگترازکاربردکارتهایاعتباری
است.واثرکارتهایاعتباریاکثرادرنتیجهخریدهاواثرکارتهایبدهیاکثرادرنتیجهبرداشت
هاست .به عبارت دیگر خریدهای ایجاد شده بوسیله کارت های بدهی و افزایش برداشت پول
بوسیلهکارتهایاعتباریاثراتغیرمعنیداریبرتقاضایپولدارند.
القوادی  )4111( 9اثرافزایشتعدادکارتهایالکترونیکرارویسرعتگردشدرآمدیپولو
ضریب فزاینده پول در مصر بین سالهای 4119-1333می سنجد و به این نتیجه می رسد که
افزایشتعدادکارتهایالکترونیکبرسرعتگردشپولوضریبفزایندهپولیاثرعمدهومثبتی
داشتهاست.ایناثرمثبتبیان گرافزایشعرضهپولبایکمقدارمعینازپایهپولیاستکهباعث
کاهشقدرتبانکمرکزیدرکنترلعرضهپولمیشود.
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شماره  / 05بهار 1311

منصوره زوارئیان کچو مثقالی ،کامبیز هژبر کیانی و عباس معمارنژاد 190 /

و
استیکس) 4112( 1بهبررسینحوهتاثیرگذاریپرداختهایصورتگرفتهازطریق
 بر تقاضای پول نقد پرداخته است .این مطالعه که با استفاده از داده های خانوارهای
استرالیاییصورتپذیرفته،اینگونهنتیجهمیگیردکهتقاضایپولنقدبصورتمستقیممتاثراز
میزاناستفادهازکارتهایبانکیاستبهگونهایکهافرادیکهبطورمرتبازکارتهایاعتباری
خوداستفادهمینمایندتقاضابرایترازنقدیآنهانسبتبهسایرینحدود 41درصدکمتراست.
ایندرحالیاستکهبرداشتهایمرتبازدستگاههایخودپردازبا13درصدکاهشدرتقاضای
برایترازنقدیهمراهاست.
استیکس )4119(2تاثیرکارتهایبدهیرابرتقاضایپولنقددراتریشموردبررسیقرارداد.
دراینمطالعهازروشحداقلمربعاتمعمولیویاحداکثردرستنماییاستفادهشدهاست.یافته
های این تحقیق نشان می دهد که پرداخت بوسیله کارت های بدهی و برداشت از دستگاه
)تاثیرچشمگیریبرتقاضاینقددرسطحفردیدارد.تخمینهانشاندادهاست
خودپرداز(
کهکاربرانیکهبهدفعاتزیادوبااستفادهازکا رتبدهیپرداختهایشانراانجاممیدهندتقریبا
  41درصد مانده نقد کمتری نسبت به افرادی که به ندرت از کارت استفاده می کنند نگه 
می دارند .همچنین افرادی که بیشتر از  دستگاه خودپرداز برداشت می کنند تقریبا  13درصد
نسبتبهکاربرانیکهکمترازخودپردازبرداشتمیکنند،کمترنقدینگینگهداریمیکنند.
دریهمان،گودهارتوکروگر)4114(3نیزتاثیرتکنولوژیهاینوینپرداختازجملهخودپردازها
وپایانههایفروشرابرتقاضایپولموردبررسیقراردادهونتایجحاصلازاینتحقیقبااستفاده
برای دوره زمانی  1331-1333حاکی از تاثیرگذاری شدید
از داده های  13کشور عضو
تکنولوژیهاینوینپرداختبرتقاضایپولنقدنبودهاست.
مائدهپورحسنامیری) 1939( 3بااستفادهازدادههایسریزمانیدرسالهای1911-1939
تابعتقاضایپولنقدبرایکشورایرانرابهروش خودرگرسیونیباوقفههایتوزیعی 11برآورد
نمود.نتایجنشانمیدهدکهنرخسود،تعدادپایانههایفروشوکارتها،تقاضایپولراکاهش
وتعداددستگاههایخودپردازودرآمد،تقاضایپولراافزایشمیدهد.ویبااستفادهازآمارهای
نهکشورآلمان،انگلیس،ایتالیا،ایران،بلژیک،فرانسه،کانادا،سوئیسوهلندطیسالهای-4119
 1339بهبررسیاثرروشهایپرداختالکترونیکیبرتقاضایپولنقدپرداختهاست.نتایجبیانگر
تقاضای پول نقد را کاهش می دهد و افزایش تعداد
آن است که توسعه دستگاههای
موجبافزایشتقاضابرایپولنقدمیشود.
دستگاههای
11
تاریوشاپوری ()1931بهبررسیاثرتوسعهابزارهایپرداختالکترونیکبرتقاضایپولبا
استفادهازدادههای 41کشوربادرآمدمتوسطوبابهرهگیریازروشپانلدیتابرایدورهزمانی
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  4114-4111نمودهاست.نتایجبیانگرآناستکهنسبتدستگاههایخودپردازبرمیزانتقاضای
پول اثری منفی و معنادار دارند ولی نسبت پایانه های فروش اثر منفی دارند اما از لحاظ آماری
معنادارنشدهاند.لذاتوسعهابزارهایپرداختالکترونیکاثرمنفیبرمقدارتقاضایپولمیگذارد.

 -3روش شناسی موضوع
استنباطوتجزیهوتحلیلدرروشخودرگرسیونیباوقفههایتوزیعیمشتملبرسهمعادلهپویا،
بلندمدتوتصحیحخطامیباشد.معادلهپویامبتنیبریکمدلخودرگرسیونیاستکهمی
بهصورتزیرنشانداد :
(
توانآنرابراییکمدل)
رابطه)1
)

(

)

∑

(

دررابطه( ،)1برداریا زمتغیرهایقطعی(غیرتصادفی)نظیرعرضازمبدأ،متغیرروند،متغیر
مجازیویامتغیرهایبرونزاباوقفههایثابتp،وقفههایبکارگرفتهشدهبرایمتغیروابستهوL
عملگروقفهاست.دررابطه()1روابطزیربرقراراست :
رابطه)4
)

)

(

(

درروشخودرگرسیونیباوقفههایتوزیعی،تخمینرابطهبلندمدتطیدومرحلهانجاممی
شود.درمرحلهاول،وجودارتباطبلندمدتبینمتغیرهایتحتبررسی،بدینترتیبآزمونمی
شودکهاگرمجموعضرایببرآوردشدهمربوطبهوقفههایمتغیروابسته( )وچکترازیکباشد،
الگویپویابهسمتتعادلبلندمدتگرایشمییابد.بنابراینبرایآزمونهمجمعیالزماستکه
آزمونفرضیهزیرصورتبگیرد :
رابطه)9
∑

رابطه)2
∑
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کمیتآمارهtموردنیازبرایانجامآزمونفوقچنینمحاسبهمیشود :
رابطه)9
̂
̂

∑
∑

کهدرآن ̂ ،نشانگرانحرافمعیارضرایبوقفههایمتغیروابستهاست.
اگرقدرمطلقآماره  tبدستآمدهازقدرمطلقمقادیربحرانیارائهشدهتوسطبنرجی،دوالدوو
مستربزرگترباشد،فرضیهصفرردشدهووجودیکرابطهبلندمدتپذیرفتهمیشود.اگروجود
رابطهبلندمدتبینمتغیرهایمدلاثباتشوددرمرحلهدوم،تخمینوتحلیلضرایببلندمدت
واستنتاجدرمورد ارزشآنهاصورتگیرد.ضرایببلندمدتمتغیرهایتوضیحدهندهبراساس
رابطهزیرمحاسبهمیشود :
رابطه)1
̂

̂

̂

̂

̂

̂

̂

̂


کهدرآن ̂ ،و ̂ برایi=1,2,…,kمقادیرانتخابشدهpو براساسیکیازضوابطتعیینوقفه
هستند.
یکی از مواردمهمدرزمینهالگویخودرگرسیونباوقفهتوزیعی،تعیینوقفههایبهینهاست.
تعدادوقفههایبهینهبرایهریکازمتغیرهایتوضیحدهندهرامیتوانبهکمکیکیازآماره
هایآکائیک،شوارتزبیزین،حنانکوئینتعیینکرد.
یکمثالسادهازمدلتصحیحخطابهصورتزیراست:
̂


کهدر اپراتورتفاضلمرتبهاول  ̂ ،مقدارباقیماندهرگرسیونبرآوردشدهمعادلهبلندمدتبا
یکدورهوقفهزمانیاست.بهعبارتدیگر،تخمینتجربیازجملهخطایتعادلاستو جمله
خطاباویژگیهایمتعارفاست.
رانشانمیدهد،درحالیکهجمله
تغییراتکوتاهمدتدر
دراینرگرسیون
تصحیح خطای ̂  ،تعدیل در جهت تعادل بلند مدت را بیان می کند .اگر از لحاظ آماری
دریکدوره،توسطدورهبعدی
معنادارباشد،نشانمیدهدکهچهنسبتیازعدمتعادل
تصحیحمیشود.
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در این تحقیق ،الگوی مورد استفاده به منظور نشان دادن اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر
تقاضایپولبرگرفتهازمدلبامول  -توبیناست.دلیلبهرهگیریازاینمدلبهخاطرتوجهبه
هزینه تبدیل دارایی های مالی به پول و بالعکس می باشد که ویژگی بارز ابزارهای پرداخت
الکترونیکاست.دربحثتقاضایپولتوسطبامول-توبینبهمعادلهزیردستمییابیم.
√

√


کهدرآن تقاضابرایماندههایحقیقی ،هزینهمعامالت ،درآمدحقیقی ،نرخبهرهو
طو لدورهمیباشد.اگرازطرفینمعادلهبااللگاریتمبگیریمبهیکمعادلهخطیمیرسیمکه
توانهرکدامازآنهانشانگرکششتقاضایپولنسبتبههرکدامازمتغیرهاست.امادربیان
تجربیودرحالتکاربردیمعموالًمعادلهتقاضایپولبهصورتزیرمیباشد:
)

(


که در آن  yنشان دهنده حجم فعالیت های اقتصادی است که با مقدار تقاضای پول رابطه
مثبتدارد  r.نشانگرمتغیرهزینهفرصتاستکهدرواقعبیانگردرآمدهاییاستکهبانگهداری
پولنزدخودازآنهاصرفنظرمیکنیمودرآخر نیزمتغیریاستکهسایرعواملراکهبر
تقاضایپولموثراستشاملمیشود.
طبقبحثبامول  -توبینوهمچنینموضوعاینپژوهشمیتوان راهزینهتبدیلپولبه
دارایی های دارای بهره در نظر گرفت که با تقاضای پول رابطه مثبت دارد .ما این متغیر را با
استفادهازتحولدرروشوابزارپرداختبهعنوانمتغیرنمایندهواردمدلمیکنیمودرواقعبا
تغییرروشوابزارپرداختازروشکاغذیونقدیبهسمتالکترونیکمیتواناینهزینههارا
کاهشدادومقدارپولکمتریراتقاضاکرد.لذاتوسعهابزارپرداختالکترونیکواستفادهازآنها
اثریمنفیبرتقاضایپولخواهدگذاشت.
دراین  پژوهشبرایعواملموثربرتقاضایپولجامعهمتغیرهایخاصیرابهعنواننماینده
انتخابنمودهایمکهدالیلانتخابهریکبهشرحزیراست.متغیروابسته:برایمتغیروابستهمی
توانمتغیرهایمختلفیراازکلیتهایپولبهصورت (سکهواسکناسدردستمردمو
سپرده های دیداری) تا  مورد استفاده قرار داد.اما در این مطالعه تمرکز ما عمدتاً بر روی
اسکناسومسکوکدردستمردموسپردههایدیداریاست.انتظارمیرودکهتغییردرروش
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پرداختازپرداختهاینقدیبهسمتپرداختالکترونیکباعثکاهشدرتقاضایپولنگهداری
شدهتوسطمردمشدهواینمقادیررابهسمتسپردههایبانکیمدتدارسوقمیدهد .
متغیرهاي مستقل
متغیرمقیاس :برایمتغیرمقیاسمیتوانثروت،درآمددائمیویادرآمدملیرادرنظرگرفت
کهبهترتیبمتغیرهایمناسببرایاندازهگیریمقیاسفعالیتهایاقتصادیهستند.امادو
متغیرثروتودرآمددائمیرادربسیاریازکشورهاومناطقنمیتوانبهدرستیتعییننمودزیرا
اینمتغیرهابهلحاظتعریفیوهمچنینبرآوردیمشکالتیدارندوبسیاریازافرادمقدارصحیح
ثروت و یا درآمد دائمی شان را بیان نمی کنند .به همین خاطر متغیر مقیاس را برای برآورد
تقاضای پول جامعه ،تولید ناخالص داخلی ،GDP،در نظر گرفته ایم .زیرا هم از نظر آماری قابل
اطمینان تر از دو متغیر قبلی است و هم نشانگر میزان فعالیت های اقتصادی در یک محدوده
جغرافیاییاست.عالمتانتظاریضریباینمتغیرمثبتمیباشد.
متغیرتوزیعدرآمد :لیدلر  14معتقداستبرایهرسطحمشخصی ازدرآمدکل،هرچه سطح
بیشتریازدرآمد،دردستعدهایمعدودمتمرکزباشد،تقاضابرایپولکمتراست.زیراصرفه
جویی های ناشی از مقیاس در نگهداری پول ،برای هر کدام از معامله گران افزایش می یابد.
بطوریکهیکمعاملهگرکهحجممشخصیازمعامالتراانجاممیدهد،پولنقدکمتریازدو
معامله گر که هر کدام نصف همان حجم از معامالت را انجام می دهند ،نگهداری خواهد کرد.
بنابرایناگرنحوهتوزیعدرآمدتغییرکند،تقاضابرایپولنیزتغییرخواهدکردوهرچقدرتوزیع
درآمد ناعادالنه تر باشد ،تقاضا برای پول کمتر می شود .برای نشان دادن توزیع درآمد ایران از
متغیر ضریب جینی در این تحقیق استفاده شده است که انتظار می رود رابطه معکوس میان
افزایشمقداراینضریبوتقاضایپولوجودداشتهباشد.
متغیرهزینهفرصت:هزینهفرصتپولتفاوتبیننرخبازدهپولوداراییهایجایگزینپول(
داراییهایمالیمثلسهامواوراققرضهوداراییهایفیزیکیمانندمسکن،خودروو)...رانشان
میدهد.بازدهیداراییهاییماننداوراققرضهوسهامبانرخبهرهوبازدهداراییهایفیزیکیبا
نرختورمارزیابیمیگردد  .بیشترمحققانبازدهپولراصفردرنظرگرفتهاند،چراکهبهرهایبه
اسکناسوسپردههایدیداریتعلقنمیگیرد.لذابرایعاملهزینهفرصتمیتوانمتغیرهای
گوناگونیهمچوننرخبهرهویانرختورمراواردمدلنمود.عالمتانتظاریضریباینمتغیرمنفی
میباشد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311

 / 055اثر ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی ایران)

متغیرنرخارز  :نرخارزمیتواندهماثرمستقیموهممعکوسبرتقاضایپولداشتهباشد.به
عبارت دیگر ،کاهش ارزش پول داخلی در مقابل پولهای خارجی ،باعث افزایش ارزش دارائیهای
خارجیودارائیهایواقعیداخلینگهداریشدهتوسطساکنانداخلیمیشودولذااینافزایش
داراییبه صورتافزایشثروتمتجلیگردیدهومیزانتقاضابرایپولداخلیراافزایشمیدهد.
ایناثربهاثرثروتمعروفاستکهرابطهمستقیممیانتقاضایپولوتضعیفپولداخلیرانشان
میدهد.ازطرفدیگرهزینهفرصتنگهداریپولمطرحمیشود،همگامباکاهشارزشپول
داخلی در مقا بل ارزهای معتبر ،بدلیل انتظار کاهش بیشتر ارزش پول داخلی ،تقاضا برای پول
داخلیکاهشمییابدوپولخارجیجایگزینپولداخلیمیشودکهبهآناثرجانشینیمی
گویند.اینحالترابطهمعکوسمیانتضعیفپولداخلیوتقاضایپولاست.
متغیرترکیبیابزارهایپرداختالکترونیک :برایعاملتغییردرروشپرداختمیتوانمتغیر
هایگوناگونیراواردمدلنمود.ازجملهمعروفترینآنهامیتوانتعدادکارتهایپرداخت،تعداد
دستگاههایخودپردازویاتعدادپایانههایفروشوپایانههایشعبراعنواننمود.
دستگاههایخودپردازنشاندهندهروشجانشینبرایتهیهپولنقداستواثرآنرویحجم
اسکناسومسکوکدرگردشبایستیمنفیباشد.بهعبارتدیگرافزایشدستگاههایخودپرداز
هزینههایتبدیلسپردههایقابلبرداشتباایندستگاهبهاسکناسومسکوکرابرایمصرف
کنندگانکاهشمیدهد.برطبقتئوریانبارداریپولبامولایندستگاههاهزینههربرداشترا
کاهشمیدهدوباعثمیشودکهافراددفعاتبیشتریبرایدریافتاسکناسومسکوکبه
دستگاههایخودپردازمراجعهکنندوبطورمتوسطاسکناسومسکوککمترینگهدارینمایند.
انتظارمیرودکهپایانههایفروشبطورمنفیبرحجماسکناسومسکوکاثربگذارد.ازپایانه
هایفروشبرایخریدوانتقالوجهازحسابمشتریبهحسابفروشندهاستفادهمیشودواز
اینطریقدریافتپولیصورتنمیگیردوپایانههایفروشحجماسکناسومسکوکراکاهش
خواهدداد.
اگر از کارتهای بدهی به شکل منطقی و جهت انجام مبادالت در پایانه های فروش استفاده
گردددرآنصورتافزایشاینکارتهاموجبکاهشحجماسکناسومسکوکخواهدشد.امااگر
از این کارتها بیشتر جهت دریافت از دستگاههای خود پرداز استفاده شود ،می تواند منجر به
افزایشحجماسکناسومسکوکدرگردشگردد.
ازآنجاکهپایانههای شعببرای انتقالوجه مورداستفادهقرارمیگیرند،بنابراینافزایش این
دستگاههامیتواندبطورمعکوسبرحجماسکناسومسکوکاثربگذارد.
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برایواردنمودناثراتابزارهایپرداختالکترونیکمامتغیرترکیبیابزارهایپرداختالکترونیک
ردمدلنمودهایم.انتظاربرآن استکهضریباین

رابااستفادهازروشمولفههایاصلی 19وا
متغیرمنفیبودهوتقاضایپولراکاهشدهد.
مدلنهاییکهبرایتقاضایپولدرکشورهایدرحالتوسعهدرنظرگرفتهایمعبارتستاز :

:اسکناسومسکوکدردستاشخاص
:تولیدناخالصداخلی
:تورم
:نرخارزبازارآزاد
:شاخصضریبجینی
:شاخصترکیبیابزارهایپرداختالکترونیک
:جزءاختاللمیباشد.
آمارها از آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و برای دورۀ زمانی 1939:9الی 1931:2
استخراجشدهوبصورتفصلیاستخراجشدهاست.
 -3برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن
برایمحاسبهشاخصترکیبیابزارهایپرداختالکترونیکازاطالعاتتعداددستگاههای ATMو
تعداددستگاههای،POSتعدادکارتهایبدهیوتعداددستگاههایpinpadاستفادهشدهاست.
جدول نتایج آزمونKMO

آزمون

آماره

KMO

0.76

منبع:یافتههایپژوهشگر


نتایجآزمون  KMOنشان میدهدکههمبستگیبینمتغیرهاوجوددارد.باتوجهبهایندرجه
همبستگی می توان با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی با کاهش تعداد متغیر ها یک
شاخصترکیبیبهنامشاخصترکیبیابزارهایپرداختالکترونیکارائهنمود.
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چنانکهدرجدولذیلنیزنشانمیدهدمقدارویژهاولینمؤلفهبزرگترازیکمیباشدوحدود
33درصدپراکندگیمجموعهدادههاتوسطاینمؤلفهبازگومیشود.
جدول مؤلفه هاي اصلی
cumulative
0.9915

Proportion
0.9915

0.9987
0.9997

0.0072
0.0011

1.0000

0.0003

Principal components
Difference
3.93705

Eigenvalue
3.96587

Component
1

0.0245643
0.00321851

0.0288255
0.0042612

2
3

0.00104268

4

Eigenvectors
Unexplained
0

PC4
0.5968

PC3
0.3044

PC2
0.5490-

PC1
0.4998

variable
Card

0
0
0

0.2320
0.76550.0624-

0.78850.04510.5325

0.2711
0.40140.6812

0.5009
0.5008
0.4985

Atm
Pos
pinpad

منبع:یافتههایپژوهشگر


برداراولکه 1PCنامیدهمیشودرامیتوانشاخصترکیبیابزارهایپرداختالکترونیکدانست
ودرمدلهایمختلفاقتصادسنجیازآناستفادهنمود.باانتخاباینبردار،ترکیبخطیمؤلفه
اولیاهمان1PCومتغیرهایاصلیباتوجهبهجدول،بهصورتزیرمیباشد.

 -4آزمون پایایی متغیر ها
نتایج آزمون پایایی متغیرهاي الگو
متغیر توضیحی

آماره آزمون

مقادیر بحرانی

وضعیت پایایی

LM

5.7-

2.95-

) (

LY

42.4-

3.5-

) (

LP

12.2-

3.5-

) (

LR

26.8-

3.5-

) (

LGINI

6.54-

3.57-

) (

Pc

9.7-

3.5-

) (

منبع:یافتههایپژوهشگر
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باتوجهبهاینکهمتغیرهایمورداستفادهدرتحقیقحاضر،جمعبستهازمرتبههایمتفاوت
هستند.لذااستفادهازروشخودبازگشتیباوقفههایتوزیعی()ARDLبهترینروشبرایبرآورد
مدلاست.
تعدادوقفههایبهینهبرایهریکازمتغیرهایتوضیحدهندهرامیتوانبهکمکیکیاز
آمارههایآکائیک،شوارتزبیزین،حنانکوئینتعیینکرد.باتوجهبهاینکهضابطهشوارتزبیزین
در بکارگیری تعداد وقفه ها صرفه جویی می کند در تحقیق حاضر از معیار فوق استفاده 
12
میشود.
استنباطوتجزیهوتحلیلدرروشخودرگرسیونیباوقفهتوزیعیمشتملبرسهمعادلهپویا،
بلندمدتوتصحیحخطامیباشد.براساسضابطهشوارتزبیزینبرایمتغیرهای ، LP،LR ،PC
 LY،LMوقفهبهینهدووبرایمتغیرLGINIوقفهبهینهیکتعیینشدهاست.
طبقنتایجگزارششدهدرجدول(،)1مقدارآماره Fبااحتمالخطایکمتراز 9درصد،برصحیح
بودنکلیترگرسیونداللتدارد.
ازآنجاییکهمدلبهشکللگاریتمیبرآوردشدهاست،تمامیضرایبالگوبهجزضریبمتغیر
ترکیبیابزارهایپرداختالکترونیکنشاندهندهکششتقاضایپولنسبتبهمتغیرهایمربوط
هستند.درمدلفوقمتغیر LGINIازنظرآماریمعنادارنیست.برایحلاینمشکلمیتوان
متغیریک همعنادارنیستراازمدلحذفنمود.اماباحذفاینمتغیرازمدلمشاهدهشدکه
بهبودیدرنتایجایجادنشدوباعثبدترشدنخروجیهایمدلگردید.باتوجهبهاینکهمعموالً
وقتییکالگویخودتوضیحباوقفههایتوزیعشدهبرآوردمیگردد،باتوجهبهکثرتپارامترها
انتظ ارنمیرودکهکلیهضرایببرآوردشدهازنظرآماریمعنادارباشند،اماممکناستکهضرایب
درمجموعبراساسآمارهFمعنادارباشند.بنابراینازآنجاکهاینآماره()]11111[112411=Fبر
صحیحبودنکلیترگرسیونداللتداردلذا معنادارنبودنبعضیازضرایبخللیبهمدلوارد
نمیسازد .
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جدول( – )1تخمین مدل تقاضاي پول به روش ARDL

متغیر توضیحی

ضرایب

خطاي استاندارد

T-Ratio

)LM(-1
)LM(-2

1.42
0.98-

0.08
0.06

16.5
16.2-

LY
)LY(-1
)LY(-2

0.95
1.160.55

0.13
0.19
0.17

7.2
5.83.17

LP
)LP(-1

1.372.05

0.5
0.64

2.723.21

)LP(-2
LR
)LR(-1

0.721.4
1.4-

0.35
0.35
0.50

2.074.03
2.89-

)LR(-2
LGINI
)LGINI(-1

0.79
0.40.46

0.48
0.23
0.18

1.64
1.732.44

PC
)PC(-1

0.010.03

0.01
0.01

1.82.4

)PC(-2
c

0.079.36-

0.03
3.81

2.182.45-

منبع:یافتههایپژوهشگر


پسازتخمینمدلپویا،وجودرابطهبلندمدتبینمتغیرهاآزمونمیشود.اکنونبااستفادهاز
نتایججدول() 1فرضیهصفرعدموجودهمجمعیبینمتغیرهایالگویتقاضایپولآزمونمی
شود.کمیتآمارهtموردنیازبرایانجامآزمونفوقبهصورتزیرمحاسبهمیشود :
̂
̂

∑
∑


مقایسهآمارهمحاسباتیباکمیتبحرانیارائهشدهازسویبنرجی،دوالدوومستردرسطح
اطمینان % 39فرضیه وجود رابطه بلند مدت(وجود هم جمعی) بین متغیرهای مدل را تأیید می
کند.بهاینترتیبیکرابطهتعادلیبلندمدتبینمتغیرهایالگویتقاضایپولوجوددارد.نتایج
حاصلازبرآوردرابطهبلندمدتبینمتغیرهایالگویتقاضایپولپیشنهادیدرجدول()4آورده
شدهاند.
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جدول( – )2تخمین بلند مدت مدل تقاضاي پول به روش ARDL

متغیر توضیحی

ضرایب

خطاي استاندارد

T-Ratio

LY
LP

1.30
0.16-

0.42
0.07

3.06
2.16-

LR
LGINI
Pc

2.85
0.22
0.20-

1.39
0.72
0.09

2.04
0.30
2.20-

C

35.19-

13.07

2.69-

منبع:یافتههایپژوهشگر

بنابراینالگویبلندمدتتخمینزدهشدهبهصورتزیراست :
̂


وجودرابطهبلندمدتبینمجموعهمتغیرهایتابعتقاضایپولدراقتصادایران،مبناییراجهت
استفادهازالگویتصحیحخطاکهدرآننوساناتکوتاهمدتبهمقادیرتعادلیبلندمدتارتباط
دادهمیشود،فراهممیآورد.درجدولذیلنتایجحاصلازمدلتصحیحخطاارائهشدهاست.
جدول( – )3نتایج تخمین تصحیح خطا براي تابع تقاضاي پول به روش ARDL

متغیر توضیحی

ضرایب

خطاي استاندارد

T-Ratio

dLM

0.98

0.06

16.2

dLY
dLY1

0.95
0.55-

0.13
0.17

7.20
3.17-

dLP
dLP1
dLR

1.370.72
1.43

0.50
0.35
0.35

2.722.07
4.03

dLR1
dLGINI
dPC

0.790.400.01-

0.48
0.23
0.01

1.641.731.8-

dPC1
dc

0.07
9.36-

0.03
3.81

2.18
2.45-

ECM

0.26-

0.12

2.21-

منبع:یافتههایپژوهشگر
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با توجه به اطالعات  گزارش شده در جدول فوق الگوی تصحیح خطا مدل تقاضای پول نقد به
صورتزیراست:
̂


همانگون هکهمشاهدهمیشودبیشترضرایبمعنیدارهستند .تعدیلشدهبرابر 1/33است
که نشان از قدرت توضیح دهندگی خوب الگو دارد .ضریب تعدیل یا تصحیح خطا برابر -1/41
برآوردشدهاستونشانمیدهدکهدرهرفصل41درصدازعدمتعادلهایموجوددریکدوره
دردورهبعدتعدیل  میشوند.بهبیاندیگر،پسازچهاردورهفصلی،نوساناتکوتاهمدتبطور
کاملتسویهمیشوند.بنابراینتعدیلبهسمتتعادلبهکندیپیشمیرود.
باتوجهبهنتایجحاصلازتخمینالگوهایکوتاهمدت،بلندمدتوتصحیحخطایتقاضای
پول در ایران به روش اقتصاد سنجی ، ARDLابزارهای پرداخت الکترونیک نظیر دستگاههای
وپایانهشعباثرمنفیومعنیداربرتقاضایپول
خودپرداز،کارتهایبدهیودستگاههای
نقد() 1Mداردولذانتایجبدستآمدهازبرآوردهافرضیهاینتحقیقراتأییدمینماید .
 -4نتیجه گیري
جهتنشاندادنتأثیرابزارهای پرداختالکترونیکبرتقاضایپولدراقتصادایرانازتکنیک
اقتصاد سنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی ( ، )ARDLاستفاده شده است .تابع تقاضای پول
() 1Mبرایاقتصادایرانطیدوره   1939 1391-تخمینزدهشد.متغیرهایاستفادهشده
درمدلعبارتندازلگاریتمحجمپول()  1Mلگاریتمتولیدناخالصداخلی،لگاریتمتورم،لگاریتم
نرخارز،لگاریتمشاخصضریبجینیومتغیرترکیبیابزارهایپرداختالکترونیکی.درابتدابا
استفادهازروشتحلیلمؤلفه هاییکشاخصترکیبیبرای متغیرابزارهایپرداخت الکترونیک

محاسبه گردید .سپس به بررسی آ زمون پایایی پرداختیم .نتایج حاصل از آزمون نشان داد که
متغیر های مدل دارای مرتبه جمعبستگی متفاوت بودند .لذا از روش خودبازگشتی با وقفههای

توزیعیاستفادهشد.تخمیننشانگررابطهمثبتومعنیدارلگاریتمتولیدناخالصداخلیبالگاریتم

تقاضای پول نقد میباشد و نتایج تحقیق بیان می کند که یک درصد افزایش در تولید ناخالص
درصدافزایشدرتقاضابرایپولنقدمیگردد.کهاینامربیانگرآناستکه

داخلیموجب 119
بدلیلضعفدربازارهایمالی،افرادترجیحمی دهندکهسهمبیشتریازافزایشدرآمدخودرابه

صورتپولنقدنگهداریکنند .همچنینضریبمتغیرترکیبیابزارهایپرداختالکترونیکمنفی
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می باشد.اینامربیانگرایناستکهیکواحدافزایشدراستفادهازابزارهایپرداختالکترونیک

درصدکاهشمیدهد.ضریبمتغیرنرخارزدرتابعمثبتو

تقاضایپولنقدرابهمیزان 1141
معنیداربدستآمدهاست کهبیانگراثرثروتاست.کاهشارزشپولداخلیدرمقابلپولهای

خارجی(افزایشنرخارز)،باعثافزایشارزشدارائیهایخارجیودارائیهایواقعیداخلینگهداری
شدهتوسطساکنانداخلیمیشودولذااینافزایشداراییبهصورتافزایشثروتمتجلیگردیده
ولداخلیراافزایشمیدهد.نتایجبیانگرایناستکهیکدرصدافزایشدر

ومیزانتقاضابرایپ
درصدیتقاضابرایپولنقدمیگردد.ضریبنرختورممنفیومطابقبا

نرخارزباعثافزایش4139
انتظاراتتئوریکیمیباشد.لذادرشرایطتورمیانتظارمیرودکهافرادتقاضایخودرابرایپول

نقدکاه شدادهوثروتخودرابهصورتسایراشکالداراییکهارزشخودرادرمقابلتورمحفظ
نمایند.اینامربدیندلیلرخمیدهدکهپولبهعنوانیکداراییموردتوجه


کندنگهداریمی

می
افرادقرارمی گیردنهفقطبهعنوانواسطهمبادله.بهعبارتدیگراینضریببیانگرایناست که

یکدرصدافزایشنرختورمموجبکاهشتقاضایپولنقدبهمیزان1111درصدمیشود.
عالوهبراینضریبتصحیحخطابرابر-1141برآوردگردیدهاستکهنشانمیدهد41درصداز
هایموجوددریکدورهدردورهبعدتعدیلمیشود.


عدمتعادل
باتوجهبهنتایجحاصلازتخمینالگوهایکوتاهمدت،بلندمدتوتصحیحخطایتقاضای
پول در ایران به روش اقتصاد سنجی ، ARDLابزارهای پرداخت الکترونیک نظیر دستگاههای
 وپایانهشعباثرمعنیداربرتقاضایپولنقددارد
خودپرداز،کارتهایبدهیودستگاههای
ضیهاینتحقیقراتأییدمینماید .

ولذانتایجبدستآمدهازبرآوردهافر
 .5پیشنهادات
درتحقیقحاضر،اثرابزارهایپرداختالکترونیکبرتقاضایپولبااستفادهازآخریندادههاو
اطالعات مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بیانگر این بود که استفاده گسترده از ابزارهای
پولدرهرسطحمشخصنرخبهرهمیشود.بنابراین

پرداختالکترونیکموجبکاهشتقاضای 
سیاستگذارانپولیکشوربایدبهاینامرتوجهداشتهباشند.
باتوجهبهاینکهاستفادهازابزارهایپرداختالکترونیکموجبکاهشهزینهمعامالتشدهو
افزایشحجممبادالتوبهبودفضایکسبوکاررادرپیداردلذاالزماستبرایرونقهرچه
بیشترکسبوکاربهگسترشاستفادهازابزارهایپرداختالکترونیکهمتگماردهشود.همچنین
باتوجهبهیافتةاینتحقیقکهاستفادهازابزارهایپرداختالکترونیکتقاضابرایپولراکاهش
می دهد،میتوانبااستفادهگستردهازابزارهایپرداختالکترونیکدرهزینههایمربوطبهچاپ
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ونشراسکناسوامحائآنصرفهجویینمود.نکتهآخراینکهباتوجهبهمحدودیتهایآماریدر

اینتحقیقمی تواندرسالهایآتیاینتحقیقرابرایاقتصادهاییکهمشابهتبیشتریبااقتصاد

.بدیهیاستکهتخمینهابااستفاده

ایراندارندوبرایبازهزمانیگستردهترموردبررسیقرارداد

تواندبرآوردهایدقیقتریرادرپیداشتهباشند.


ازمشاهداتبیشترمی
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فهرست منابع
 )1اشرف زاده ،سید حمید رضا و مهرگان ،نادر( .)1932اقتصاد سنجی پانل دیتا ،مؤسسه
)4
)9
)2
)9
)1
)2

تحقیقاتتعاوندانشگاهتهران.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( .)1932آمار و دادههای ابزارها و تجهیزات بانکداری
الکترونیک.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( .)1932بانک اطالعاتی سری زمانی ،بانک مرکزی
جمهوریاسالمیایران(.)1932
بانکمرکزیجمهوریاسالمیایران(.)1932ترازپرداختهایبانکمرکزی.
برانسون،ویلیاماچ(.)1921تئوریوسیاستهایاقتصادکالن،ترجمهعباسشاکری،نشرنی.
پایگاهآماریWDI
تاری،فتحاهللوشاپوری،عبدالرضا(.) 1931اثرتوسعهابزارهایپرداختالکترونیکیبرتقاضای
پول،پایاننامهکارشناسیارشداقتصاد،دانشگاهعالمهطباطبایی.

 )3توکلی،احمد(. )1921تحلیلسریهایزمانیهمگراییوهمگرایییکسان،مؤسسهمطالعاتو
پژوهشهایبازرگانی.
 )3رحمانی،تیمور(.)1939اقتصادکالنجلددوم،انتشاراتبرادران.
 )11سوری ،علی( .)1932اقتصاد سنجی(همراه با کاربر  ،) Eviews8 & Stata12فرهنگ
شناسی،چاپسوم.
 )11سهیلی ،فتاحی و جیحونی پور( .)1931نقش جریان یافتن پول الکترونیک بر اسکناس و
مسکوکدرگردشدراقتصادایران،پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهرازی.
هاوسیاستهایاقتصادکالن،انتشاراتپارسنویسا.


).نظریه
 )14شاکری،عباس(1932
).اثرپرداختهایالکترونیکیبرتقاضای

 )19صمصامی،حسینو مائدهپورحسن امیری(1939
پولنقد،پایاننامهکارشناسیارشداقتصاد،دانشگاهشهیدبهشتی.
 )12کمیجانی ،اکبر و رضا بوستانی( .) 1939ثبات تابع تقاضای پول در ایران ،مجله تحقیقات
اقتصادی،شماره.12
 )19گجراتی ،دامور( .) 1923مبانی اقتصاد سنجی ،جلد دوم ،ترجمه حمید ابریشمی ،انتشارات
دانشگاهتهران.
ریزیوبررسیهایاقتصادی-وزارتبازرگانی(.)1932انتقالالکترونیکیوجوهو


معاونتبرنامه
)11
ریزیوبررسیهایاقتصادی،انتشاراتسیزان.


بانکداریالکترونیکیدرایران،معاونتبرنامه
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