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بررسي اثر حجم تراکنشهای الکترونيکي بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول
دکتر داود دانش جعفری  ،دکتر جاوید بهرامي  ،مجتبي راعي دهقي



چکيده
با ورود فناوری اطالعات به حوزه نظامهای پرداخت ،پرداختهای سننتي جنای خنود را بنه پرداخنتهنای الکترونيند داده و سنب
شکلگيری تغييراتي در متغيرهای پولي شده است که این تغييرات ميتواند بر سياستهای پولي نيز اثرگذار باشند .در اینن مقالنه بنا
استفاده از دادههای سری زماني فصلي از سال  9333تا  9312و با استفاده از روشهای اقتصادسننجي تنثثير افنزایش حجنم تنراکنش
دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش بر روی اسکناس و مسکوک و حجم پول بررسيشده است .یافتهها نشان ميدهد افنزایش حجنم
تراکنش دستگاههای خودپرداز باعث افزایش اسکناس و مسکوک و کاهش حجم پول شده است .همچننين ،افنزایش حجنم تنراکنش
دستگاههای پایانه فروش باعث کاهش چشمگير اسکناس و مسکوک و افزایش حجم پول شده است .از سوی دیگر ،با توجه به افنزایش
نسبي حجم تراکنش دستگاههای پایانه فروش نسبت به حجم تراکنش دستگاههای خودپرداز ميتوان متوجه شد که حرکت بنه سنمت
نظام پرداختهای الکترونيکي به افزایش حجم پول و کاهش حجم اسکناس و مسکوک منجرشده است.

واژگان کلينندی:

حجم پول ،اسکناس و مسکوک ،حجم تراکنشهای الکترونيکي ،نظامهای پرداخت.

طبقهبندی .E51, E42 , E41 : JEL
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 .5مقدمه
تغییر متغیرهای پولی و عوامل مؤثر بر آن نقش حائز اهمیتی در چگونگی سیاستگذاری پوولی دارد .از
طرفی ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به حوزه نظامهای پرداخت و توسوهه باندوراری الدترونیدوی و
روشهای پرداخت الدترونیدی هزینه فرصت پرداختهوای سونتی را بیویار بواببرده و باعو افوزایش
استفاده از پرداختهای الدترونیدی شره است .ماهیت متفاوت روشهای پرداخت الدترونیدوی نیوبت
به روشهای سنتی باع شدلگیری تغییراتی در متغیرهای پولی نیز شره است .اهمیت بررسوی توثثیر
توسهه و گیترش استفاده از ابزارهای پرداخت الدترونیدوی بور متغیرهوای پوولی نشوثتگرفتوه از ایو
موضوع بوده که پول رایج به عنوان یک قررت غالب برای بانک مرکزی در اجورای سیاسوتهوای پوولی
محیوب میشود و چگونگی اجرای سیاستهای پولی بیته به تشخیص صحیح تغییورات پارامترهوای
پولی است که به دلیل توسهه ابزارهای جریر پرداختی ماننر کارتهای برهی کوارتهوای اعتبواری
پول الدترونیدی و دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش تحت تثثیر قرار میگیرنر تا جایی کوه ممدو
است توانایی کنترل حجم نقرینگی و قررت سیاستی بانک مرکزی نیز تحت تثثیر قرار گیرد.
در ای مطالهه ابترا با مهرفی مرل تقاضای پول الدترونیدی سانتومروسیتر نشان داده شره اسوت کوه
مقرار تقاضا برای پول الدترونیدی تابع چه عواملی است .سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسونجی در
پی یافت پاسخ ای سوال بوده است که تاثیر افزایش حجم تراکنش های انجام شره با ابزارهای نووی بواندی
چه تاثیری روی حجم پول و مانره پولی نزد افراد داشته است؟
 .2مبانی نظری پژوهش
مفهوم پول یدی از بنیوادیتوری عناصور تحلیول اقتصواد کوالن اسوت .مهیارهوای تحلیول کوالن اقتصوادی
نشاندهنره ای موضوع است که برخی از ویژگیهای تابع تقاضای پوول مویتوانور اثرگوذاری سیاسوتهوای

______________________________________________________
1. Columba .(2009).
2. Debit Card
3. Credit Card
4. Teles and Zhou .(2005).
5. Tanaka .(1996).
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پولی را تحت تثثیر قرار دهور .نظریوات نووی تقاضوای پوول از اواسو قورن هجورهم مویالدی شوروع شور.
اقتصاددانان در ای دوره با ای توجیه که پول صرفاً وسویله مبادلوه اسوت بیوان کردنور کوه نگهوراری پوول
مطلوبیتی را حاصل نمیکنر و از ای جهت تحلیل حراکثر مطلوبیت نمیتوانر نگهراری پول را توضیح دهور.
بنابرای نظریاتی که منحصراً روی کارکرد واسطه مبادله بودن پول تثکیور داشوتنر (نظریوه مقوراری) تقاضوا
برای پول بهعنوان یک کاب را نادیره میگیرنر و تنها روی سرعت گردش پول تمرکز میکننر .طرفرار اصولی
روش سرعت مهامالتی تقاضای پول اروینگ فیشر (  ) 1بود

وی یک رابطه اتحادی به شودل M.V = P.T

ارائه داد که بیان میکرد حاصلضرب انباره پول در سرعت گردش مهامالتی بایر برابور بوا ارزش اسومی کول
مهامالت باشر .در ای رابطه سرعت گردش پول ثابت در نظور گرفتوهشوره اسوت .در مدتوب کمبوریج روی
ارتباط پول با محصول نهایی تمرکز شر که به توجه به ویژگیهوایی از پوول منجور شور کوه نگهوراری آن را
مطلوب میساخت .در اینجا رابطه مقراری فیشر به ای شدل بازنوییی شر :
 M = (1/V).P.Yکه نیبت  1/Vنیبتی از درآمر جامهه است که افراد بهصورت پول نگهوراری
میکننر .ای تفییر یک ماهیت رفتاری به ای رابطه داد .در مدتوب کمبوریج نیوبت  1/Vرا ثابوت در
نظر میگیرنر که باع پایراری تابع تقاضای پول و تثثیرگوذاری قووی سیاسوتهوای پوولی بور قیموت
میشود .پس از مدتب کمبریج در سال  1 1مدتوب کینوز تقاضوای پوول را بوه دو قیومت تقاضوای
مهامالتی-احتیاطی و سفتهبازی تقییم کرد .در ای مدتب تفییر تقاضای مهوامالتی-احتیواطی ماننور
مدتب کمبریج بیان شر ولی تقاضای سوداگری که زاییره عرم اطمینان بود تابهی از نرخ بهره در نظر
گرفته شر و تقاضای پول ناپایرار بود .همچنی

ای مدتب در شرای رکوود کشوش بهورهای تقاضوای

پول را باب ارزیابی کرد که هردو مورد یادشره اثرگذاری سیاستهای پولی را با مشدل مواجه کرده بود.
دیرگاه های مختلفی در مورد نظریه تابع تقاضای کل پول وجوود دارد؛ طبو نظریوه انتظوارات
بازگشتکننره اوراق قرضه و پول بایر بهگونه ای عمل کنر که عایری بوابتری کیوب نمایور بوه بیوان
دیگر بایر جایگزی مناسبی برای پول نگهراری کرد که عایری بهرهای نیز داشته باشر .به همی دلیل
اوراق قرضه جایگزی مناسبی بوده است .امروزه با توجه به ای موضوع که به حیوابهوای مربووط بوه
پول الدترونیدی (در کشور ایران کارتهای برهی و کارتهای اعتباری نمادی از پول الدترونیدی است)
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بهره تهل میگیرد میتوانر جایگزی مناسبی برای پول فیزیدی باشر .ندتهای که در ای موورد وجوود
دارد همگرایی نرخ بهره به مقرار بلنرمرت خود است .دیرگاه بهری مربوط به روش سبر دارایی توبی
است توبی در نظریه خود نااطمینانی را در تحلیل تقاضای پول وارد ساخت .وی با تحلیول مطلوبیوت
(تابهی از رییک و بازده) و محرودیت تخصیص ثروت بی پول و اوراق قرضوه مورلی از تقاضوای پوول
بهعنوان یک دارایی را ارائه داد .البته تقاضای توبی عمرتاً مهطوف به تقاضای سوداگری پول است و بوا
تقاضای مهامالتی ارتباطی نرارد .دیرگاه بهری مربوط به بامول (  ) 1و توبی ( ) 1 1است کوه بوه
تقاضای پول به عنوان وسیله مبادله توجه کردهانر .آنها تقاضای پول را با انگیزه مبوادبتی بوا توجوه بوه
تثخیر زمانی بی زمان دریافت و پرداخت پول همچنی

با توجه به هزینه فرصت نگهراری پول نقور و

نیز هزینه مبادبتی تبریل اوراق قرضه به پول نقر تحلیول و بررسوی کردنور و رابطوه تقاضوای پوول را
بهصورت زیر محاسبه کردنر:
)(1

.p
تقاضوای پوول  αهزینوه مبادلوه تبووریل اوراق بوه پوول نقور  yدرآمور  rنورخ بهوره و  pسووطح

قیمتهاست .همانطور که مالحظه میشود کشش تقاضای پول نیبت به هزینه تبریل اوراق به پوول
نقر  0/خواهر بود .نظریه فریرم ( ) 1 1بیانی مجرد و تبینی دیگر از نظریه مقراری پول اسوت .بوا
ای توضیح که وی نظریه مقراری را نظریه تقاضا برای پول میدانیت و نه نظریه سوطح درآمور پوولی
سطح تولیر و سطح قیمت .وی برخالف نظر مدتب کمبریج و کالسیک که سرعت گردش پول را ثابوت
فرض میکردنر بیان نمود که در کوتاهمرت سرعت گردش پول ثابت نبوده و تابهی از نرخ تورم ثروت
نرخ بهره نرخ بازده سهام نرخ بازده اوراق قرضه است ولی در بلنرمرت به سمت نظریه مقوراری پوول
میل میکنر .سپس بهر از شدلگیری نوع جریر پول که همان پول الدترونیدی نیز نامیره شره اسوت
سانتومرو-سیتر ( ) 111رفتار فردی را مطالهه کرده انر که برای انجام پرداختهای خود قادر اسوت از
بی وسایل پرداخت گوناگون یدی را انتخاب کنر .ای مرل نیوز هماننور مورل تقاضوای پوول بوامول و
توبی بر اساس نگرش سبر داراییها بنا شره است؛ اما در ای مرل برخالف مورل بوامول-تووبی

کوه

______________________________________________________
1. Santomero, Anthony M and John J. Seater
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فرض میکنر افراد ثروت خود را بهصورت ترکیبی از پول نقر و سوایر دارایویهوا نگهوراری مویکننور
فرض شره است که افراد قادرنر تا از بی چنری وسیله پرداخت مورد قبول موردم بوهطوور هومزموان
استفاده کننر .در ای مرل فرض شره است که فرد مهموبً درآمور خوود ( )Yرا در ابتورای یوک دوره
زمانی ثابت دریافت کرده و در طول ای دوره ثابت تمام درآمر خود را برای خریر و مصورف  Gکوابی
متفوواوت هزینووه مووویکنوور ( .)g=1,2,3,4,…,Gهمچنووی

در ایوو دوره  Lوسوویله مبادلوووه( )

( )i=1,2,3,4,…,Lوجود دارد که فرد میتوانر یدی از ای وسایل را برای انجام پرداخت انتخاب نمایور.
بنابرای

هرکرام نیازمنر انجام یک سفر کوتاه خریر جراگانه هیتنر در طول دوره فرد

خریر برای خریر کابی  gبا پول

سفر کوتاه

انجام میدهر که فرض شره است که هر سفر کوتواه خریور

هزینه خریر را در بردارد .فرد در یک سفر کوتاه خریر تنها بخشی از درآمور خوود را هزینوه مویکنور.
ازای رو درآمر باقیمانره به شدل پسانراز ( )sو موجودی پول نگهراری میشود .نرخ بازده پسانراز
و نرخ بازده انواع مختلف پول
داراییهای پولی است (

بوده و فرض شره است که بازده پسانراز بیشتر از بوازده هور یوک از

> ) .بنابرای

با توجه به انواع مختلف پول

بهدست آوردن پول ) ( انجام میگیرد و هزینه هر تبریل

سوفر کوتواه تبوریل بورای

است .سفرهای کوتاه تبریل و خریور در

طی دوره فرض شره است که به فواصل یدیانی صورت میگیرنر .فرد در پی حراکثرکردن سود حاصل
از مریریت داراییهایش در طول یک دوره مهی است .از آنجا که تمام سفرهای کوتاه تبوریل و خریور
در فواصل یدیانی صورتگرفته و مصرف نیز با یک نرخ ثابتی انجام میشود تابع سود فورد مویتوانور
برحیب ارزش متوس داراییهای مربوط بهصورت زیر نوشته شود:
( )
فرد از طری حراکثر نمودن ای تابع مقادیر بهینه

و

را به دست میآورد .اگور

دهنره میزان مخارج کوابی  gکوه در یوک سوفر کوتواه خریور و بوا پوول

خریوراری شوره باشور

نشاندهنره کل مخارج انجامشره با پوول الدترونیدوی ( )EMبووده بنوابرای
تقاضای پول الدترونیدی به شدل زیر خواهر بود :

نشوان
توابع
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( )

طب ای رابطه تقاضای پول الدترونیدی تابهی است از هزینوه تبوریل وجووه بوه پوول الدترونیدوی بوا
استفاده از یک کارت هوشمنر یا دییدت سخت رایانه (

) ،هزینه هر سفر کوتاه خریر (

) کل

مخارجی که با پول الدترونیدی انجام میشود ( )Aو تفاوت بی نرخ بازده پسانوراز و نورخ بوازده پوول
الدترونیدی با (

) نشان داده شره است.

برای ارزیابی چگونگی رابطه تبهی تقاضای پول الدترونیدی با عوامل یادشره نمیتوان بوهطوور
ساده از رابطه تقاضای پول نیبت به آنها مشت گرفت و تحلیل کرد .بهطور مثال حالت افزایش هزینه
) در نظر گرفته میشود .ای امر مویتوانور دو

مهامالتی یا هزینه تبریل وجوه به پول الدترونیدی (

اثر متضاد را به همراه داشته باشر :از یک سوی برای حجم مهینی از خریرهایی که با پول الدترونیدوی
صورت میگیرد ( )Aفرد ترغیب به نگهراری حجم بابتری از پول الدترونیدی مویشوود؛ اموا از سووی
دیگر با افزایش هزینه مهامله با پول الدترونیدی میزان استفاده از پوول الدترونیدوی کواهش موییابور.
) اساسواً

هزینه استفاده از پول الدترونیدی برای خریر کابی  gیهنی هزینه هر سفر کوتاه خریر (

عبارت است از کوارمزد بوالقوه ای کوه در هور خریور از سووی مغوازهدار یوا ناشور کوارت هوشومنر بوه
استفادهکننرگان پول الدترونیدی تحمیل میشود .بنابرای
شود (=0

) رابطه تقاضای پول الدترونیدی (

اگر هزینه هر سفرکوتاه خریر صوفر فورض

) به همان شودل ریشوه دوم اسوتانرارد بوامول-

توبی تبریل خواهر شر:
( )

=

همانطور که در رابطه باب نیز نشان داده شر رابطه تقاضای پول الدترونیدوی بوا متغیرهوای دیگور در
جرول

به طور خالصه بیان شره است:
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جدول  .5جهت رابطه تقاضای پول الکترونيکی با متغيرهای اثرگذار بر آن در مدل سانتومرو سيتر
رابطه مستقيم
رابطه مستقيم
رابطه عکس

 .7پيشينه پژوهش
 .5-7مطالعات داخلی
در مطالههای که توس تاری و شاپوری (  ) 1انجام گرفت اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغوذی
به سمت الدترونیدی بر تابع تقاضای پول بوا اسوتفاده از دادههوای توابلویی در دوره 31- 3

و بوا

استفاده از روشهای اقتصادسنجی بررسوی شور .نتوایج نشوان داد افوزایش تهوراد ابزارهوای پرداخوت
الدترونیدی اثر منفی بر مقرار تقاضای پول داشته است.
در پژوهش دیگری که توس همتی و همداران (  ) 1انجام گرفت تثثیر تغییر تهوراد کوارتهوای
باندی بر ضریب فزاینره نقرینگی و عرضه پول بررسی شر و نتایج نشان داد افزایش تهراد کوارتهوای بواندی
درحالی به افزایش عرضه پول منجر میشود که تثثیری بر ضریب فزاینوره نقورینگی نراشوته اسوت و تهوراد
کارتهای باندی نیز نتوانیته است سرعت گردش پول را تحت تثثیر قرار دهر.
راعی دهقی (  ) 1اثر پول الدترونیدی را بر برخی از متغیرهای پولی ماننور حجوم نقورینگی
( )M2ضریب فزاینره پولی و پایه پولی بررسی کرده است .یافتههای وی نشان مویدهور در بلنرمورت
افزایش حجم تراکنشهای الدترونیدی در مجموع باع

افزایش حجم نقورینگی کواهش پایوه پوولی و

افزایش ضریب فزاینره پولی شره و در نتیجه به بهینهشرن ترکیب نقرینگی منجر شره است.
 .2-7مطالعات خارجی
در مقاله کلومبا ( ) 001با استفاده از دو روش دادههای مقطهی و دادههای تابلویی نشان داده شور کوه
ابراع تدنولوژیهای جریر ماننر دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش توثثیر منفوی بور حجوم تقاضوای
مانره پولی نزد افراد در کشور ایتالیا دارد درحالیکه تثثیر آن بر حجم پول مثبت ارزیابی شور .در ایو
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مطالهه نرخ بهره سپردههای دیراری نیز به عنوان هزینه فرصت نگهراری اسدناس و میودو

در نظور

گرفته شر و نشان داده شر ای متغیر رابطه مهدوسی با حجم نگهراری اسدناس و میودو

در دسوت

مردم دارد .همچنی

تفاضل نرخ بهره اوراق سهماهه خزانه از نرخ بازده حجوم محورود پوول بوهعنووان

متغیر هز ینه فرصت برای حجم محرود پول در نظر گرفته شر که نتایج نشاندهنره رابطه منفی میوان
متغیر هزینه فرصوت و حجوم پوول بووده اسوت .درهمو

و همدواران (  ) 00در مطالهوهای توثثیر

تدنولوژیهای نوی پرداخت را روی تقاضای پول نقر بررسی کردنر .آنها با استفاده از دادههای سوابنه
 3کشور عضو  OECDاز سال  130تا  113نشوان دادنور دسوتگاههوای پایانوه فوروش اثور منفوی
مهناداری روی تقاضای اسدناس داشته درحالیکه دسوتگاههوای خوودپرداز تقاضوا بورای اسودناس را
افزایش داده است .بوشتون ( ) 110با استفاده از تحلیل اقتصاد خرد به تحلیل رفتار پرداختوی افوراد
در کشور هلنر پرداخت و نشان داد که با وجود دستگاههای خودپرداز پایانه فروش و چک الدترونیدوی
میزان نگهراری پول نقر توس افراد حرود  0درصر کمتر از قبل شره است .در مطالهوه دیگوری کوه
توس اسنلم

و همداران ( ) 000برای ده کشوور اروپوایی در سوالهوای  111- 131بوه صوورت

مقطهی و سری زمانی انجام شر نشان داده شر دستگاههای خودپرداز و پایانه فوروش اسوتفاده از پوول
نقر را کاهش داده است .در پژوهش دیگری که توس هامفری و همداران ( ) 111انجام گرفت برای
کشور توسههیافته در سالهای  131تا  11نشان داده شر که گیترش و توسهه دسوتگاههوای
خودپرداز و پایانه فروش تقاضا برای پوول نقور را کواهش داده اسوت .دوکوا و وایوت سول ) 11 ( 1بوا
استفاده از دادههای مقطهی اثر کارتهای اعتباری بر تقاضای پول نقر در کشور آمریدا را بررسی کرده
و نشان دادنر کارتها ی اعتباری بر پول نگهراری شره دست افراد اثر منفی خواهر داشت بهطوری که
درصر افزایش تهراد کارت اعتباری حجم پول نگهراری شره را  /درصر کاهش خواهر داد.

______________________________________________________
1. Francesco Columba
2. Drehmann, et al
3. Boeschoten
4. Snellman, et al
5. Humphrey
6. Duca and Whitesell
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پژوهش القوادی ( ) 001در کشور مصر نشان داد با ورود کارتهای الدترونیدوی مانوره پوول
نزد افراد کاهشیافته و میزان سپردهها افزایش مییابر که در نهایت به افزایش ضوریب فزاینوره پوولی
منجر شره است .همچنی

یافتههای پژوهش استیدس (  ) 00برای کشور اتریش نشان داد افوزایش

تهراد دستگاههای خودپرداز تمایل افراد به نگهراری وجه نقر را کاهش میدهر .رامیوامی و همدواران
( ) 001اثرات کوتاهمرت و بلنرمرت سازوکارهای جایگزی پرداخت را روی حجم اسودناس و میودو
در گردش آزمون کرده و نشان دادنر تمایل جایگزینی پول الدترونیدوی بوهجوای سوده اسودناس هوم در
کوتاهمرت و هم در بلنرمرت صادق است .در پژوهش دیگری رامالل ( ) 0 0اثر کارتهوای اعتبواری و
کارتهای برهی را روی حجوم اسودناس و میودو

در گوردش در سوالهوای  111- 003در کشوور

موریس با استفاده از یک الگوی خودرگرسیونی بررسی کرده و نشان داد کارتهای اعتباری و کوارتهوای
برهی روی اسدناس و میدو

در گردش بیتثثیر بوده است .پیشینه پژوهش نشاندهنره توثثیر مختلوف

گیترش استفاده از نظام پرداختهای الدترونیدی بر متغیرهای پولی در کشورهای مختلف است.
 .4فرضيات پژوهش
فرضیههای اساسی ای پژوهش عبارت است از:
فرضیه اول -افزایش حجم تراکنش دستگاه های خود پرداز در بلنرمرت به کاهش حجم اسدناس
و میدو در دست افراد منجر خواهر شر.
فرضیه دوم -افزایش حجم تراکنش دستگاههای خودپرداز در بلنرمرت منجر به افزایش حجم
پول خواهر شر.
فرضیه سوم -افزایش حجم تراکنش دستگاههای پایانه فروش در بلنرمرت به کاهش حجم
اسدناس و میدو در دست افراد منجر خواهر شر.
فرضیه چهارم -افزایش حجم تراکنش دستگاههای پایانه فروش در بلنرمرت به افزایش حجم پول
منجر خواهر شر.

______________________________________________________
1. EL-gawady
2. Stix
3. Ramasamy, et al
4. Ramlall

02

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،37بهار5731

 .1روش پژوهش
در ای پژوهش برای بررسی تثثیر افزایش حجم توراکنشهوای الدترونیدوی بور ترکیوب پوول از روش
مرلسازی اقتصادسنجی و تحلیلهای آماری استفاده شره که در قیمت زیر فرم تصریحشره الگوهوای
اقتصادسنجی بیان شره است:
مرلهای اقتصادسنجی تصریح شره و برآورد مرل:
مرل اول

=

مرل دوم

=

در مرل اول تقاضا برای اسدناس و میدو

) (Cتابهی از متغیر مقیاس بورای فهالیوتهوای

اقتصادی در نظر گرفتهشره که در ای پژوهش از متغیر تولیر ناخالص داخلی به عنوان متغیور مقیواس
استفاده شره است ) .(GDPهمچنی

متغیرهای بدار رفتوه در تحقیو

هیتنر .برای بررسی میزان تقاضای اسدناس و میدو
میدو

که همان نرخ سود سپردههای کوتاهمرت

جای نگهراری اسدناس و میدو
کننر بنابرای

بوه قیموت ثابوت سوال 10

نیز متغیر هزینه فرصت نگهوراری اسودناس و
بوده به مرل وارد شره است؛ چرا کوه افوراد بوه

با نگهراری سپردههای کوتاهمرت میتواننر بازده بوابتری را کیوب

نرخ سود کوتاهمرت سپردهها به عنوان متغیر هزینه فرصت برای نگهراری پول فیزیدوی

در نظر گرفته شره است .در بیشتر پژوهشهای صورتگرفتوه در ایو زمینوه از تهوراد دسوتگاههوای
کارتخوان و خودپرداز یا تهراد کارتهای باندی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شره است؛ ایو
در حالی است که با وجود تهراد زیاد ای نوع از وسایل باندراری الدترونیدی در کشور هنوز شواهر بواب
بودن حجم تبادلهای فیزیدی هیتیم .در برخی از پوژوهشهوای انجوامشوره از تهوراد توراکنشهوای
صورتگرفته به عنوان متغیرهای توضیحی یادشره است که ای متغیر نیز نمیتوانور نشوانگر خووبی از
توسهه باندراری الدترونیدی بوده باشر؛ چرا که بییاری از ای تراکنشها شامل مبالغ بیویار نواچیزی
هماننر خریر کارت شارژ بوده است .به همی دلیول در ایو پوژوهش از متغیور حجوم توراکنشهوای
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انجامشره بهوسیله ای دستگاهها به عنوان متغیرهای توضویحی اسوتفاده شوره کوه نشوانگر بهتوری از
توسهه بهکارگیری پرداختهای الدترونیدی است .بنوابرای
انجامشره بهوسیله دستگاههای خودپرداز بوده و
بهوسیله دستگاههای پایانه فروش است.
 Mنشاندهنره حجم پول بوده و

متغیور

حجوم ریوالی توراکنشهوای

نیز حجوم ریوالی توراکنشهوای صوورت گرفتوه

نیز جمله اخالل رگرسیون در نظر گرفته شره است .متغیور

سود اوراق مشارکت بوده و

نیز بهعنوان هزینه فرصوت

تقاضای پول در نظر گرفته میشود؛ به ای دلیل که حجم پول با توجه بوه نووع ترکیوب آن از قوررت
نقرینگی کمتری نیبت به پول فیزیدی برخوردار است بنابرای

بازدهی که میتوانر هزینه فرصوت آن

را نشان دهر نرخ سود اوراق مشارکت در نظ ر گرفتوه شوره اسوت کوه البتوه نورخ سوود سوپردههوای
کوتاهمرت به عنوان نرخ بازده پول بایر از آن کیر شود .دادههای موورد اسوتفاده در ایو پوژوهش بوه
صورت دادههای فصلی (  ) 1 - 3و برگرفته از آمار و اطالعات بانک مرکزی ایران بوده و پویش از
برآورد مرل ابترا دادهها به شدل فصلی مرتبشره و برای بررسی مانایی دادههوا از آزموون دیدوی فوولر
تهمیمیافته استفاده شره است؛ چراکه ای تمایل در اغلب سریهای زمانی اقتصاد کالن وجود دارد کوه
هم جهت با یدریگر حرکت کننر .علت ای امر وجود رونری است که در تموامی آنهوا مشوتر

اسوت.

چنانچه متغیرهای سری زمانی که ناپایا هیتنر در برآورد ضرایب الگووی موورد اسوتفاده قورار گیرنور
ممد است نتیجه به یک رگرسیون کاذب بینجامر زیرا در متغیرهایی که از وجود رونور برخوردارنور
ای گرایش مشاهره میشود که حتی در مواردی که یک رابطه اقتصوادی مهنواداری بوی آنهوا وجوود
نرارنر همبیتگی شریری را نشان دهنر .برای اجتناب از ای امر اگر متغیرهای مرل دارای یکمرتبه
جمهی بوده و نیز ترکیب خطی میان آنهوا نیوز ) I(0باشور دیگور وجوود رگرسویون سواختگی منتفوی
میشود .نتایج آزمون دیدی فولر تهمیم یافته در سطح نشاندهنره نبود مانایی در متغیرهای الگو است
(جرول ).

______________________________________________________
1. Francesco Columba. (2009).
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جدول  .2نتایج آزمون دیکی فولر تعميمیافته در سطح
Variable

Prob

t-statistic

0/48

-1/583688

)Ln(POS/P

0/84

-0/69

)Ln(ATM/P

0/05

-2/9

)Ln(M/P

0/71

-1/08

)Ln(C/P

0/62

-1/3

IB-ID

0/75

-0/95

)Ln(GDP/P

0/09

-2/68

ID

مثخذ :محاسبات ای پژوهش.

برای بررسی مرتبه جمهی متغیرها آزمون دیدی فولر تهمیمیافته با یک مرتبه تفاضلگیوری از
متغیرها انجامشره است و همانطور که نتایج (جرول ) نشان داد متغیرها با یکمرتبه تفاضولگیوری
همگی در سطح درصر مانا شرهانر.
جدول  .7نتایج آزمون دیکی فولر تعميمیافته با تفاضل مرتبه اول
Variable

Prob

t-statistic

0

-8/88

))d(Ln(POS/P

0/0007

-4/65

))d(Ln(ATM/P

0

-3

))d(Ln(M/P

0/043

-3/02

))d(Ln(C/P

0/0001

-5/46

( d)IB-ID

0

-5/73

))d(Ln(GDP/P

0

-6/183325

)d(ID

مثخذ :محاسبات ای پژوهش.

سپس برای تهیی وقفه بهینه از مهیارهای آکائیک شوارتز و هنان-کووئی اسوتفاده شور کوه
نتایج آن در جرول زیر نشان داده شره است.
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جدول  .4تعيين وقفه بهينه با استفاده از معيارهای آکائيک ،شوارتز ،هنان-کوئين
وقفه دوم

وقفه سوم

وقفه اول

مدل
اول

آکائیک شوارتز هنان-کوئی

-

-

دوم

شوارتز هنان -کوئی

-

آکائیک

مثخذ :محاسبات ای پژوهش.

لذا با توجه به نتایج بر مبنای مهیارهای آکائیک شوارتز و هنان-کوئی وقفه بهینه برای مرل اول یک
بوده و بر مبنای مهیارهای شوارتز و هنان-کوئی وقفه بهینه مرل دوم نیز یک انتخاب شره است.
سپس با استفاده از آزمون جوهانی و وقفه بهینهای که از قیمت قبل محاسبه شر همجمهی
سریهای زمانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جرول زیر بیان شره است.
جدول  .1نتایج آزمون همجمعی بر اساس آزمون  Traceو Max-Eig

مدل
اول

دوم

نوع آزمون

تعداد بردار همجمعی

Trace

بردار همجمهی

Max-Eig

بردار همجمهی

Trace

بردار همجمهی

Max-Eig

بردار همجمهی

مثخذ :محاسبات ای پژوهش.

همانطور که از نتایج آزمون همجمهی جوهانی مشخص شر بورای هور کورام از مورل هوا بوا

استفاده از دو آزمون  Traceو  Max-Eigنشان داده شر دارای دو بردار همجمهی بودهانر.
سپس با استفاده از روش  VECMبردار همجمهی بلنور مورت بورآورد شور کوه نتوایج آن در
جراول شماره  1و  1آورده شره است:

______________________________________________________
4. Vector Error Correction Model
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جدول  .6نتایج برآورد همجمعی بلندمدت مدل اقتصاد سنجی اول با استفاده از روش VECM
متغير توضيحی
)Ln(ATM/P

)Ln(POS/P

ID

ضریب بلند مدت

0/811681

-0/510841

-0/536067

انحراف معيار

0/06325

0/05719

0/33712

آماره t

*12/8326

*-8/93157

***-1/59015

ضریب کوتاه مدت

-0/598495

-0/458645

-0/055761

انحراف معيار

0/63303

0/42516

0/22011

آماره t

-0/94545

-1/07877

-0/25333

متغير وابسته

)Ln(C/P

*آزمون در سطح %

**آزمون در سطح  *** %آزمون در سطح % 0

فرض صفر :جمالت خطای رگرسیون دارای توزیع نرمال هیتنر
فرض صفر :واریانس جمالت خطای رگرسیون همیان است
فرض صفر :جمالت خطای رگرسیون همبیتگی سریالی نرارنر.

مثخذ :محاسبات ای پژوهش.

Jarque-Bera = 4/301082 Prob = 0/6360
Prob = 0/1417

Chi-sq = 232/0476

Prob

LM-Stat

Lags

0/5443

23/57083

1

0/0874

35/04374

2

0/5372

23/69152

3

0/4092

25/97085

4

0/0503

37/62574

5

0/2238

30/01200

6

0/9754

13/08681

7
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جدول  .3نتایج برآورد همجمعی بلندمدت مدل اقتصاد سنجی دوم با استفاده از روش VECM
متغير توضيحی
)Ln(ATM/P

)Ln(POS/P

ID

ضریب بلند مدت

-4/055209

1/997968

-1/70182

انحراف معيار

1/89496

0/98301

0/43846

*-2/14

*2/03251

*-3/88135

-1/112477

0/153774

0/2208

0/66304

0/26056

0/14555

**-1/67785

0/59016

1/51704

متغير وابسته

)Ln(C/P
آماره t
ضریب کوتاه مدت
انحراف معيار
آماره t
*آزمون در سطح %

**آزمون در سطح  *** %آزمون در سطح % 0

فرض صفر :جمالت خطای رگرسیون دارای توزیع نرمال هیتنر
فرض صفر :واریانس جمالت خطای رگرسیون همیان است
فرض صفر :جمالت خطای رگرسیون همبیتگی سریالی نرارنر.

Jarque-Bera = 4/441253 Prob = 0/6172
Prob = 0/8107

Chi-sq = 336/2509

Lags

Prob
0/3431

LM-Stat
27/25903

1
2

0/9438

14/89527

0/3725

26/67055

3

0/0688

36/18437

4

0/3071

28/01539

5

0/9246

15/66014

6

0/3206

27/72689

7

مثخذ :محاسبات ای پژوهش.

بهر از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی برای بررسی اعتبار هر کرام آزمونهای نرمال بودن باقی
مانره های رگرسیون واریانس ناهمیانی و همبیتگی سریالی انجام شر که نتایج به ترتیب همانطور
که در جرول فوق مشخص است نشان دهنره نرمال بودن جمالت خطای رگرسیون همیان بودن
واریانس جمالت خطای رگرسیون و عرم وجود همبیتگی سریالی در بی جمالت خطای رگرسیون
بوده است.
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همانطور که از نتایج برآورد الگوهای اقتصادسنجی در جراول  1و  1مشخص است نتایج
برآورد بردار الگوی اقتصادسنجی برای اسدناس و میدو

نشان داد افزایش یک درصری حجم

تراکنش دستگاههای خودپرداز در بلنرمرت منجر به افزایش  0/3درصر اسدناس و میدو

شره

است که فرضیه اول تحقی را در سطح اطمینان بابی  %1رد کرد .همچنی منجر به کاهش %
حجم پول شره است که فرضیه دوم را در سطح اطمینان بیش از  %1تائیر میکنر .اما در کوتاهمرت
تنها به کاهش  /درصر در حجم پول منجر خواهر شر و بر اسدناس و میدو

اثر مهناداری نرارد.

ای درحالی است که افزایش یک درصری حجم تراکنش دستگاههای پایانه فروش در بلنرمرت به
کاهش

 0/درصر اسدناس و میدو

منجر شره است که فرضیه سوم تحقی را در سطح اطمینان

بیش از  %1تائیر میکنر همچنی به افزایش  /11درصر در حجم پول منجر میشود که فرضیه
چهارم تحقی را در سطح اطمینان بابتر از  %1تائیر میکنر .در حالی که در کوتاهمرت اثر مهناداری
بر هیچدرام نرارد.
از طرفی افزایش یک درصری نرخ سود سپردههای کوتاهمرت به کاهش
برای اسدناس و میدو

 0/درصر تقاضا

در بلنرمرت منجر خواهر شر و در کوتاهمرت اثر مهناداری بر آن نراشته

است.
همچنی افزایش یک درصری متغیر هزینه فرصت حجم پول در بلنرمرت به کاهش /1
درصر حجم پول منجر شره است ولی در کوتاهمرت اثر مهناداری بر آن نراشته است.
دلیل عرم مهناداری ضرایب در کوتاهمرت ناشی از ای

میئله است که فراینر اثرگذاری

الدترونیدی شرن پرداختها و اثرگذاری آن بر قررت خل نقرینگی بانک ها عمالً یک فرآینر زمان بر
است .همچنی تغییر رفتار افراد به نگهراری کمتر یا بیشتر اسدناس و میدو

در اثر تغییر نرخ

سپردهها و رشر باندراری الدترونیک فراینری زمانبر بوده و افراد مرت زمان بیشتری نیاز هیت تا
سبر نقرینگی خود را به شدل اقتصادیتری

حالت انتخاب کننر .ای

درحالی است که افزایش

تراکنش دستگاههای خودپرداز که عمالً به مهنای خروج پول از فراینر خل پول توس بانک میباشر
حتی در کوتاهمرت نیز بر حجم پول اثر منفی خواهر داشت.

75

بررسی اثر حجم تراکنش های الکترونيکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول

بررسی آمار و ارقام مربوط به حجم پرداختهای الدترونیدی در سالیان اخیر (نمودار شماره )
نشان داد با توجه به تثمی زیرساختهای بزم برای رشر و توسهه کمی و کیفی دستگاههای پایانه
فروش حجم تراکنش ای دستگاهها نیبت به حجم تراکنش خودپردازها رونر صهودی را طی کرده
است به عبارتی فشار روی افزایش حجم پول و کاهش اسدناس و میدو

به مرور بیشتر شره است

که میتوان انتظار داشت در کل حجم تراکنشهای الدترونیدی به افزایش حجم پول در کشور و
کاهش اسدناس و میدو

منجر شود.

نمودار  .5نسبت حجم تراکنش دستگاههای پایانه فروش به حجم تراکنش دستگاههای خودپرداز

۲
۲
۱
۱

83/۱
83/3
84/۱
84/3
85/۱
85/3
86/۱
86/3
87/۱
87/3
88/۱
88/3
89/۱
89/3
9۰/۱
9۰/3
9۱/۱
9۱/3
9۲/۱
9۲/3

۰

مثخذ :بانک مرکزی

نمودار فوق نشاندهنره نیبت حجم تراکنش دستگاههای پایانه فروش به حجوم توراکنش انجوام شوره
بوسیله دستگاههای خودپرداز است.
 .6نتيجهگيری و ارائه راهکار
در ای مطالهه تاثیر افزایش حجم تراکنشهای الدترونیدی بر حجم پول و اسدناس و میدو

در

ایران بررسی شره است .نتایج نشان داد افزایش تراکنش دستگاههای خودپرداز حجم پول را کاهش و
مقرار اسدناس و میدو

را افزایش داده است .همچنی افزایش حجم تراکنش انجام شره بوسیله
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پایانههای فروش حجم پول را افزایش و حجم اسدناس و میدو

را کاهش داده است .از طرفی نتایج

نشان داد نرخ بهره سپردههای دیراری کوتاهمرت تنها در بلنرمرت روی حجم اسدناس و میدو

اثر

منفی داشته و در کوتاهمرت اثر مهناداری نرارد .همچنی متغیر هزینه فرصت حجم پول تنها در
بلنرمرت روی حجم پول اثر منفی داشته و در کوتاهمرت اثر مهناداری نرارد.
اکنون با نگاهی به مرل تقاضای پول الدترونیدی سانتومر و سیتر میتوان متوجوه شور کوه بوه
دلیل افزایش حجم استفاده از پرداختهای الدترونیدوی و بوابتر بوودن نورخ بوازده حیوابهوای قابول
برداشت با کارتهای باندی نیبت به نگهوراری پوول فیزیدوی تقاضوا بورای اسوتفاده از توراکنشهوای
الدترونیدی به عنوان پول الدترونیدی در کشور رو به افزایش است .بنابرای با توجه به هزینه بابیی که
سابنه بانک مرکزی برای جمعآوری و امحاء اسدناسهای فرسوده و نشور اسودناس جریور موینمایور
توجه به گزینههایی که قادر است میزان تقاضا برای اسدناس و میدو

در دست افراد را کاهش دهور

از اهمیت خاصی برخوردار میشود .بانک مرکزی بایر امدان استفاده از پایانههای فروش را فراگیر کرده
و زیرساختهوای بزم بورای توسوهه و گیوترش آن را فوراهم آورد از طرفوی بزم اسوت بورای انجوام
پرداختهای خرد زیرساختهای بزم برای استفاده از کیوف پوول الدترونیدوی ایجواد شوره توا انگیوزه
نگهراری پول فیزیدی برای پرداختهای خرد به حراقل ممد برسور .همچنوی بزم اسوت بوا اضوافه
کردن امدانات پرداخت الدترونیدی جریر به دستگاههای خودپرداز ای دسوتگاههوا را از حالوت غالوب
تکعملیاتی (وسیلهای صرفاً برای دریافت وجه نقر) خارج نمایر چرا کوه بور خوالف انتظوارات افوزایش
حجم تراکنشهای الدترونیدی دستگاههای خودپرداز باع

افزایش حجم اسدناس و میدو

در دست

مردم شره است و حجم پول را نیز کاهش داده است .پیشنهاد دیگر در رابطه با دستگاههای خوودپرداز
کاهش سقف برداشت مجاز روزانه از ای دستگاهها است از طرف دیگر پیشنهاد میشوود در بلنرمورت
نرخ سود پرداختی به حیابهای قابلبرداشت با کارتهای باندی بهگونهای افزایش یابر که بورای افوراد
انگیزه نگهراری پول نقر کمتر شود هر چنر انجام ای کار با توجه بوه نتوایج تحقیو ممدو اسوت در
کوتاهمرت اثر مهناداری بر حجم نگهراری اسدناس و میدو

نراشته باشر اما در بلنرمرت ایو اقورام

تووثثیر منفووی و مهنوواداری بوور میووزان نگهووراری اسوودناس و میوودو

خواهوور داشووت .بهوور از ایجوواد
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زیرساخت های بزم برای پرداختهای خرد الدترونیدی (کیف پول الدترونیدی و  )...پیشنهاد مویشوود
برای تشوی و ترغیب افراد به استفاده از باندراری الدترونیدی اقرام به اخذ کارمزد برای دریافت وجوه
نقر از دستگاههای خودپرداز شود و به گونهای ای کار صورت پذیرد که باع ایجاد حیاسویت نیوبت
به استفاده از روشهای سنتی انتقال وجه شود و در نهایت اگر قرار به اخذ کارمزد از پایانههای فوروش
باشر ای اقرام بایر به گونهای انجام پذیرد کوه افوراد تحریوک بوه اسوتفاده از روشوهای سونتی بورای
پرداختهای خود نشونر.
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