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هـاي پـولي را در اقتصـاد بـر عهـده       هاي پرداخت كه وظيفه انجام پرداخت نظام
اي كـه بـراي   به گونه ؛اند با ورود فناوري اطالعات دچار تغيير فراواني شده ،دارند

 ،تغييـر روش پرداخـت  . بـه پـول نقـد نيسـت     هاي خرد نيازي بسياري از پرداخت
اي را  آورد كه اثرات اقتصادي عمده تغييراتي را در تابع تقاضاي پول به وجود مي

در اين پژوهش اثر تغيير روش پرداخت از روش كاغذي به سـمت  . به دنبال دارد
 2002هـاي   سال درهاي تابلويي  الكترونيك بر تابع تقاضاي پول با استفاده از داده

هــاي  و بــا اســتفاده از روش) هجــري شمســي 1389تــا  1381(مــيالدي  2010تــا 
اقتصادسنجي بررسي گرديد و نشان داده شد توسعه ابزارهاي پرداخت الكترونيك 

 .گذارد اثر منفي بر مقدار تقاضاي پول مي

  
 .هاي تابلويي، داده، نظام پرداخت الكترونيكتقاضاي پول :هاي كليدي واژه

  .JEL :E41 ،E42 ،E58بندي  طبقه
  
  مقدمه. 1

زمان پيدايش پول به درستي مشخص نيست اما در طول تاريخ چهار مرحله را از نظر شكل ظـاهري  
شكل كااليي داشـته   ه نخست كه بعد از دوره تهاتري است پول عمدتاًورد. پشت سر گذاشته است

الي معيـار بـراي مبادلـه    كـا  و در جوامع مختلف با توجه به اقليم مكان زنـدگي و فرهنـگ جامعـه،   
هايي از فلزات گرانبها همچـون طـال و نقـره     پس از اين دوره پول به شكل سكه. متفاوت بوده است

بـا ايجـاد   . هاي پيشرفته دنياي كهـن از ايـن شـكل پـول اسـتفاده كردنـد       درآمد كه بسياري از تمدن
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، پـول  هـاي كاغـذي   ور حوالهها به وسيله صدطريق آن هاي بازرگانان ازها و انجام پرداختصرافي
شكل كاغذي به خود گرفت و پس از آن بـا چـاپ اسـكناس در كنـار سـكه شـكل كاغـذي پـول         

در اواخـر قـرن بيسـتم بـا پيشـرفت فنـاوري اطالعـات و        . رسميت بيشتري را ميان عمـوم پيـدا كـرد   
ثير أحـت تـ  هاي پرداخـت ت هاي پرداخت و روشاي نظامهاي رايانهارتباطات و توسعه فراوان شبكه

، دوره چهـارم تغييـر   اين دوره. اين فناوري قرار گرفتند و دچار دگرگوني ساختاري و شكلي شدند
  .شكل پول است كه به شكل الكترونيكي درآمد و وجود خارجي و ملموس خود را از دست داد

از يـك  ) به صورت الكترونيكي(تواند وجه را  نظام پرداخت عبارت است از سازوكاري كه مي
بانك مركزي اروپـا نظـام پرداخـت را     1.اب در يك بانك به حسابي در بانك ديگر انتقال دهدحس

هاي انتقال وجوه بين بانكي كه چرخش پول را  ها و نظام ها، قوانين، رويه ، واسطهبسته كاملي از ابزار
از  هاي پرداخـت كـه   شكل نوين نظام. كند سازد، تعريف مي در يك كشور يا منطقه پولي آسان مي

هـاي پرداخـت   نظـام .  ورود فناوري اطالعات پديدار گشـته را نظـام پرداخـت الكترونيكـي گوينـد     
بـا  (هـاي پرداخـت كـالن     ها به دو دسته نظامالكترونيك از نظر مقدار ارزش وجه انتقالي از طريق آن

خـت  هـاي پردا  نظـام . شـود بنـدي مـي   تقسـيم ) با ارزش پـايين (هاي پرداخت خرد  و نظام) ارزش باال
هـاي خـرد نيـز وارد     دهند بلكه در زمينه پرداخت هاي كالن را انجام مي تنها پرداخت الكترونيك نه

اقتصـادي را از نگهـداري پـول نقـد     انـد عـامالن    هاي پرداخت توانسته اند و با استفاده از كارت شده
هــاي  قابــل چــك كشــيدن بــراي انجــام پرداخــتهــاي ديــداري  و ســپرده) اســكناس و مســكوك(

در واقـع عـامالن اقتصـادي بـا اسـتفاده از ابزارهـاي پرداخـت        . نيـاز كننـد   ودي بـي شان تا حد انهروز
براي تقاضاي پـول  تري را هاي نقدي را بهينه سازند و مديريت اقتصادي توانند مانده الكترونيك مي
  .  خود داشته باشند

ن نقـش پـول و   هاي علمي اقتصـاد يكـي از موضـوعات مـورد توجـه محققـي       همواره در بررسي
صاد بيش از پـيش بـر   بعد از بحران بزرگ اهميت پول در اقت. كاركردهاي آن در اقتصاد بوده است

كننده نرخ بهـره بيـان داشـت     معرفي بازار پول به عنوان تعيين جان مينارد كينز با. همگان روشن شد
شده است كه تغيير هـر   كه بازار پول نيز مانند هر بازار اقتصادي از دو عنصر عرضه و تقاضا تشكيل

هاي نوين به عرصـه اقتصـاد باعـث     ورود فناوري. تغيير در نرخ بهره خواهد انجاميدها به كدام از آن
هدف پژوهش حاضر بررسي اثر توسـعه ابزارهـاي   . شود هايي در عرضه و تقاضاي پول ميجابجايي

 

1. www.cbi.ir 
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هاي تابلويي مجموعه  داده براي برآورد آماري اين اثر از. پرداخت خرد بر طرف تقاضاي پول است
  .بريمي شاخص توسعه جهاني بهره ميبند اساس دستهكشورهاي با درآمد متوسط بر

  
  )ادبيات موضوع(مطالعات گذشته . 2

، مطالعـات زيـادي در مـورد اثـرات ايـن پديـده بـر        هـاي الكترونيـك   به دليل جديد بودن پرداخـت 
ر اين بخش به چند مورد از مطالعات صـورت  د. ه ويژه در ايران صورت نگرفته استتقاضاي پول ب

ورد گرفته در كشورهاي ديگر اشاره و در آخر نيز به ذكر چند مـورد مطالعـه صـورت گرفتـه در مـ     
  .شود هاي آن پرداخته مي تقاضاي پول در ايران و ويژگي

را مطالعه كرده و بـه ايـن    1990است كه عادات پرداخت در هلند سال  1اولين مورد بوئسچوتن
اي نگهداري  هاي فروش بطور عمده ها و پايانه يجه رسيده است كه استفاده از خودپردازها و چكنت

رداخـت غيـر از پـول نقـد اسـتفاده      بـرد كسـاني كـه از ابـزار پ     او پي مي. دهد پول نقد را كاهش مي
ول هـاي پـ   مانـده ، دهنـد  هايشـان را انجـام مـي    با افرادي كه با پول نقـد پرداخـت   كنند در مقايسه مي

  .نقدشان بيست درصد كمتر است
هاي اعتباري  شان اثرگذاري كارت آنها در مقاله. است 2مطالعه بعدي مربوط به دوكا و وايتسل 

. اي مقطعي مورد مطالعـه قـرار دادنـد   ه روي تقاضاي پول خانوارهاي آمريكايي را با استفاده از داده
هـاي معـامالتي كمتـري     پـول و سـپرده   هـاي اعتبـاري،   نتايج بيانگر اين است كه دارنـدگان كـارت  

مـدت و   هـاي كوتـاه   اي بـر سـپرده   هـاي اعتبـاري اثـر عمـده     كنند در حالي كه كـارت  نگهداري مي
دهد كه به ازاي  اند نشان مي تخميني كه اين دو نفر بدست آورده. گذارد ها نمي همچنين كل سپرده

ري نـه درصـد و دارايـي پـولي     ، مانده حساب جاك كارتافزايش ده درصدي در احتمال داشتن ي
  . يازده درصد كاهش يافته است

بـا اسـتفاده از يـك     1995تـا   1989هاي  بين سالرا تقاضاي پول در ايتاليا  3آتاناسيو و همكاران
گونـه  مـورد خانوارهـا اين   نتـايج در . انـد سري اطالعات تفصيلي از خانوارهـا و بنگاههـا تخمـين زده   

هـاي   بهره مهـم و متفـاوت بـود و بسـتگي بـه دارايـي كـارت        بودكه كشش نسبت به مصرف و نرخ
هـاي الكترونيـك   اي تقاضـاي پـول خانوارهـايي كـه كـارت      الكترونيك داشته است و كشش بهـره 

 

1. Boeschoten (1992) 
2. Duca and Whitesell (1995) 
3. Attanasio, et al (1998) 
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در  -59/0 (اند بسيار باالتر بـوده اسـت    ها را نداشته اند در مقايسه با خانوارهايي كه اين كارت داشته
  . )-27/0ه با مقايس

از يك معادلـه تعـادلي بـراي تقاضـاي پـول معـامالتي        1ديگر ماركوس و لوكدر يك مطالعه 
توبين آغاز كرده و آن را با انتخاب بين پول نقد و كارت الكترونيك به منظـور رسـيدن بـه     -بامول

كنند كـه بـا فـرض     ل ميها استدالآن. اندشود تعميم داده تعادلي كه در آن از هر دو ابزار استفاده مي
كنـد   هاي الكترونيك اسـتفاده مـي   ر اقتصادي كه از ابزارهاي پرداخت، نرخ بهره دولعرضه پثبات 

عالوه بـر ايـن در نـرخ    . مبتني بر پول نقد باشد، كمتر است ها كامالً نسبت به اقتصاد ي كه پرداخت
اي تقاضـاي پـول بـا    كشـش نـرخ بهـره    ،هـاي الكترونيـك   بهره پايين و پوشش باالتر شـبكه كـارت  

  . شود ، بيشتر ميت الكترونيك به جاي پول نقدجانشيني كار
كنـد كـه    اسـتدالل مـي   2القـوادي  ،اسـت  اي كه اقتصاد مصر را مورد مطالعـه قـرار داده  در مقاله

، باعـث افـزايش سـرعت گـردش پـول      هـاي مبـادالت   پرداخت الكترونيك به خاطر كـاهش هزينـه  
هـا افـزايش    د كـاهش يافتـه و سـپرده   هاي الكترونيك مانده پول نق همچنين با ورود كارت. شود مي
شود و اين باعث افزايش نسبت سپرده ها به پول نقد در  در واقع پول نقد به سپرده تبديل مي .يابد مي

وي  . شده كه خود افزايش ضريب فزاينده پـولي را در پـي دارد  ) اسكناس و مسكوك(دست مردم 
ش درآمـدي پـول و ضـريب فزاينـده     هاي الكترونيك را روي سرعت گرد اثر افزايش تعداد كارت
هاي  نتيجه رسيد كه افزايش تعداد كارتسنجيد و به اين  2005تا  1999هاي  پولي در مصر بين سال

ايـن اثـر   . الكترونيك بر سرعت گردش پول و ضريب فزاينده پولي اثر عمده و مثبتي را داشته است
كـه باعـث كـاهش قـدرت بانـك      مثبت بيانگر افزايش عرضه پول با فرض ثبـات پايـه پـولي اسـت     

  . شود مركزي در كنترل عرضه پول مي
نامه كارشناسي ارشد اثر جايگزيني پول الكترونيك بر متغيرهـاي   در قالب پايان) 1384(نكونام 

اده از روش پولي مانند حجم پول در تعريف محدود خود و همچنين ضريب فزاينده پولي را با استف
او بـا توجـه بـه رونـد كشـورهاي ديگـر بـه تحليـل و بررسـي          . است اي بررسي كرده  تحليل مقايسه

رسـد كـه اگـر يـك درصـد پـول الكترونيـك جـايگزين          وضعيت ايران پرداخته و به اين نتيجه مـي 
  .يابد حجم پول يك و دو دهم درصد افزايش مي ،اسكناس و مسكوكات شود

 

1. Markose and Loke (2000) 
2. El-Gawady (2006) 
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تغيرهـاي اثرگـذار بـر آن    ران و مدر زير به بررسـي چنـد مطالعـه در زمينـه تقاضـاي پـول در ايـ       
هيچ كدام از آنها به اثرات ابزارهاي پرداخت الكترونيك بـر   ،پردازيم كه همانطور كه گفته شد مي

وجه مشترك همه آنها اين است كه به باثبات بودن تابع تقاضاي پول . اند تابع تقاضاي پول نپرداخته
اند و درآمد را به عنـوان  ن دست يافتهمدت در اقتصاد ايرا در بلندمدت و كندي تعديل آن در كوتاه

ها نرخ ارز و نرخ تورم را نيز به عنوان متغيرهـاي  آنبرخي . اند ثرترين متغير بر تقاضاي پول دانستهؤم
  .اندگذار بر تابع تقاضاي پول در نظر گرفتهأثيرت

پـول در  شان را آزمودن ثبات رفتار تابع تقاضاي  هدف اصلي مقاله) 1383(كميجاني و بوستاني 
 -جهت نيل به اين هدف، از تكنيك همگرايـي جوهانسـن  . اندو پس از آن معرفي كرده 1379سال 

نتايج حاصله حاكي از آن است كـه  . انداستفاده كرده 1381تا  1339هاي ساالنه  جوسيليوس و داده
رز حجــم نقــدينگي در ايــران بــا توليــد ناخــالص داخلــي، نــرخ تــورم و نــرخ ارز در بــازار مــوازي ا

ــه تصــحيح هم. همگراســت ــين مقــدار ضــريب جمل دســت ب 16/0خطــا را در برآوردهايشــان  -چن
دهنده حركت كند به سـمت تعـادل    ، نشاناند كه عليرغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول آورده

به باثبات بودن تابع تقاضاي  CUSUMQو  CUSUMهاي  آزمونها با انجام آن. در اين بازار است
  . ن رسيدندپول در ايرا

انباشتگي و كاربرد الگوي خودرگرسـيو   گيري از تحليل هم نيز با بهره) 1385(حسيني و بخشي 
ساله، نقش عوامـل   42و استفاده از آمارهاي سري زماني يك دوره )  ARDL(هاي توزيعي  با وقفه

، بيـانگر  هـا طالعـه آن هـاي م  يافتـه . اندداده ثر بر تقاضاي پول در اقتصاد ايران را مورد ارزيابي قرارؤم
وجود يك رابطه تعادلي بلندمدت بين تقاضاي واقعي پول و متغيرهاي كالن اقتصـادي نظيـر توليـد    

در  ، بـه طـوري كـه ثبـات تـابع تقاضـاي پـول را       استناخالص واقعي، نرخ سود اسمي و نرخ تورم 
ي پول نسبت به تغييرات دهد كه تقاضاي واقع نتايج اين مطالعه، نشان مي. كند ييد مياقتصاد ايران تأ

مـدت  هـاي بلند  يسه با نرخ تورم و نرخ سـود سـپرده  توليد ناخالص داخلي، حساسيت بيشتري در مقا
كشـش تـورمي   . اسـت  62/2دارد و كشش درآمدي بلندمـدت بـراي تـابع تقاضـاي پـول، برابـر بـا        

پول برابـر بـا   است و ضريب تعديل محاسبه شده تابع تقاضاي واقعي براي  038/0كوچك و برابر با 
در بـازار  كه كمي بيشتر از مقدار بدست آمده در مطالعه قبلي است و كند بودن تعـديل   است 19/0

  .دهد ييد قرار ميو تابع تقاضا را مورد تأ
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گذار بر أثيرشان رفتار متغيرهاي ت در مطالعه) 1385(زاده يزدي، جعفري صميمي و علمي  صادق
ها نيز از ، آنكه براي دستيابي به اين هدف اند د بررسي قرار دادهتقاضاي پول در اقتصاد ايران را مور

نتـايج حاصـل از بـرآورد الگـوي مـورد      . انـد هاي توزيعي استفاده كرده روش خودبازگشتي با وقفه
، نرخ ارز ، توليد ناخالص داخلي، نرخ تورممطالعه، حاكي از آن است كه متغيرهاي تراز واقعي پول

دت در تابع تقاضاي پول دسـت  ها نيز به رابطه تعادلي بلندمآن. را هستندو كسري بودجه دولت همگ
اين مطالعه نيـز   .اندبهره برده) ECM(مدت از روش تصحيح خطا  هاي كوتاه اند و براي پويايي يافته

  .مدت نشان داده است كند بودن فرآيند تعديل را در كوتاه

يناني اقتصادي بـر تقاضـاي پـول بـراي دوره     ثير نااطمأدر اين مطالعه ت) 1388(دهمرده و روشن 
براي اين منظـور بـا اسـتفاده از يـك تئـوري      . در كشور ايران بررسي شده است 1352-1386 زماني

بســياري از  ،هــاي اقتصــادي تعــادل عمــومي نشــان داده شــده اســت كــه عليــرغم وجــود نااطمينــاني
هـايي سـبد دارايـي خـود را      انيثيرات چنـين نااطمينـ  گريز بـا در نظـر گـرفتن تـأ     كارگزاران ريسك

كنند و تقاضاي پول را به صورت تابعي از درآمد دائمي و نـرخ بهـره و يـك شـاخص      مديريت مي
، ARCH/GARCHهاي خـانواده   كارگيري مدلها با بآن. گيرند عدم اطمينان اقتصادي در نظر مي

ثباتي موجـود   كيبي از بيبرند كه اين شاخص تر شاخصي را به عنوان نااطميناني اقتصادي به كار مي
هـاي   نرخ ارز، نرخ: گذار بر تقاضاي پول در ايران است كه اين متغيرها عبارتند ازأثيردر متغيرهاي ت
در ايـن مطالعـه پـس از    . ، توليـد ناخـالص ملـي   ) شاخص كـل سـهام  ( ، بازار سهام، تورمسود بانكي

هـاي   خودرگرسـيو بـا وقفـه    ، از روشمحاسبه شاخص نااطميناني اقتصادي از يك مـدل لگـاريتمي  
نتايج اين مطالعـه بيـانگر ايـن    . مدل تقاضاي پول استفاده شده است براي تخمين) ARDL(توزيعي 

  . مطلب هستند كه به طور كلي افزايش نااطميناني اقتصادي اثري منفي بر تقاضاي پول در ايران دارد
  
   )مروري بر ادبيات تقاضاي پول(مباني  نظري . 3

هاي نظري براي تبيـين تـابع تقاضـاي     ، پايهمطرح شدن رابطه مبادله توسط ايروينگ فيشر در ابتدا با
داشت كه حاصلضرب حجم پول موجود در اقتصاد در سرعت  رابطه مبادله بيان مي. پول ريخته شد

تعداد متوسط دست به دست شدن هر واحد پولي در يك اقتصاد مشخص و در يـك  (گردش پول 
به بيـان  . ها در توليد حقيقي مواره برابر است با حاصلضرب سطح عمومي قيمته) دوره زماني معين

  :ديگر رابطه مبادله به صورت زير است
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yPVM **   

كه متغيرها در معادله باال به ترتيب از چپ بـه راسـت مقـدار پـول در يـك اقتصـاد معـين، سـرعت         
  .ندهستها و درآمد حقيقي  گردش پول، سطح عمومي قيمت

اقتصاددانان مكتب كمبريج با اندكي تغييرات رابطه مذكور را  ،پس از مطرح شدن رابطه مبادله
ها با تقسيم طرفين رابطه بر سـرعت گـردش پـول مقـدار     آن. به اولين تابع تقاضاي پول تبديل كردند

ك وجـه مشـتر  . پول تقاضا شده در اقتصاد را به صورت ضريب ثابتي از درآمد اسـمي بيـان كردنـد   
هـا جـان مينـارد    پـس از آن  .نظريه آنها با نظريه فيشر در ثابت در نظر گرفتن سرعت گردش پول بود

بازي براي پول نشان  كينز با تقسيم انگيزه تقاضاي پول به سه دسته انگيزه معامالتي، احتياطي و سفته
اسـت و تقاضـاي   هـاي معـامالتي و احتيـاطي تـابع مسـتقيم درآمـد        داد كه تقاضا براي پول با انگيزه

كه در كل تقاضاي پول در اقتصاد حاصل جمع اين  استبازي پول تابعي معكوس از نرخ بهره  سفته
  . استسه نوع تقاضا 

تـري از نظريـه تقاضـاي     تـر و كامـل   بينانـه  نظريه تراز سبد دارايي توبين كـه در واقـع بيـان واقـع    
اي در نظـر   اي پول فرد را به صورت پلهخالف نظريه كينز كه تقاضا بر، بربازي پول كينز است سفته
  .دست آوردگرفت آن را به صورت پيوسته ب مي

سازي و از طريق كمينه كردن هزينـه نگهـداري پـول بـراي      ، بامول و توبين با مدلينپس از توب
بـازي تـابعي    مقاصد معامالتي نشان دادند كه تقاضاي معامالتي براي پـول نيـز ماننـد تقاضـاي سـفته     

اي دست يافتند كه معروف به معادله  و به رابطه استدرآمد و تابعي معكوس از نرخ بهره مستقيم از 
تـوبين بـه صـورت     -معادله بدست آمده براي تقاضاي معامالتي پول توسط بـامول . استريشه دوم 
  :زير است
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طـول   T ،نـرخ بهـره   rدرآمد حقيقـي،   Yقيقي پول، تقاضا براي مانده هاي ح 
اگـر از طـرفين معادلـه بـاال لگـاريتم      . اسـت هزينه تبديل پـول بـه اوراق قرضـه     دوره مورد نظر و 

رسيم كه توان هر كدام از آن ها نشانگر كشش تقاضاي پول نسـبت   بگيريم به يك معادله خطي مي
  .هاستبه هر كدام از متغير
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يان داشت كه برخالف ها ميلتون فريدمن با مطرح ساختن دوباره معادله مكتب كمبريج بپس آن
سرعت گردش پول ثابت نبوده و تابعي از متغيرهـايي همچـون نـرخ بهـره، نـرخ بـازدهي        ،هانظر آن

ل و بنابراين فريدمن رابطه تقاضاي پو. استسهام، نرخ بازدهي اوراق قرضه، نرخ تورم و ثروت فرد 
  .كند روي سرعت گردش پول تبيين مي نرخ بهره را از كانال اثرگذاري نرخ بهره

  :ال تحقيقؤس
در صورت پاسخ مثبـت چگـونگي اثرگـذاري و     ؟آيا روش پرداخت بر تقاضاي پول اثرگذار است

  اندازه آن چقدر است؟
  :فرضيه تحقيق

پـذيرد و انتظـار    ثير مـي نيـك تـأ  ز پول نقد به پرداخـت الكترو تقاضاي پول از تغيير روش پرداخت ا
  .ثير منفي باشدأرود اين ت مي

  :تبيين الگوي تخمين
بريم كه در بخش قبـل   توبين بهره مي -براي برآورد آماري از مدل شناخته شده تقاضاي پول بامول

گيري از اين مدل به خـاطر   دليل بهره. گذار بر تقاضاي پول بيان شدأثيرصورت معادله و متغيرهاي ت
كـه   اسـت ) (هاي مالي بـه پـول و بـالعكس و گنجانـدن آن در مـدل       به هزينه تبديل دارايي توجه

 اما در بيان تجربي و در حالـت كـاربردي معمـوالً   . ويژگي بارز ابزارهاي پرداخت الكترونيك است
  :نويسند معادله تقاضاي پول را به صورت زير مي

),,( rYfmd  

هاي اقتصادي است كه با مقدار تقاضاي  دهنده حجم فعاليت متغير مقياس است و نشان Y كه در آن
نشانگر متغير هزينه فرصت است كه در واقع بيانگر درآمدهايي است كه ما  r .پول رابطه مثبت دارد

عوامـل   نيز متغيري است كه ساير كنيم و در آخر  با نگهداري پول نزد خود از آنها صرف نظر مي
چنـين موضـوع ايـن    تـوبين و هم  -طبق بحث بامول. شود ثر است شامل ميؤرا كه بر تقاضاي پول م

ده در نظـر گرفـت كـه بـا تقاضـاي پـول        هاي بهره را هزينه تبديل پول به دارايي  توان پژوهش مي
ن متغير نماينده ما اين متغير را با استفاده از تحول در روش و ابزار پرداخت به عنوا. رابطه مثبت دارد

كنيم و در واقع با تغييـر روش و ابـزار پرداخـت از روش كاغـذي و نقـدي بـه سـمت         ل ميوارد مد
تقاضـا  (ها را كاهش داد و مقدار پول كمتري را نزد خود نگه داشـت   توان اين هزينه الكترونيك مي
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قاضـاي پـول خواهـد    ها اثري منفي بـر ت رداخت الكترونيك و استفاده از آنپس توسعه ابزار پ). كرد
  .گذاشت

ثر بر تقاضاي پول جامعه متغيرهاي خاصي را بـه عنـوان نماينـده    ؤدر اين پژوهش براي عوامل م
  :ايم كه داليل انتخاب هر يك به شرح زير است انتخاب نموده

در كارهاي تجربي و به اقتضاي شـرايط اقتصـادي    براي متغير وابسته معموالً: متغير وابسته .1
 0mهـاي پـولي بـه صـورت      توان متغيرهاي مختلفـي را از كليـت   ، ميلعهكشور مورد مطا

مـورد اسـتفاده  قـرار     4m تـا ) سكه و اسكناس خارج از سيستم بانكي و در دست مردم(
ر روي بـ  هـاي كـارتي اسـت كـه عمـدتاً      اما در اين مطالعه تمركز مـا روي پرداخـت  . داد

انتظــار  .ثير خواهــد گذاشــتتــأ) 1m(و پــول ) 0m(اســكناس و مســكوك در گــردش 
رود كه اثر ابزارهاي پرداخت الكترونيك بـر روي اسـكناس و مسـكوك در گـردش      مي

بـا انتقـال روش پرداخـت از     هـاي كـارتي   بيشتر و شديدتر از پـول باشـد، زيـرا پرداخـت    
هاي نقـدي بـه سـمت پرداخـت هـاي الكترونيـك باعـث كـاهش در پـول نقـد            پرداخت

ديـداري و  (هـاي بـانكي    نگهداري شده توسط مردم شده و اين مقادير را به سمت سپرده
هـاي الكترونيـك در پـي     با افـزايش تعـداد  و حجـم پرداخـت    . دهند سوق مي) دار مدت

هاي  يابد و اگر سپرده اي آن،  پول نقد در دست اشخاص كاهش ميافزايش تعداد ابزاره
تواند مجموع اثرات مثبـت و   شود و مي ديداري افزايش يابد اثر آن روي پول نامعلوم مي

دار را افزايش دهد باعث كاهش تقاضاي پـول نيـز    هاي مدت منفي، باشد ولي اگر سپرده
بـه همـين   . ينگي را در پي خواهد داشتخواهد شد و افزايش شبه پول و به دنبال آن نقد

دهيم  را مورد آزمون قرار مي 1m هم و 0m منظور در اين پژوهش براي متغير وابسته هم
  . تا ميزان و جهت تغيير را مشخص نماييم

وت، درآمد دائمي و يا درآمد ملي را در نظـر  توان ثر براي متغير مقياس مي: متغير مقياس .2
هـاي اقتصـادي    گيـري مقيـاس فعاليـت    گرفت كه به ترتيب متغيرهاي مناسب براي اندازه

توان بـه   اما دو متغير ثروت و درآمد دائمي را در بسياري از كشورها و مناطق نمي. هستند
رآوردي مشـكالتي  درستي تعيين نمود زيرا اين متغيرهـا بـه لحـاظ تعريفـي و همچنـين بـ      

بـه  . كننـد  شان را بيان نمي دارند و بسياري از افراد مقدار صحيح ثروت و يا درآمد دائمي
توليـد  (همين خاطر متغير مقياس را براي برآورد تقاضاي پول جامعه، درآمد ملي حقيقي 
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تـر از دو   زيرا هم از نظر آماري قابل اطمينـان . ايم ، انتخاب نمودهGDP، )ناخالص داخلي
هـاي اقتصـادي در يـك محـدوده جغرافيـايي       متغير قبلي است و هم نشانگر ميزان فعاليت

  . است
توان متغيرهاي گوناگوني همچون انواع  براي عامل هزينه فرصت مي: متغير هزينه فرصت .3

به خاطر ديد . نرخ بهره و يا نرخ تورم را به عنوان بازدهي كاالهاي بادوام وارد مدل نمود
مـدت كمتـر از    هاي كوتاه مدل نرخ سود اسمي سيستم بانكي براي سپردهمدت اين  كوتاه

جـا  اي كـه در اين  نكتـه . ايم سه ماه را به عنوان متغير نماينده براي هزينه فرصت وارد كرده
بايد به آن توجه كرد اين است كه در ايران به خاطر قانون بانكداري اسـالمي نـرخ سـود    

دهنـده   شود و در واقع نرخ اعالمـي بازتـاب   مال ميالحساب از سوي سيستم بانكي اع علي
مـدت بـراي    هـاي كوتـاه   براي رفع اين مشكل به جاي نرخ سود سپرده. نيستوقايع بازار 

بـراي  . ايـم  هاي ايران از نرخ تورم انتظـاري بـه عنـوان متغيـر نماينـده اسـتفاده نمـوده        داده
ارات تطبيقي بدست آمده اساس انتظخ از يك رابطه خودرگرسيوني كه برمحاسبه اين نر

  .شود است استفاده مي
توان متغيرهـاي   براي عامل تغيير در روش پرداخت مي: متغير نوآوري در روش پرداخت .4

هـاي   تـوان تعـداد كـارت    تـرين آنهـا مـي    از جمله معـروف  .گوناگوني را وارد مدل نمود
هاي فـروش را   نه، تعداد دستگاههاي خودپرداز و يا تعداد پايا)بدهي و اعتباري(پرداخت 

هاي خودپرداز و پايانه اخت از يك سو و دستگاههاي پرد از آنجا كه كارت. عنوان نمود
ميزان استفاده از ديگـري   ،فروش از سوي ديگر مكمل هم هستند و با افزايش تعداد يكي

تـوان آنهـا را بـا هـم      اي كه در آنها وجـود دارد نمـي   از نظر اثرات شبكه يابد، افزايش مي
ها نسبت  ها همواره تعداد كارت از طرفي به دليل فني و كمتر بودن هزينه. مدل نمودوارد 

تري برخوردارند و در واقـع عامـل    هاي فروش از رشد سريع به تعداد خودپردازها و پايانه
بـا مقايسـه   . آينـد  محدودكننده براي بكارگيري ابزارهاي پرداخت كارتي به حساب نمـي 

هـا  ردازرسـيم كـه خودپ   پايانه فروش نيز بـه ايـن نتيجـه مـي     بين دستگاههاي خودپرداز و
تـري برخوردارنـد و بررسـي كشـورهاي مـورد       هاي فروش از رشـد سـريع   نسبت به پايانه

هـا  هـاي پرداخـت از طريـق خودپرداز    مطالعه نشان داده است كه عمده تـراكنش كـارت  
تصــال بنــدي و ا خــاطر آن اســت كــه هزينــه نصــب و شــبكهايــن رشــد ســريع بــه . اســت
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چنين ابزارهـاي پرداخـت الكترونيـك    هم. ي فروش استها تر از پايانه خودپردازها، پايين
توان از نوع كاالهاي اطالعاتي دانست كه ويژگـي مهـم و بـارز آنهـا هزينـه بـاالي        را مي

سازي و اتصـال و حفـظ امنيـت و پـايين بـودن هزينـه نهـايي         ثابت اوليه مانند هزينه شبكه
  .استهاي پذيرنده آنها  ها بيشتر از دستگاه د تعداد كارتاز اين رو رش. است

اولـين معيـار   . ايـم  مـا از دو معيـار اسـتفاده نمـوده     ،براي وارد نمودن اثرات تغيير روش پرداخت
كـه از تقسـيم نمـودن تعـداد دسـتگاههاي خـودپرداز هـر دوره         هاي خودپرداز استنسبت دستگاه

دومـين معيـار نيـز    . آيد دست ميب) كشورها(در بين مقاطع به بزرگترين مقدار در همان دوره ) سال(
اين كار براي  بدست آوردن توسـعه  . هاي فروش است كه مانند قبل محاسبه شده است نسبت پايانه

  . نسبي ابزار پرداخت الكترونيك در بين كشورهاي مورد مطالعه انجام پذيرفته است
  
  برآورد الگوهانتايج . 4

توبين  -هاي اقتصادسنجي بر پايه الگوي تقاضاي پول بامول ا استفاده از روشدر اين بخش از مقاله ب
. پردازيم به مطالعه تجربي اثرپذيري تقاضاي پول از تغيير روش پرداخت كاغذي به الكترونيكي مي

تخمين موردي براي ايران بـه دليـل كوتـاهي دوره بكـارگيري ابزارهـاي پرداخـت الكترونيـك بـه         
به همين خاطر و به منظور افزايش تعداد مشـاهدات مجموعـه كشـورها را    . نيست پذير تنهايي امكان
تـراز ايـران بـه لحـاظ درآمـد       تر بودن مشاهدات، كشورهاي همگيريم و به منظور همگن در نظر مي

اسـت كـه در    1اساس معيارهاي بانك جهـاني بندي صورت گرفته بر دسته. كنيم سرانه را بررسي مي
، كشورهاي با درآمد متوسط 3هاي با درآمد باال شورهاي جهان را به دستهك 2شاخص توسعه جهاني

  .تقسيم نموده است 6و كشورهاي با درآمد پايين 5، كشورهاي با درآمد متوسط پايين4باال
براي انجام محاسبات . كشورهاي با درآمد متوسط پايين قرار دارد ءبندي جز ايران در اين دسته

هاي كشورهاي با درآمد متوسط باال و پايين اسـتفاده   اين پژوهش از دادهآماري و برآورد مدل، در 
. بـريم  بهـره مـي   8هاي سري زماني به جاي داده 7هاي تابلويي پس در اين پژوهش از داده. شده است

 

1.@World Bank 
2.@WDI 
3.@High Income 
4.@Upper Middle Income 
5.@Lower middle Income 
6.@Low Income 
7.@Panel Data 
8.@Time Series Data 
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مـدل مـورد   . توان از طريق مدل مورد استفاده در اين مقاله توضيح داد هاي تابلويي را مي روش داده
  :هاي ابتدايي به صورت زير است تخميناستفاده براي 

ititit XY    

 tنشـانگر تعـداد مقـاطع و     iمتغيره از متغيرهاي مسـتقل،   kيك بردار  Xمتغير وابسته،  Yكه در آن 
  :كنيم فرض مي it اكنون ساختار زير را براي جمله اخالل. استنشانگر تعداد دوره 

itiit    

تواند تصادفي يا غيرتصادفي باشـد كـه    مي i تصادفي است ولي it فرض بر اين است كه متغير
  :آيد كه حال براي مدل سه حالت به وجود مي. همان جمله مربوط به مقاطع است

در مدل اثر ثابـت  . نامند مي 1، آنگاه مدل را اثرات ثابتغيرتصادفي فرض گردد i اگر .1
همبسـتگي وجـود دارد يعنـي     itXو متغيرهـاي توضـيحي    iشـود كـه بـين     فرض مي

  .كوواريانس آن دو مخالف صفر است
در مـدل اثـر   . نامنـد  مـي  2تصادفي فرض گردد، آنگـاه مـدل را اثـرات تصـادفي     iاگر  .2

  .صفر است itXو  i شود كه كوواريانس بين تصادفي فرض مي
 Pooled Averageها مساوي صفر باشـد آنگـاه مـدل را انباشـته يـا      iاگر مقدار همه  .3

)PA (معادلـه مقـاطع مختلـف تفـاوتي وجـود       در اين حالت بين عرض از مبـدأ . نامند مي
  .شود ندارد و در واقع يك معادله يكتا برآورد مي

ليمـر   Fاز آزمـون   ابتـدا  هاي انباشته، اثر ثابـت يـا اثـر تصـادفي     براي انتخاب مدل مناسب بين حالت
طع مختلف تفاوتي وجـود دارد  مقا ين عرض از مبدأخواهيم ببينيم كه ب در واقع مي. شود استفاده مي

فرض صفرآزمون مبتني بـر صـفر بـودن تمـام اثـرات       است، Fدر اين آزمون كه داراي توزيع . يا نه
  :ستاآماره اين آزمون به صورت زير . 0i ثابت است يا

KNNTNF
KNNTURSS

NURSSRRSS
F 


 ,~

)/(

)/()(
1

1  

 

1.@Fixed Effect 
2.@Random Effect 
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برابر است با مجموع مجذورات پسماند حالت مقيد از انجـام حـداقل    RRSS در فرمول باال عبارت
ايـم و  كـه قيـد صـفر بـودن اثـرات ثابـت را اعمـال نمـوده        ) PA(مربعات معمولي روي مدل انباشته 

ت غيرمقيد كه برآورد حداقل مربعـات  برابر است با مجموع مجذورات پسماند حال URSS عبارت
حال با توجه به ناحيه بحرانـي و آمـاره   . ايم با اثرات ثابت را انجام داده) LSDV(متغيرهاي مجازي 

تـوان از روش انباشـته    در ناحيه رد فرض صفر آزمون قـرار گرفـت نمـي    Fآزمون اگر مقدار آماره 
تصادفي استفاده شـود و اگـر در ناحيـه پـذيرش     استفاده كرد و بايد از روش اثرات ثابت و يا اثرات 

را در حالـت انباشـته    توان فرض صـفر را رد نمـود و بايـد مـدل     فرض صفر آزمون قرار گرفت نمي
پس از اين آزمون اگر فرض صفر مبني بر انباشته بودن مـدل رد شـد بـراي تشـخيص     . برآورد نمود

  .شود اده ميحالت اثرات ثابت يا اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استف
نشان  أرا به صورت تفاوت در عرض از مبد) رها، كشودر اين مورد(ها  اگر اختالفات بين مكان

ها در هر كشور با يكديگر متفاوت هستند ولي طي زمان براي هر كشـور  يعني فرض كنيم  ،دهيم
ه از مدل اثرات ثابت تنهـا  استفاد. ايم به صورت عدد ثابت هستند از روش اثرات ثابت استفاده كرده

توان به صـورت انتقـال    ها را مي در صورتي منطقي است كه اطمينان داشته باشيم اختالف بين مقطع
هـاي   در حالي كه مـا هميشـه از تحقـق ايـن امـر مطمـئن نيسـتيم لـذا روش        . تابع رگرسيون نشان داد

ثرات تصادفي است كـه فـرض   روش ا روش ديگر برآورد،. ديگري را بايد مورد استفاده قرار دهيم
به صورت تصـادفي بـين واحـدها در مقـاطع توزيـع      ) ( كننده مقاطع مختلف كند جزء مشخص مي

هاي خاص مربوط به هـر   وان اين جزء را آن دسته از ويژگيت ، ميدر مطالعات كاربردي. شده است
هـاي   واريـانس  ،لـت بايد توجه داشت كه در ايـن حا . اند در نظر گرفت كه در مدل وارد نشدهمقطع 

كـه بايـد بـه     اسـت مربوط به مقاطع مختلف با هم يكسان نبوده و مدل ما دچار واريـانس ناهمسـاني   
  1.استفاده گردد GLSاز  OLSجاي روش 

فرضيه صفر آزمون هاسمن مبتني بر اين است كه  ارتباطي بين جزء اخالل مربوط بـه عـرض از   
در حـالي كـه فرضـيه    ) نداز يكـديگر مسـتقل  (د ندارد و متغيرهاي توضيحي وجو) اثرات ثابت(أ مبد

. مقابل به اين معني است كه بين جزء اخالل مورد نظر و متغيرهاي توضيحي همبستگي وجـود دارد 
چون در صورت وجود همبستگي بين جـزء اخـالل و متغيرهـاي توضـيحي بـا مشـكل ناسـازگاري        

از روش ) 0H رد شـدن ( 1Hشـدن   ، بنابراين بهتر اسـت كـه در صـورت پذيرفتـه    شويم مواجه مي
هم اثرات ثابت و هم اثرات تصادفي هـر دو سـازگار    0Hتحت فرضيه . اثرات ثابت استفاده نماييم

 

  )1387( ، شعلهمهرباقري پر .1
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بايـد از روش اثـرات    0Hهستند ولي روش اثرات ثابت ناكـارا اسـت يعنـي در صـورت رد نشـدن      
روش اثرات ثابت سـازگار و روش اثـرات    1Hتصادفي استفاده نماييم در صورتي كه تحت فرض 

  .تصادفي ناسازگار است و بايد از اثرات ثابت استفاده كنيم
ثابـت يـا تصـادفي بـه بـرآورد مـدل       هـاي انباشـته، اثـرات    بين حالـت  ،پس از تعيين نوع مدل ما

هاي  سال بين سال 9درآمد متوسط در طي با  1كشور 20هاي  ها از دادهبراي برآورد مدل. پردازيم مي
هاي كشـورها در بعضـي    دادهايم كه به خاطر در دسترس نبودن برخي  استفاده نموده 2010تا  2002
هـاي   ادههاي ما از نـوع د  مشاهده رسيد پس داده124ات ما به تعداد مشاهد ،هاي مورد مطالعه از سال

  . است 2تابلويي نامتوازن
هـاي بـرآوردي دو متغيـر    متغير وابسته را در مدل ،همانطور كه در قسمت قبلي توضيح داده شد

مجمـوع پـول در گـردش در دسـت اشـخاص      ) (1m(و پول ) 0m(پول در گردش در دست مردم 
)0m (و متغيـر نماينـده تغييـر در روش پرداخـت را دو متغيـر نسـبت تعـداد        ) هاي ديـداري  و سپرده

بدين ترتيب بـه چهـار معادلـه بـه     . ايمهاي فروش در نظر گرفتههاي خودپرداز و نسبت پايانهدستگاه
  : رسيم صورت زير براي برآورد مي

itititititit

itititititit

itititititit

itititititit

POSrryCm

POSrryCm

ATMrryCm

ATMrryCm











)log()log(

)log()log(

)log()log(

)log()log(

1

0

1

0

  

مقـدار   1mمقدار پول حقيقي در گـردش در دسـت اشـخاص و     0mدالت باال به ترتيب كه در معا
) CPI(كننـده   پول حقيقي هستند كه از تقسيم مقدار اسمي آن متغيرها بـر شـاخص قيمـت مصـرف    

هـاي   نـرخ سـود سـپرده    r ،ليد ناخالص داخلي حقيقيمقدار تو y، عرض از مبدأ C اند، دست آمدهب
هـاي فـروش    نسـبت پايانـه   POSr هاي خـودپرداز و نسـبت دسـتگاه   ATMr ،مدت سـه ماهـه   كوتاه
دهنـده مقـاطع    بـه ترتيـب نشـان    t و iهـاي   انـديس . نيز جملـه اخـالل در رگرسـيون اسـت     . هستند

  . آمده است 1دله باال در جدول نتايج برآورد چهار معا .هستند) ها دوره(و زمان ) كشورها(
  
  

 

  . كشور در دسترس بود 20كشور است كه تنها داده  94تعداد اين كشورها در شاخص توسعه جهاني  .1
2. Unbalanced Panel Data 
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  هانتايج برآورد مدل .1 جدول
 متغير وابسته

  متغير مستقل
)log(( پول در گردش 1m(   پول در گردش))log( 0m(  

)078/0 (  
064/1  

)078/0( 
085/1  

)076/0( 
020/1  

)075/0 (  
032/1  )log(y  

)006/0 (  
034/0-  

)006/0( 
030/0-  

)005/0( 
034/0-  

)005/0 (  
031/0-  r  

  )171/0( 
324/0-    )147/0 (  

266/0-  ATMr  

)157/0(  
025/0-    )135/0( 

067/0-    POSr  

)904/1(  
716/2-  

)899/1( 
185/3-  

)855/1( 
 703/2-  

)847/1(  
  )C( أاز مبد عرض  -985/2 

65/0  66/0 67/0 68/0  Adjusted R-squared  
216/80  864/83 142/85 216/88  F-statistic  
063/96  528/93 564/188 189/194  F-limer stat  

231/5  308/4 908/2 295/2  Hausman stat  
يب به معناي معناداري ضـرايب  به ترت و    ،مقادير داخل پرانتز بيانگر انحراف معيار ضرايب هستند و : توضيح

  .هستند 01/0و  05/0، 1/0در سطح معناداري 
  

ليمر، آماره آزمون براي همـه معـادالت در ناحيـه رد     F پس از انجام رگرسيون و انجام آزمون
ليمـر،   Fپس از آزمون . استهاي اين مطالعه نبودن تمامي مدل) PA(قرار گرفت كه بيانگر انباشته 

انجام پذيرفت كه فرض صفر آزمون مبني بر وجود اثرات تصـادفي در مـدل رد   آزمون هاسمن نيز 
 ،نشد و بايد مدل را با اثـر تصـادفي بـرآورد نمـود كـه همـان طـور كـه پـيش از ايـن نيـز بيـان شـد             

گذار بر روي تقاضاي پـول در برخـي كشـورها وارد    أثيردهنده اين است كه برخي متغيرهاي ت شانن
  .ها نشده استمدل

ضرايب درآمد و نرخ سـود بـراي همـه معـادالت در      ،شود ديده مي 1ور كه در جدول همان ط
براي درآمـد مثبـت   (رفت  سطح يك درصد معنادار هستند و عالمت آنها هماني است كه انتظار مي

هـاي اول و دوم در سـطح ده درصـد    ضـريب نسـبت خـودپرداز در مـدل    ). و براي نرخ سـود منفـي  
، بارتي بـا افـزايش نسـبت خودپردازهـا    يعني به ع. هستندرايب نيز منفي اند و عالمت ض معنادار شده
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متغيـر نسـبت    هـا از هـاي سـوم و چهـارم كـه در آن    امـا در مـدل  . كنـد  تقاضاي پول كاهش پيدا مي
هاي فروش به عنوان متغير نماينده تغيير در روش پرداخت استفاده شده اسـت ضـريب بدسـت     پايانه

  .آماري معنادار نيستندآمده منفي است اما به لحاظ 
  
  گيري  نتيجه. 5

تـوبين بـراي    -هاي مختلف تقاضاي پول، مـدل تقاضـاي پـول بـامول     در اين پژوهش با بررسي مدل
هـاي تـابلويي اسـتفاده گرديـد كـه مجموعـه        بـراي انجـام بـرآورد از داده   . برآورد انتخـاب گرديـد  

ريح مدل، بـه چهـار معادلـه دسـت     پس از تص. گرفتكشورهاي با درآمد سرانه متوسط را در برمي
هاي  هاي خودپرداز و پايانهيافتيم كه براي متغير نماينده ابزار پرداخت الكترونيك دو نسبت دستگاه

فروش و براي متغير وابسته اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و پـول در تعريـف محـدود آن    
ميزان تقاضاي پول اثـري منفـي    هاي خودپرداز برج بيانگر اين است كه نسبت دستگاهنتاي. وارد شد

انـد و   هاي فروش اثري منفي دارند اما از لحاظ آماري معنادار نشده و معنادار دارند ولي نسبت پايانه
هاي خـودپرداز در كشـورهاي مـورد    يافتگي و اسـتفاده بيشـتر دسـتگاه    تواند به توسعه ين پديده ميا

اول كه متغير وابسته سكه و اسكناس در  چنين ضريب نسبت خودپرداز در مدلهم. مطالعه بازگردد
تواند به دليل  دست اشخاص است از مدلي كه متغير وابسته پول است، مقدار كمتري دارد و اين مي

هـاي اعتبـاري    زيـرا كـارت  . هاي بـدهي باشـد   هاي اعتباري در مقايسه با كارت كاربرد بيشتر كارت
دار سـودده   هـاي مـدت   دهي بـه سـمت حسـاب   هاي بـ توانايي انتقال پول بيشتري را نسبت به كارت

  . دارند
  
  پيشنهادها. 6

تواننـد بـا گسـترش ابزارهـاي پرداخـت الكترونيـك موجـب كـاهش          مقامات پـولي مـي   -
تواننـد  هايي شوند كه اين وجوه مينگهداري وجوه نقد شوند تا از اين راه مانع از اختالل

ثير بـا توجـه بـه ميـزان تـأ      .در مديريت كنترل نقدينگي مقامـات پـولي بـه وجـود آورنـد     
تواند  شبكه استفاده از اين دستگاهها ميگسترش  دستگاههاي خودپرداز بر تقاضاي پول،

  .در اولويت اول قرار گيرد
يابد كه موجب  طور چشمگيري كاهش ميگسترش اين ابزار هزينه معامالت بهمچنين با  -

با توجـه  . ار خواهد بودافزايش حجم معامالت در اقتصاد و رونق هر چه بيشتر كسب و ك
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هـاي توسـعه   ثير استفاده از كارتهاي اعتباري الزم است تا ضمن اصـالح روش أبه ميزان ت
تري براي رونق بيشتر كسب  فضاي مناسب اين ابزار با توجه به قوانين بانكداري بدون ربا،

  .و كار فراهم شود
مبادالت روزمـره اسـت   از مزاياي ديگر گسترش اين ابزار كاهش استفاده از اسكناس در  -

هاي كهنه و چـاپ   هاي سنگين امحا اسكناس ها و كاهش هزينه كه افزايش عمر اسكناس
  .هاي جديد را در پي خواهد داشت اسكناس

هـا در بـين   در پايان با توجه به مزاياي ابزارهاي جديد پرداخت الكترونيك و توسـعه روزافـزون آن  
تر باشد و اين  اي نه چندان دور بسيار بيشتر و گستردهآيندهثيرات در رود كه اين تأجوامع انتظار مي

در آينده با در دسترس بودن آمارهاي بيشتر . مطالعه تنها به يكي از جوانب اين اثرات پرداخته است
تري را انجام داد كه يكـي از  تر و كاملتوان مطالعات دقيق هاي اين ابزار مياز تراكنش) ترو كامل(

  .عه نيز هموار نمودن اين مسير بوده استاهداف اين مطال
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