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چکیده

هدف انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر بانکددار اککررونیدب بدر اید ا
نگهدار اسکناس و اسکوک توسط اردم بوده است؛ زیرا ااروزه رشد و
توسعه بسیار سریع بانکدار اککررونیب در کشور ،اوضدویی ییدر بابد
چشمپوشی است .در بانکدار اککررونیدب ،تدراکنشهدا اککررونیکدی
جایگ ین تراکنشها فی یکی برا پول شدهاند .ااا بررسی این اوضوع
که آیا بانکدار اککررونیب یمالً در کشور ایرا توانسره ای ا نگهدار
اسکناس و اسکوک را کاهش دهد یا خیر ،از اهمیدت بداییی برخدوردار
است؛ چرا که کاهش حجدم نگهددار اسدکناس و اسدکوک انجدر بده
اف ایش حجم سپردهها بانکی و اف ایش بدرت نظارتی و سیاسرگذار
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پوکی بانب ارک و کاهش اخاطرات ناشی از پول شویی خواهدد شدد.
در این تحقیق ،با اسرفاده دادهها فصلی  1384تا  1393و با اسدرفاده
از رهیافت همجمعی جوهانسن ،همجمعی ارغیرهدا بده کدار رفرده در
ادل ابرصادسنجی بررسی شدده و بدا بده کدارییر رو  1VECMبده
بررسی اثر بلندادت یسرر بانکدار اککررونیب ،بر اید ا نگهددار
اسکناس و اسکوک در دست اردم پرداخره شده اسدت .نردای تحقیدق
نشا داد که اف ایش حجم اسرفاده از دسرگاهها کارت خوا در بلندد
ادت ،تأثیر انفی و اعنادار رو حجم اسدکناس و اسدکوک دارد؛ در
حاکی که اف ایش اسرفاده از دسرگاهها خودپرداز بانب ،تدأثیر اثبدت و
اعنادار رو اسکناس و اسکوک در دست اردم داشره است.
واژگان کلیدی :رو

تصحیح خطا بردار  ،آزاو جوهانسن ،حجدم

اسکناس و اسکوک دست اردم

طبقهبندی E51 ،G24 ،O33 : JEL

 .1مقدمه

ااروزه اهمیت بانبها در کشور به ینوا یکی از ارکا اهم ابرصاد به شدک ف ایندده ا
در حال یسرر است و بانبها یالوه بر نقش نگهدار و اراببت از وجدوه نقدد ادردم،
ارائه دهنده خداات حسابدار  ،ااکی و اشاورها یسررده به واحدها توکیدد  ،صدنایع
و اشرریا خود ای باشند و از طریق تجهی بده فنداور هدا ندوین ،بددو احددودیت
زاانی و اکانی ،انواع خداات بانکی را بده اشدرریا یرضده ادیکنندد .از ایدن رو ،نقدش
بانبها در پیشبرد اهداف ابرصاد پر رنگتر از بب شده است .از طرفدی ،بده دکید یددم
وجود ااکا تأاین ااکی اسرقیم صنایع کوچب در بازار سراایه ،اهمیت سیسدرم بدانکی
بیش از پیش خود را نمایا ساخره است؛ به یونه ا که ااروزه باکغ بر  80درصد ابرصاد
بانب احور ای باشد .از طرف دیگر ،در ساکیا اخیر ورود فناور هدا ندوین بده یرصده
نظام بانکدار در سطح دنیا بایث شک ییر تغییراتی در این حوزه شده است.
یکی از دسراوردها اهم ورود فناور اطالیات و ارتباطدات بده حدوزه نظدام بدانکی،
شک ییر بانکدار نوین یا بانکدار اککررونیب ایباشد .بانکدار اککررونیب بده طدور
1. Vector Error Correction Model
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چشمگیر در دنیا رشد و توسعه پیدا کرده است و اادروزه نده تنهدا دیگدر یدب ا یدت
ربابری احسوب نمی شود ،بلکه به ینوا یب ضرورت برا بابی ااند در یرصه ربابدت
جهانی به شمار ای آید .همچنین بانکدار اککررونیب به دکی حذف ارزهدا زادانی و
اکانی ،توانسره است ا ایا زیاد را ایجاد کند .در این اسیر ،روند رشد و توسعه نظدام
بانکدار کشور طی سال ها اخیر ،حاکی از توجه شدبکه بدانکی بده توسدعه بانکددار
اککررونیب ایباشد .توسعه و یسرر بانکدار اککررونیکی به ینوا یکی از کاربردهدا
فندداور اطالیددات و ارتباطددات در بازارهددا پددوکی و بددانکی کشددورها جهددا  ،صددنعت
بانکدار کشور را در ساکها اخیر به انظور به کارییر این نوآور به تکاپو وادار کرده
است .ااا سؤال اساسی در این اقاکه ،یبارت است از اینکه :آیا نظام بانکدار اککررونیدب
در بلندادت توانسره است ای ا نگهدار اسکناس و اسکوک توسط اردم را در کشدور
کاهش دهد؟
 .2مبانی نظری

بانکدار اککررونیب با کاهش چشمگیر ه ینه ها بایث انجام صرفه جدویی هدا زیداد
در حوزه ابرصاد شده است .اهمیت این اوضوع در کشور ادا از ایدن جهدت اسدت کده
هنوز بسیار از بانب ها کشور توسط بخش دوکری اداره ایشوند و سداخرار یدریو و
طوی سیسرم ها و ساخرارها سنری را تدا حددود بسدیار زیداد حفدک کدردهاندد کده
ه ینهها هنگفری را به دوکت تحمی ایکندد .همچندین وجدود سداخرارها سدنری و
یدم یکپارچه ساز فرایندها و یکپارچه ساز سیسرم بانکی انجر به کداهش شدفافیت
ها بانکی شده است که خود زاینهها شک ییر فسادها بانکی را فراهم ایسازد.
برا اف ایش شفافیتها شبکه بانکی و همچنین ایجاد تغییرات ساخرار در فرایندهدا
و ساخرارها فی یکی و کاهش ه ینهها بانکدار و همچندین کداهش آکدودیدیهدا
زیستاحیطی ناشی از بانکدار سنری ،توسعه بانکدار اککررونیب بدیش از پدیش یزم
ای آید.
بر اساس تعاریف ارفاوتی که از پول ارائه شدده اسدت ،ادیتدوا تقسدیمبندد هدا
دیگر از سپردهها را سااا داد کده بدر اسداس درجده نقددینگی کده هدر سدپرده دارد،
ایتواند به نحو تعریفی از پول را ارائه و وظایف پول را تا حدود انجدام دهدد .هرچده
درجه نقدینگی سپردهها کمرر باشد ،جانشین ضعیف تر برا پول احسوب ایشدود و
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در اصطالح به آ شبه پول اییویند .بر طبق بانو بانکدار بدو ربا ،بانبهدا تنهدا از
طریق ایطا وام و تسهیالت اجاز به کسب درآاد هسرند .به همین دکی  ،بانبها بدرا
کسب درآاد ،به جذب اسکناس و اسکوک اردم در کشور نیازاند اند .بنابراین ،ایتدوا
بیا داشت که جذب سپردهها به ینوا یکی از اصلی ترین فعاکیدتهدا بدانکی اطدرح
است و زاینه یزم برا ایفا نقش نظام بانکی در راسرا کاهش ه یندههدا ناشدی از
نگهدار پول فی یکی را فراهم ایآورد.
اهمترین ه ینه نگهدار پول فی یکی ،تسهی فرایندها پولشویی در کشور اسدت.
همچنین ساکیانه ه ینهها بسیار باییی صرف چاپ ،نگهدار و توزیع پول ایشود کده
ای توا با یملیاتی ساز وابعی بانکدار اککررونیب ،این ه ینهها را بده شددت کداهش
داد .همچنین بانکدار اککررونیب ،با کاهش چشمگیر ه ینهها ساخرار نظدام بدانکی
و ه ینهها ناشی از انجام یملیات بانکی برا اشرریا و تسهی یملیدات بدانکی ،نیداز
اردم به نگهدار پول نقد را کاهش داده است .طبق ادل تقاضا پول بدااول و تدوبین،
تقاضا پول تابعی اسرقیم از ه ینه تبدی اوراق برضه (به ینوا یب جانشدین ن دیدب
با بازده بیشرر از بازده پول نقد) به پول نقد ایباشد.
Md = √2. 𝛼𝛼 0.5 . 𝑦𝑦 0.5 . 𝑟𝑟 −0.5 . p

در این اعادکه Md ،نشا دهنده تقاضا پول α ،ه ینه ابادکه تبدی اوراق بده پدول
نقد y ،درآاد r ،نرخ بهدره و  pسدطح بیمدتهدا ادیباشدد .اادروزه بدا وجدود بانکددار
اککررونیب و کاهش ه ینه هدا زادانی و ریداکی تبددب پدول بده سدپردههدا سدودآور
(سپردههایی که به آنها سود تعلق ایییرد) ،افراد برا ابرصاد تر کرد تدراز نقددینگی
خود ،بیشرر ترجیح ایدهند به جا نگهدار پول نقد ،ابدام به نگهددار سدپرده ند د
بانبها کنند و از این طریق نی درآاد داشره باشند .ااا باید دیدد در کشدور ایدرا بده
دکی وجود برخی از اوانع توسعه بانکدار اککررونیب که برخی از اهمتدرین آ اسدائ
فرهنگی و اقاوات در برابر نویرایی است ،آیا وجود نظام بانکددار اککررونیدب توانسدره
است حجم نگهدار اسکناس و اسکوک در دست اردم را کداهش دهدد؟ اهمیدت ایدن
اوضوع ناشی از این اساکه است که در صورتی که اشخص شود بانکدار اککررونیدب در
کشور بادر به تحریب افراد به کاهش نگهدار اسکناس و اسدکوک و وجده نقدد باشدد،
ای توا با اف ایش سراایه یذار در رشد و توسعه بانکدار اککررونیب ،زیرساختهدایی
را فراهم ساخت که افراد به جا نگهدار پول نقد ،ابدام بده پد اندداز آ کنندد ،و بدا
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اتخدداا اسددرراتژ اشددخص و اکد ام آور بددرا بانددبهددا در ایجدداد نظددام بانکدددار تمددام
اککررونیب ،برواند ه ینهها ناشی از  ،چاپ ،نشر ،نگهدار  ،حم و نق و از این ببید
را کاهش داد.
 .3مروری بر پیشینه پژوهش

در زاینه اوضوع این تحقیق و اشابه آ  ،پژوهشها بسیار کمدی در کشدوراا انجدام
یرفره که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.
 .3-1مطالعات داخلی

در پایا نااه درسری ( )1377تحت ینوا «یواا اؤثر بر جذب سپردهها بدانکی بعدد
از اجرا یملیات بانکی بدو ربا طی ساکها  ،»1363-75نریجهییدر شدده کده ندرخ
سود سپردهها بانکی در سطح کال  ،تأثیر اعنادار بدر افد ایش نگهددار اسدکناس و
اسکوک ندارد.
یلیددار ( )1384در تحقیقددی ایدددانی بددا ینددوا «بررسددی یوااد اددؤثر بددر حجددم
سپردهها بخش خصوصی در بانب کشاورز  ،طی سالها  ،»1368-79نشا داد کده
اف ایش بهره ور نیرو انسانی از طریق توسعه و تکمی سیسرمها اکدانی ه و اصدالح
رو ها بازاریابی بانکی و پیداکرد راهکارها اناسدب جهدت تعیدین اید ا وابعدی
سود و زیا شعب و برارداد سیسرم پادا شعب بر ابنا سودآور  ،تأثیر اثبردی بدر
حجم سپرده ها بانکی و کاهش ای ا نگهدار اسکناس و اسکوک خواهد داشت.
در اطاکعها کده توسدط تدار و شداپور ( )1391انجدام یرفدت ،اثدر تغییدر رو
پرداخت از رو کایذ به سمت اککررونیب بر تابع تقاضا پول با اسرفاده از دادههدا
تابلویی در سال ها  1381تا  1389و با اسدرفاده از رو هدا ابرصادسدنجی بررسدی
یردید .نرای نشا داد اف ایش تعداد اب ارها پرداخت اککررونیب اثدر انفدی بدر اقددار
تقاضا پول داشره است.
در پژوهش دیگر که همری و همکارا ( )1391به انجام رسداندهاندد ،تدأثیر تغییدر
تعداد کارتها بانکی بر ضریب ف اینده نقدینگی و یرضه پول بررسی و نریجه شدد کده
اف ایش تعداد کارتها بانکی درحاکی انجر به اف ایش یرضه پول ای شود کده تدأثیر
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بر ضریب ف اینده نقدینگی نداشره است؛ و تعداد کارتهدا بدانکی نید نروانسدره اسدت
سریت یرد پول را تحت تأثیر برار دهد.
 .3-2مطالعات خارجی

1

در اقاکها که توسط کلوابا در سال  2009در کشور ایراکیا انجام یرفت ،بدا اسدرفاده از
دو رو دادهها اقطعی و پن دیرا نشا داده شد کده ابدداع تکنوکدوه هدا جدیدد
اانند دسرگاهها خودپرداز و پایانه فرو  ،تأثیر انفی بر حجم تقاضا اانده پوکی ند د
افراد دارد ،درحاکیکه تأثیر آ بر حجدم پدول اثبدت بدود .در ایدن اطاکعده ،ندرخ بهدره
سپردهها دیدار بهینوا ه ینه فرصت نگهدار اسکناس و اسدکوک در نظدر یرفرده
شد و نشا داده شد این ارغیر رابطه اعکوسی با حجم نگهدار اسکناس و اسکوک در
دست اردم دارد .همچنین تفاض نرخ بهره اوراق سدهااهده خ انده از ندرخ بدازده حجدم
احدود پول بهینوا ارغیر ه ینه فرصت برا حجم احدود پول در نظر یرفره شده کده
نرای  ،نشا دهنده رابطه انفی ایا ارغیر ه ینه فرصت و حجم پول بوده است.
درهمن 2و همکارا در سال  2002در اطاکعها تأثیر تکنوکوه ها نوین پرداخدت
را رو تقاضا پول نقد بررسی کردند .در این اطاکعه که با اسرفاده از دادههدا سداینه
از سددال  1980تددا  1998و بددرا  18کشددور  OECDانجددام یرفددت ،نشددا داد کدده
دسرگاه ها پایانه فرو  ،اثر انفی اعنادار رو تقاضا اسکناس داشره ،درحداکیکده
دسرگاهها خودپرداز تقاضا برا اسکناس را اف ایش داده است.
بوشرو  3در سال  1992با اسرفاده از تحلی ابرصاد خرد ،به تحلی رفردار پرداخردی
افراد در کشور هلند پرداخت و نشا داد که باوجود دسرگاهها خودپرداز ،پایانه فدرو
و چب اککررونیکی ،ای ا نگهدار پول نقد توسط افراد حدود  20درصد کمردر از ببد
شده است.
4
در اطاکعه دیگر که توسط اسدنلمن و همکدارا در سدال  2001بدرا ده کشدور
اروپایی طی سال ها  1987-96به صورت اقطعی و سر زاانی انجدام یردیدد ،نشدا

1. Columba
2. Drehmann, et al.
3. Boeschoten
4. Snellman, et al.
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داده شد که دسرگاهها خودپرداز و پایانه فرو  ،اسدرفاده از پدول نقدد را کداهش داده
است.
1
در اطاکعه دیگر که توسط هاافر و همکارا در سال  1996انجام یرفدت بدرا
 14کشور توسعه یافره در سدالهدا  1987تدا  1993نشدا داده شدد کده یسدرر و
توسعه دسرگاهها خودپرداز و پایانه فرو  ،به کاهش تقاضا برا پول نقد انجدر شدده
است.
دوکا و وایت س  2در سال  1995با اسدرفاده از داده هدا اقطعدی ،اثدر کدارتهدا
ایربار بر تقاضدا پدول نقدد در کشدور آاریکدا را بررسدی کردندد و نشدا دادندد کده
کارت ها ایربار بر پول نگهدار شده دست افراد اثر انفی خواهد داشدت؛ بدهطدور
که  1درصد اف ایش تعداد کارت ایربار  ،حجم پول نگهدار شده را  1/1درصد کداهش
خواهد داد.
 .4روش تحقیق

انجام این پژوهش بر اساس این فرضیه است کده رشدد و توسدعه بانکددار اککررونیدب،
ای ا نگهدار اسکناس و اسکوک در دست اردم را کاهش داده است.
در این پژوهش برا تخمین اثرات بانکدار اککررونیدب رو حجدم سدپردههدا ،از یدب
ادل ابرصادسنجی و با دادهها فصلی از سال  1384تا  1393در کشور ایدرا اسدرفاده
شده است .همچنین برآورد تخمین با اسرفاده از نرماف ار ا ویوز  7انجام یرفره است.

 .4-1مدل نظری و تصریح مدل

تصریح صحیح ادلها ابرصادسنجی ،نیازاند وارد کرد ارغیرها اهدم تأثیریدذار در
اکگو است .در این پژوهش ،تال شده است تا ارغیرها اثریذار بر اسکناس و اسدکوک
در اکگو وارد شود؛ کذا ،حجم فعاکیتها ابرصاد در باکب ارغیر توکید ناخداکص داخلدی
در اکگو وارد شده است .از طرفی ،حجم تراکنشها دسرگاهها خود پرداز و پایانههدا
فرو به ینوا ارغیرها رشد و توسعه بانکدار اککررونیب در ادل وارد شدهاند .اکبره
در اطاکعات داخلی و خارجی که تاکنو در این زاینده صدورت یرفرده اسدت ،از تعدداد
1. Humphrey, et al.
2. Duca and Whitesell
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کارتها بانکی و یا تعداد دسرگاهها خودپرداز و پایانه فرو به ینوا نماد بانکددار
اککررونیب اسرفاده شده ،اادا در کشدور ایدرا بده دکید ندوع سداخرار ابرصداد حجدم
تراکنشها ،نشانگر بهرر از بانکدار اککررونیب است؛ چرا که ااروزه تعداد کدارتهدا
بانکی بسیار زیاد صادر شده ،وکی بسیار کم اورد اسرفاده بدرار ادیییرندد ،کدذا حجدم
تراکنشها دسرگاهها خودپرداز و پایانه فرو  ،نشا دهنده بهرر از توسعه و رشدد
اسرفاده از بانکدار اککررونیب ایباشند.
در این اکگو ،همچنین از ارغیر بیمتها انرظار به ینوا یکی دیگر از ارغیرهدا
توضیحی اسرفاده شده ،به دکی اینکه افراد در اواجهه بدا افد ایش نایهدانی بیمدتهدا و
ایجاد فضا سودایرانه ،ابدام به سپردهیذار ن د باندب نمدیکنندد ،و پدول خدود را در
فعاکیتها سودایر به کار ایییرند که نیازاند نگهدار اسدکناس و اسدکوک بدایتر
است؛ درحاکیکه انرظار ایرود با اف ایش نرخها بهره بدانکی ،افدراد بدرا کسدب سدود
بایتر ،به سپرده یذار ن د بانبها ترییب شوند ،و حجم کمردر اسدکناس و اسدکوک
نگهدار کنند .کذا اکگو ابرصاد سنجی پژوهش به شک زیر تصریح شده اسدت کده در
ادااه هر یب از نمادها به کار رفره در آ به اعرفی شده است.
𝐼𝐼 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛼𝛼2 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛼𝛼3 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛼𝛼4 𝑃𝑃𝑒𝑒 + 𝛼𝛼5

در بسمت زیر ،به تعریف ارغیرها اکگو پرداخره شده است:
) Ln(CUکگاریرم حجم اسکناس و اسکوک حقیقی در دست ادردم (حقیقدی شدده بده
شاخص بیمت سال )1390؛
) Ln(GDPکگاریرم حجم حقیقی فعاکیتها ابرصاد که هما توکید ناخداکص داخلدی
حقیقی است؛
) Ln(ATMکگاریرم حجم حقیقی تراکنش دسرگاهها خودپرداز بده یندوا شاخصدی از
بانکدار اککررونیب؛
) Ln(POSکگاریرم حجم حقیقی تراکنش دسرگاهها کارتخوا به یندوا شاخصدی از
بانکدار اککررونیب؛
𝑒𝑒𝑃𝑃 تورم اورد انرظار؛
 Iارغیر ه ینه فرصت که هما ایانگین نرخ سپردهها بانکی است.
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 .5نتایج تجربی

.5-1آزمون مانایی (ریشه واحد)

به دکی تأثیر پذیر برخی از ارغیرها سر زاانی از فصول اخرلف سال ،امکن است
نرای برآوردها تحقیدق کمدی یمدراهکنندده باشدد .بده یندوا اثدال ،افد ایش حجدم
تراکنش ها اککررونیب در ااه اهدر و اسدفند اادر ییدر بابد انکدار اسدت .کدذا بدرا
برطرفکرد اثرات فصلی دادهها و اشخص شد تأثیر خاکص آنها بر یکدیگر ،هریدب از
دادهها تعدی فصلی شدهاند ،سپ برا برا جلوییر از بدروز ریرسدیو کدااب ،بده
بررسی وجود ریشه واحد در هر کدام از ارغیرها سر زاانی فصلی ادورد اسدرفاده در
ادل پرداخره شده است .برا این انظور ،از آزاو ریشه واحد دیکی فوکر تعمدیم یافرده
اسرفاده ،و اشاهده شد که هیچکدام از ارغیرها در سطح اانا نیسرند؛ ااا تماای ارغیرها
در تفاض ارتبه اول خود اانا شدهاند .نرای نهایی آزاو در جدول شماره  1بیا شدده
است.
جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
نتیجه

آزاو در تفاض ارتبه اول
آااره آزاو
احرمال

آزاو در سطح
آااره آزاو
احرمال

-7/303

-2/659

(I)1

0/001

-4/291

(I)1

0/001

-6/130

(I)1
(I)1
(I)1
(I)1

0/001
0/001

0/001
0/001

-6/045

-7/224
-6/466

0/778

-0/895

0/274

-2/618

0/258
0/921
0/699
0/067

انبع :احاسبات پژوهش

-0/257
-1/77
-2/8

ارغیر
)Ln(CU
)Ln(GDP
)Ln(ATM
)Ln(POS
e

P

I

هما طورکه اشاهده شد ،برا اانایی دادهها سر زادانی ،یزم اسدت از هرکددام،
یب ارتبه تفاض ییر شدود .ایدراد کده در ایدن رو وجدود دارد ،آ اسدت کده بدا
تفاض ییر از دادهها ،بسیار از اطالیات افید که در سطح دادهها اوجدود اسدت ،از
دست خواهد رفت .به همین دکی برا جلوییر از بروز این اشک  ،از رو همجمعدی
جوهانسن اسرفاده شده است تدا در صدورت وجدود رابطده تعدادکی بلندد اددت در بدین

 / 152بررسی تأثیر بلندمدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم

ارغیرها ،بروا بدو هراس از کااب بود ریرسدیو  ،بردارهدا همجمعدی را اشدخص
ساخت.
 .5-2آزمون همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس

افهوم ابرصاد همجمعی آ است که هنگاای دو یا چند ارغیر سر زاانی بدر اسداس
ابانی نظر با یکدیگر ارتباط داده ایشوند تدا یدب رابطده تعدادکی بلنداددت را شدک
دهند ،ایرچه امکن است خود این سر ها زادانی ناااندا باشدند ،اادا در طدول زادا
یکدیگر را به خوبی دنبال ایکنند؛ به یونها که تفاض بین آنها اانا اسدت (نوفرسدری،
 .)76 :1378بب از انجام آزاو همجمعی جوهانسن ،باید وبفه بهینه بدرا انجدام ایدن
آزاو اشخص شود ،که بر اساس اعیارها آکائیب ،شوارت و حنا کوئین ،هما طدور
که در جدول شماره  2نشا داده شده است ،وبفه بهینه برابر با یب تعیین شد.
جدول  :2یافتن وقفه بهینه

AIC

Lag

0
1

0/824045
*

-8/986534

SC

1/085275
*-7/157924

انبع :احاسبات پژوهش

HQ

0/916141
*-8/341863

بعد از این ارحلده و بدا اسدرفاده از وبفده بهینده احاسدبه شدده ،آزادو همجمعدی
جوهانسن انجام شد که نرای آ بر اساس دو آااره  Traceو  Max-Eigبیانگر وجود یب
بردار همجمعی بدین ارغیرهدا اکگدو ادیباشدد؛ یعندی ،ارغیرهدا وارد شدده در اکگدو
همجهت با یکدیگر حرکت ایکنند که این اار بحث کااب بود ریرسیو را تدا حددود
بسیار زیاد رفع ایکند.
 .5-3برآورد بردار همجمعی بلندمردت برا اسرتفاده از روش تصرحیح خطرای
برداری و نتیجهگیری کلی

بعد از تأیید وجود بردار همجمعی بلندادت بین ارغیرها اکگو و رفدع احرمدال رخدداد
ریرسیو کااب ،برا برآورد رابطه بلند ادت بردار همجمعی ،از رو تصدحیح خطدا
بردار  1اسرفاده شده که نرای آ در جدول شماره  3باب اشاهده است.
1. VECM
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جدول  :3نتایج آزمون VECM
تخمین
بلندادت
LnCU

)Ln(GDP

)Ln(ATM

)Ln(POS

P

I

ضریب

1/108

2/543

-1/435

0/107

-0/358

آااره

-1/7

-5/96

5/183

-2/216

2/021

انبع  :احاسبات پژوهش

هما طور که در جدول  3اشاهده ای شود ،نرای آزادو تصدحیح خطدا بدردار
برا برآورد بردار همجمعی بلند ادت ،نشا ادیدهدد کده در بلنداددت ،افد ایش یدب
درصد حجم توکید ناخاکص داخلی انجدر بده افد ایش  1/1درصدد اید ا نگهددار
اسکناس و اسکوک توسط اردم شده اسدت .همچندین افد ایش  1درصدد اسدرفاده از
دسرگاهها خودپرداز در بلند ادت انجدر بده افد ایش  2/5درصدد اید ا نگهددار
اسکناس و اسکوک به وسیله اردم شده است؛ در حاکی که اف ایش  1درصدد اسدرفاده
از پایانه ها فرو  ،حجم نگهدار اسکناس و اسکوک را  1/4درصد کاهش داده ،وکدی
اف ایش  1واحد شاخص بیمت هم که نشا دهنده تدورم اسدت ،انجدر بده افد ایش 0/1
واحد در نگهدار اسکناس و اسکوک ،و در نهایت ،هر  1واحد اف ایش ارغیدر ایدانگین
نرخ بهدره باندب در بلنداددت انجدر بده  0/35واحدد کداهش در نگهددار اسدکناس و
اسکوک توسط اردم شده است.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادات

هما طور که از نرای برآورد اکگو ابرصادسنجی اشخص اسدت ،افد ایش اسدرفاده از
دسرگاه ها خودپرداز بایث اف ایش اعنادار ای ا حجم اسکناس و اسدکوک در دسدت
اردم در بلند ادت ایشود .دکی این اوضوع ،یدم توسعهیافرگی کیفی این دسدرگاههدا
ای باشد .بدین اعنا که دسرگاهها خودپرداز ،بیشرر وسیلها برا دریافدت وجده نقدد
بوده است ،در حاکی که توسعه کیفی این دسرگاهها باید به یونها باشد که افراد را بدادر
سازد ااور بانکی خود را  -همچو انرقال بدو احدودیت ابلغ -بروانند با این دسرگاهها
انجام دهند .همچنین ارائه سود به حسابها جار ارص بده یدابر باندبهدا ،افدراد را
تشویق به نگهدار سپرده به جا وجه نقد ایکند .همچنین نرای بلندد اددت اربدوط
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به ارغیر  POSنشا داد که اف ایش ای ا حجم تراکنش دسرگاهها کدارت خدوا بده
طور اعنادار بایث کاهش حجم اسکناس و اسکوک در دست اردم شده است.
با نگاهی به نرای این پژوهش و سایر پژوهشهایی کده در بسدمت پیشدینه تحقیدق
بیا شد ،ای توا به اقایسه نرای پرداخت .نرای اطاکعه تار و شاپور  ،نشا داد کده
اف ایش اسرفاده از اب ارها پرداخت اککررونیب ،اثر انفی بر ای ا تقاضدا اسدکناس و
اسکوک دارد .این در حاکی است که نرای پژوهش حاضر بیدا ادیکندد ،تنهدا افد ایش
اسرفاده از پایانهها فرو انجر به کاهش تقاضا اسکناس و اسکوک شده ،وکی افد ایش
اسرفاده از خودپردازها ،به اف ایش ای ا نگهدار اسکناس و اسکوک داان زده است.
همچنین نرای تماای اطاکعه ها کلوابا ،بوشرو  ،اسنلمن ،هداافر و وایرسد (و
همکارا شا ) ،نشا داد که اف ایش اسرفاده از ظرفیتها بانکدار اککررونیدب انجدر
به کاهش تقاضا برا اسکناس و اسکوک خواهد شد که بدا یدب بسدمت از نردای ایدن
پژوهش ابنی بر اثر انفی پایانهها فدرو بدر اید ا نگهددار اسدکناس و اسدکوک
همخوانی داشره و با بسمت دیگر ابنی بر اثر اثبت اید ا اسدرفاده از خودپردازهدا بدر
حجم اسکناس و اسکوک نگهدار شدده ،اغدایرت داشدره اسدت .تنهدا نردای اطاکعدات
درهمن ،به صورت کاا با نرای این تحقیق همخوانی داشره است .به طور کده نردای
تحقیق درهمن نی حاکی از اثر انفی پایانه ها فرو بر اید ا نگهددار اسدکناس و
اسکوک و تأثیر اثبت خودپردازها بر ای ا نگهدار اسکناس و اسکوک بوده است.
کذا یزم است برا کاهش نگهدار اسکناس و اسکوک و ارعابباً کاهش پول شدویی
و ه ینهها چاپ ،نشر ،نگهدار و انرقال پول و نی سایر ه ینده هدا جدانبی ناشدی از
نگهدار اسکناس و اسکوک ،سراایهیذار ها بیشرر در فراهم ساخرن زیرساختها
بهکارییر پایانه ها فرو در تماای نقاط کشور و همچندین ایجداد اشدوقهدا یزم
برا اسرفاده از این دسرگاهها و ایجاد زیرساختها رشد و یسدرر پدول اککررونیدب،
ادنظر برار ییرد .در حوزه دسرگاهها خودپرداز نی باید ی یندههدا ارندویی از ببید
انواع پرداخت ها ییر حضور و انرقال وجده بدین تمداای اندواع حسداب هدا را فدراهم
ساخت؛ به یونه ا که اسرفاده یاکب از دسرگاهها خودپرداز تنها دریافت وجه نباشد.
از طرف دیگر ،توسعه بانکددار اککررونیدب و یکپارچده سداز نظدام بدانکی ،بایدث
اف ایش شفافیتها نظام بانکی شده و زاینهها شک ییر فسداد هدا بدانکی را بده
شدت کاهش خواهد داد.
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