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ي تسهيل  اي به مقوله هاي اوليه معرفي خدمات بانكداري الكترونيكي توسعه تجهيزات پرداخت الكترونيكي با نگاه ويژه اگر چه در سال
خواهي در جوامع به  ي و اقتصادي مطرح گرديد، ليكن امروزه كاهش استفاده از پول متداول و ضريب نقدينهها در محافل بانك پرداخت

در ايران نيز افزايش رشد نگران كننده مصرف . شوند هاي ترويج خدمات پرداخت الكترونيكي تلقي مي ترين مولفه عنوان يكي از اصلي
هاي پرداخت غيرنقدي بعنوان جايگزيني مناسب براي  موجبات ترويج روش 1381و  1380هاي  اسكناس و مسكوك به ويژه در سال

ا .ا.بانك مركزي ج 1380؛ بنحويكه در سال  هاي نقدي به منظور كاهش سهم اسكناس و مسكوك از پول و نقدينگي رافراهم نمود پرداخت
ل و انتقال وجوه الكترونيكي و ارائه خدمات بانكداري اي ملي كه بستراصلي واساسي نق استقرار طرح نظام جامع پرداخت به عنوان پروژه

دهنده خدمات بانكداري  هاي ارائه  اندازي سامانه حال اين بحث مطرح است كه آيا راه. سازد در دستور كار قرار داد الكترونيكي رافراهم مي
الكترونيكي، پرداخت قبوض شهري، پرداخت  نظير حوالجات انتقال وجوه كارتي، خريد 1384الكترونيكي و توسعه خدمات آنها از سال 

هاي نوين الكترونيكي نوظهور تا چه حد توانستند مصرف اسكناس و مسكوك در گردش را به  طور كلي ابزارها و روش و به... وجه نقد و 
 .متاثر نمايندخواهي در جامعه را  اند ميزان نقدينه تر آيا توانسته هاي غيرنقد كاهش دهند و به صورت جامع  نفع پرداخت

در دوره زماني ) هاي ديداري نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده(خواهي  پژوهش حاضر به بررسي سري زماني متغير ضريب نقدينه
سازي سري زماني تك متغيره  با استفاده از مدل) 1393:02-1392:01(بيني مقادير آتي آن در دوره  و پيش) 1385:04-1391:12(
خواهي داراي ريشه واحد فصلي و  بررسي مانايي سري مذكور به وضوح نشان داد كه سري زماني نقدينه. ردازدپ مي) ARIMAخانواده (

اقدام به برآورد يك مدل ) باشد داده هاي مربوط به سري مذكور ماهانه مي( باشد كه با تفاضل گيري مرتبه اول و دوازده  عادي مي
SARIMA بيني شده براي سري زماني  با بررسي مقادير پيش. بيني شد رد شده مقادير آتي پيشگرديده است و با استفاده از مدل برآو

بيني شده آتي براي اين سري زماني مطابق الگوي سنوات گذشته در بهمن ماه داراي  خواهي مشخص گرديد كه مقادير پيش نقدينه
يابد، ليكن روند كلي  خواهي دوباره كاهش مي قدينهكاهش و در اسفند ماه داراي افزايش شديد است و پس از آن در فروردين ماه ن

در ابتداي دوره  329/0بيني شده براي اين سري زماني براساس مقايسه نتايج ادوار آتي و پايه، نزولي است؛ بنحويكه از ميزان  پيش
شده حاكم بر سري زماني  بيني بيني نزول خواهد نمود كه روند كلي نزولي پيش در انتهاي دوره پيش 288/0بيني به ميزان  پيش

 .خواهي حكايت از كاهش تقاضا براي اسكناس و مسكوك دارد نقدينه
 

 C22؛ E51؛ JEL:E42بندي  طبقه
 

 .بيني ، پيشSARIMAپرداخت، مدل   خواهي، بانكداري الكترونيكي، نظام ضريب نقدينه: واژگان كليدي
 
 مقدمه  -1

هاي بزرگي را  شور انگلستان آغاز گرديد و متعاقب آن انقالب صنعتي دگرگونيدر اواسط قرن هجدهم ميالدي نجواي صنعتي شدن در ك
از ... هاي زندگي از جمله پزشكي، شيمي، نظامي و  به تدريج ساير عرصه. صنعت، كشاورزي، توليد و حمل و نقل ايجاد نمود  در عرصه

گذار از انقالب صنعتي با تكامل و بلوغ تدريجي   دوره. گرديدنصيب نماندند و تحوالت عميقي در آنها ايجاد  پيامدهاي انقالب صنعتي بي
آغاز شده و تا امروز ادامه يافته،  1980انقالب ديجيتال را كه از سال . اي به نام انقالب ديجيتالي منتهي گرديد دانش بشري به پديده

و  عصر اطالعات«جهان را به  ديجيتالانقالب . ناميد ديجيتال، به سوي فناوري آنالوگ الكترونيك فناوريتوان به سادگي، تغيير از  مي
يكي از ابعاد اين . است هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده بسياري از جنبهوارد و » ارتباطات

مبادالت تجاري به سرعت از . است  ها به وجود آمده ها و دولت است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت اي گسترده، تغييرات تتحوال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84�
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هاي مبتني بر اطالعات  گيري از سيستم بهرهشده و با  بر مبادله اسناد و مدارك كاغذي است خارجحالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني 
نمايند، نيز به  ها كه در اقتصاد و مراودات روزمره مردم نقش كليدي ايفا مي متعاقب آن بانك. تجارت الكترونيك فراگير شد الكترونيكي

در . ه ابزارهاي نوين بانكي مفهوم بانكداري سنتي را به بانكداري الكترونيكي تغيير دادندعرصه بزرگ فناوري اطالعات ورود كرده و با ارائ
  هاي نوين پرداخت الكترونيكي در كاهش حجم پول فيزيكي موثر بوده به نحوي سالهاي اخير رويكرد بانكداري الكترونيك با معرفي ابزار

هاي سنتي بانكي و بين بانكي را متحول  ها و رويه به چالش كشيده و فرآيند هاي پرداخت الكترونيكي استفاده از پول نقد را كه روش
هاي الكترونيكي،  هاي هديه، حواله هاي اعتباري، كارت هاي بدهي، كارت هاي بانكي نظير كارت پول الكترونيكي، انواع كارت. است نموده
هاي جديدي را براي مقامات پولي و بانكي،  ي الكترونيكي فرصتهاي تسويه بين بانك الكترونيكي، انتقال الكترونيكي وجوه، سيستم چك

 . هاي عملياتي و خدماتي بانكي شده است وري و كاهش هزينه فعاالن اقتصادي و مردم ايجاد نموده و باعث ارتقاء، رقابت، بهره
جهت ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي در ها  هاي غيرمتمركزي از سوي برخي بانك ريزي برنامه 1350در ايران براي نخستين بار در سال 

 1380اوايل (كشور صورت پذيرفت، ليكن قدمت ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي به مشتريان شبكه بانكي در كشور به بيش از يك دهه 
، افزايش رشد 80يل دهه در اوا. چراكه پس از وقوع انقالب اسالمي اين پروژه به تدريج به دست فراموشي سپرده شد. رسد نمي) تاكنون

اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و با نظرداشت اين موضوع كه افزايش سهم اسكناس و مسكوك در دست مردم از كل پول در 
هاي پولي  هاي پولي بر عرضه پول و نقدينگي را كاهش داده و درنتيجه كارايي سياست جريان، قدرت مقامات پولي در تاثيرگذاري سياست

و ايجاد  »جامع نظام پرداخت«سازي طرح  نمايد، بانك مركزي را بر آن داشت تا با استقرار و پياده ولي كشور را تضعيف ميآن نهاد پ
ً جهت پوشش تقاضاي معامالتي و احتياطي در  سامانه هاي پرداخت غيرنقدي و انتقال الكترونيكي وجوه ميزان تقاضاي نقدي كه عمدتا

حال اين پژوهش درصدد بررسي اثر اقدامات بانك مركزي در توسعه ابزارهاي پرداخت غيرنقدي و . دهدپذيرد، را كاهش  كشور صورت مي
خواهي خواهد بود؛ براين اساس فرضيه پژوهش حاضر به  بيني مقادير ضريب نقدينه خواهي و پيش خدمات بانكداري الكترونيكي بر نقدينه

 : صورت زير است
 . هاي پرداخت الكترونيكي غيرنقد از روند نزولي برخوردار خواهد بود ر اثر توسعه زيرساختخواهي د بيني رشد ضريب نقدينه پيش

پس از مقدمه كه در بخش اول ارايه شد، در بخش دوم ضمن معرفي ابزارهاي نوين پرداخت در ايران و بيان ميزان تاثيرگذاري ابزارهاي 
شناسي  بخش سوم روش. است خواهي پرداخته شده يات نظري ضريب نقدينهخواهي در جامعه، به بيان ادب موردبحث بر تقاضاي نقدينه

همچنين در بخش پاياني نتايج . خواهي اختصاص دارد بيني مقادير ضريب نقدينه مدل پژوهش و الگوي تدوين شده جهت بررسي و پيش
 . است تحقيق به انضمام پيشنهادات ارائه شده

 
 
 
 
 مباني نظري -2

 تاريخچه ابزارهاي نوين پرداخت الكترونيكي در ايرانمرور اجمالي بر  -2-1

ها براي معرفي خدمات بانكداري الكترونيكي و به ويژه استفاده از  هاي غيرمتمركزي از سوي بانك ريزي برنامه 50هرچند كه در دهه 
به شكوفايي  80جاي وجه نقد در دهه  هاي بانكي صورت پذيرفت؛ ليكن استفاده از ابزارهاي پرداخت غيرنقدي و استفاده از كارت به كارت
هاي پرداخت مبتني بر كارت، مبتني بر  شامل مكانيزم »جامع نظام پرداخت«ا با معرفي طرح .ا.بانك مركزي ج 1380در سال . رسيد

ربرداري از چك ، انتشار و مديريت اوراق بهادار الكترونيكي و نظام تصوي)انتقال الكترونيكي وجوه از طريق حساب بانكي(حساب بانكي 
هاي مبتني بر كارت بانكي از طريق  راهبري پرداخت 1381در سال . هاي غيرنقدي را در دستور كار قرار داد  سازي زيرساخت پرداخت پياده

 هاي كارت تمامي بانكهاي كشور سامانه نپيوست با هدف يكپارچه كردن و به همكه » شتاب«شبكة تبادل اطالعات بين بانكي ايجاد 
الكترونيكي،  برداشت وجه نقد، خريد خدمات بانكي نظيردامنة وسيعي از بود، انجام شد و به تدريج سوئيچ كارتي ملي  ريزي شده پايه

اندازي مركز شتاب، ابزارهاي پرداخت  متعاقب راه. گيري را به مشتريان شبكه بانكي كشور ارائه نمود مانده انتقال وجه، پرداخت قبوض و
زيرساخت تسويه و انتقال آني . هاي پرداخت حسابي وجوه خرد و كالن معرفي شدند بر حساب بانكي در قالب سامانهالكترونيك مبتني 

با هدف پردازش و تسويه  1385در آذرماه ) ساتنا(هاي بانكي مشتريان تحت عنوان سامانه تسويه ناخالص آني  وجوه از طريق حساب
فروشي تحت عنوان سامانه  هاي انبوه و خرده ري بصورت انفرادي و آني و زيرساخت پرداختتراكنشهاي بين بانكي و دستور پرداختهاي فو
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 . برداري رسيد به بهره 1388در شهريورماه ) پايا(پاياپاي الكترونيك 
 
 خواهي  اهميت معرفي خدمات پرداخت الكترونيك در تقاضاي نقدينه -2-2

ها به سمت ترويج خدمات بانكداري  هاي پرداخت غيرنقدي و هدايت بانك انهمجموعه اقدامات موصوف بانك مركزي در استقرار سام
هاي پذيرش غيرحضوري مشتري و  گذاري در تجهيز شعب، درگاه الكترونيكي و گسترش بسترهاي پرداخت الكترونيكي از طريق سرمايه

عقيب هدف جايگزيني و تغيير رفتار پرداخت نقدي به گيري از خدمات قابل ارائه در سبد پرداخت الكترونيك در ت  ترغيب مشتريان به بهره
اهميت تغيير رفتار پرداخت نقدي به سمت غير نقد و به تبع آن كاهش وجه نقد در جامعه . پذيرد سمت پرداخت الكترونيكي صورت مي

دست مردم از كل پول  چراكه هرچه سهم اسكناس و مسكوك در. باشد هاي پولي بانك مركزي مطرح مي همواره در بحث كارايي سياست
شود و نهايتاً  پول كمتر شده و موجبات كاهش كارايي سياست پولي فراهم مي  بيشتر شود، قدرت مقامات پولي در تاثيرگذاري بر عرضه

 .ناتواني مقامات پولي در كنترل عرضه پول پديد خواهد آمد
نمايد،  راستاي كاهش تقاضاي نقد در جامعه منعكس را ميهاي بانك مركزي در  هاي اقتصادي كه ميزان توفيق سياست يكي از نسبت

هاي ديداري اتالق  خواهي كه در ادبيات اقتصادي به نسبت تقاضاي وجه نقد به سپرده ضريب نقدينه. باشد خواهي مي نسبت نقدينه/ضريب
انجام ) چك(مقدار با پول تحريري  نشان دهنده آن است كه مردم چه مقدار از معامالت خود را توسط اسكناس و مسكوك و چه ،شود مي
هاي اقتصادي نقد، ميزان پيشرفته بودن نظام  اين نسبت تابعي از متغيرهايي نظير اطمينان مردم به نظام بانكي، سهم فعاليت. دهند مي

ول به درآمد قابل تصرف هاي ديداري، بازده اوراق بهادار دراز مدت، نسبت پ بانكي، توليد ناخالص داخلي واقعي، نرخ بهره بر روي سپرده
زيرا، مردم . يابد هرچه اطمينان مردم به نظام بانكي بيشتر باشد، اين نسبت كاهش مي. شخصي، گسترش اقتصاد بازار و توزيع درآمد است

ت نقد هرچه سهم فعاليتهاي اقتصادي كه بايد به صور. هاي ديداري خواهند داشت تا اسكناس و مسكوك بيشتر تمايل به نگهداري سپرده
هرچه ميزان پيشرفته بودن نظام بانكي افزايش . انجام گيرد نسبت به كل فعاليتهاي اقتصادي افزايش يابد، اين نسبت افزايش خواهد يافت

 ).86، 1375توتونچيان، (يابد، اين نسبت كاهش خواهد يافت 
 ضرايب فزاينده پولي و نقدينگي مستتر است؛ لذا  خواهي بر حجم پول و نقدينگي در هاي اثرات كاهش يا افزايش ضريب نقدينه پويايي

 

خواهي بر آنها ضروري  براي درك بيشتر اثرات مترتبه، بررسي اجزاي ضرايب فزاينده پولي و نقدينگي و نحوه اثرگذاري ضريب نقدينه
 : است

 ضريب فزاينده پولي
بر پايه پولي ) (D)هاي ديداري  و سپرده (C)اص مجموع اسكناس و مسكوك در دست اشخ(اين ضريب از تقسيم حجم پول در گردش  
، و بانكي شامل (C)هاي خصوصي؛ اسكناس و مسكوك در دست اشخاص  هاي بانك مركزي به بخش يا پول پرقدرت شامل بدهي(

 :آيد  به دست مي) نزد بانك مركزي است (E)ها  و آزاد بانك (R)هاي قانوني  سپرده

)2-1              (                                                                                                                               
 ضريب فزاينده نقدينگي

ر را درب (TD)هاي غيرديداري  كه عالوه بر شامل شدن تركيبات حجم پول، حجم سپرده(اين ضريب نيز از تقسيم حجم نقدينگي 
 : آيد دست مي  بر پايه پولي به) گيرد مي

)2-2                                                                                                                            (          
 : بط و با جايگزيني روا Dبه ) 2-2(و ) 1-2(با تقسيم صورت و مخرج روابط 

)2-3                                                                                                                            (            
 شود، و؛  ميخواهي نيز ناميده  ديداري است و اصطالحاً ميل به نقدينه كه همان نسبت اسكناس و مسكوك به مقدار سپرده

)2-4                                                                                              (  

)2-5                                                                                                      (  



 

4 
 

)2-6                                                                                                                     (  
 هاي ديداري  دار به سپرده هاي مدت نسبت سپرده:  tو 

                                                    : خواهيم داشت) 2-7(
»m1«دهد است، كه تغيير حجم پول را در ازاي تغيير هر واحد پايه پولي نشان مي پولي   كه همان ضريب فزاينده . 
 و؛

                                                      :خواهيم داشت) 2-8(

»m2«دهد ر ازاي تغيير هر واحد پايه پولي نشان مياست، كه تغيير نقدينگي را د نقدينگي   كه همان ضريب فزاينده . 
خواهي  نسبت نقدينه. است دار  خواهي نقش پرررنگي در ضرايب فزاينده پولي و نقدينگي عهده شود ضريب نقدينه همانگونه كه مشاهده مي

فزايش يابد، يعني متمايل از استفاده خواهي مردم ا با ضرايب فزاينده پولي و نقدينگي رابطه معكوس دارد؛ بنحويكه هر چقدر نسبت نقدينه
 اسكناس و مسكوك باشند اثر انقباضي بر روي حجم پول و نقدينگي بيشتر خواهد بود؛ 

                                                                                   )2-9(  
 

                                                                     )2-10(  
 
 

خلق . هاي تجاري در خلق پول تجاري و به تبع آن افزايش عرضه پول در اقتصاد است ضريب فزاينده پولي نشان دهنده ميزان توان بانك
ً به نرخ ذخاير بانكي و ميزان اعتبار بانك ها  بخشي از اعتبارات بانك. بستگي دارد دهي ها در امور مربوط به تسهيالت  پول تجاري عمدتا

لذا تصميم مردم در انباشت پول بصورت وجه نقد و يا بصورت . شود جهت پرداخت تسهيالت از طريق جذب سپرده مشتريان تامين مي
نسبت اسكناس و  ها موثر است؛ در مواقعي كه مردم راغب به نگهداري وجه نقد نزد خود باشند، دهي بانك گذاري درامور تسهيالت سپرده

تر نسبت اسكناس و مسكوك به حجم كل  و به بيان جامع) خواهي ضريب نقدينه(هاي ديداري  مسكوك در دست اشخاص به حجم سپرده
ها به  هاي صورت گرفته در شبكه بانكي افزايش يافته، كه اين افزايش منجر به افزايش نسبت اسكناس و مسكوك نزد بانك گذاري سپرده

شود و  هاي بانكي كمتر مي در اين حالت سهم اسكناس از كل نقدينگي و پول بيشتر شده و در نتيجه سهم سپرده. شود ا ميه حجم سپرده
هاي بانكي قدرت  لذا با كاهش رسوب سپرده. خواهي متاثر شده كاهش خواهد يافت به تبع آن، ضريب فزاينده پولي كه از نسبت نقدينه

. شود ا كاهش يافته و كاهش عرضه پول به تبع خارج شدن بخشي از پول از چرخه اقتصادي حادث ميآفريني بانكه دهي و پول تسهيالت
خواهي در جامعه منجر به كاهش نسبت اسكناس و مسكوك به حجم  در حالي كه عدم تمايل به نگهداري وجه نقد و كاهش نقدينه

. ها را تقويت خواهد نمود ها شده، كه اين امر قدرت وام دهي بانك بانكگذاري شده نزد  هاي بانكي و ماالً افزايش حجم منابع سپرده سپرده
دهي و خلق پول تجاري منجر به افزايش حجم پول، سرعت گردش پول و افزايش ضريب فزاينده خواهد شد كه  افزايش قدرت تسهيالت

 . اين امر نشان از رونق بازار و اقتصاد دارد
خواهي  ثير چشمگيري در ضريب فزاينده نقدينگي به دنبال خواهد داشت؛ بنحويكه نسبت نقدينهخواهي تا همچنين تغييرات نسبت نقدينه

ي نقدينگي بعنوان واسط پايه پولي و نقدينگي،  از آنجائيكه ضريب فزاينده. كوچكتر، ضريب فزاينده نقدينگي بزرگتري را رقم خواهد زد
و ساز و كار خلق اعتبار و بدهي و تبديل پايه پولي به پول مبتني بر اجزاء  نقش مهمي در بازار پول و روند رشد نقدينگي و پول دارد

ضريب فزاينده نقدينگي است، هر اندازه ضريب فزاينده نقدينگي بزرگتر باشد، قدرت نظام مالي در استفاده از واحد پولي در مبادالت 
با افزايش اين ضريب نياز به انتشار اسكناس و مسكوك در . هدد اقتصادي بيشتر بوده و سهم پول پرقدرت در ايجاد نقدينگي را كاهش مي

شود و آثار تورمي نامطلوب را كمتر به اقتصاد تحميل  جامعه كاهش يافته و افزايش نقدينگي كمتر از رشد پايه پولي متاثر مي
 ). 1391آبادي و ذاكري،  همتي، قاسمي علي(نمايد مي

ي پولي و نقدينگي و به تبع آن بر حجم پول و نقدينگي، رفتار  هاي پولي بانك مركزي بر ضريب فزاينده لذا عالوه بر تاثيرگذاري سياست
پولي مردم نيز بر افزايش و يا كاهش ضرايب مزبور موثر خواهد بود كه اين رفتار پولي با ورود خدمات نوين پرداخت و آشكار شدن مزاياي 
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خواهي در مبادالت  ي نقدينه ابزارهاي پرداخت الكترونيكي در مقايسه با ابزارهاي پرداخت سنتي تا حدي به سمت كاهش درجهبكارگيري 
اگرچه جريان الكترونيكي شدن پول و ارائه خدمات پرداخت غيرنقد الكترونيكي نگهداشت وجه نقد در جهت پوشش . روزمره متمايل است

 : هاي الكترونيكي، نظير هاي پرداخت كند، ليكن مزيت ل را منتفي نميتقاضاي معامالتي و احتياطي پو
 سهولت در حمل و استفاده وجه نقد در قالب يك كارت پرداخت -

 كاهش مخاطرات ناشي از سرقت و يا مفقودي وجه نقد -

 كاهش مخاطرات ناشي از انتقال و يا سرايت بيماري در مقايسه با شيوه رد و بدل نمودن اسكناس -

 ندي از عوايد متعلقه به موجودي حساب سپرده بانكي تحت عنوان سود بانكي م بهره -

شود  هاي مبادالتي و كارمزدهاي بانكي، تسهيل و افزايش سرعت مبادالت باعث تغيير شكل تقاضاي سنتي پول مي همراه با كاهش هزينه
هاي نشر و امحاء اسكناس، اثربخشي  ش هزينهخواهي، اثرات مثبتي نظير كاه كاهش نقدينه. دهد خواهي را كاهش مي و نقدينه
ً به  هاي بانكي مردم و به تبع آن افزايش قدرت تسهيالت هاي پولي براي بانكهاي مركزي و افزايش رسوب سپرده سياست دهي و ماال

 . سودآوري بيشتر بانكها خواهد انجاميد
هاي نقدي در كشور  هاي پرداخت زمان معرفي زيرساخت سال اخير و از 10خواهي را طي  جدول ذيل ميزان تغييرات ضريب نقدينه

 :  دهد نمايش مي

 
 نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده ديداري): 1-2(جدول 

 نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده ديداري
 سال

 نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده ديداري
 سال

 مقدار درصد تغيير مقدار درصد تغيير
0,7 0,175 1386  -- 0,235 1381 

144,7 0,429 1387 -7,8 0,217 1382 
9,5 0,470 1388 -0,8 0,215 1383 

-10,2 0,422 1389 -11,9 0,190 1384 
2,4 0,432 1390 -8,2 0,174 1385 

 متوسط رشد ده ساله 11,32 1391 0,409 5,3-
 سايت رسمي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: منبع

خواهي نيز با  اي همراه بود، ضريب نقدينه كه نقدينگي در سطح كشور با افزايش قابل توجه 1386از سال گردد  همانگونه كه مالحظه مي
خواهي با آهنگ  است؛ ليكن به تدريج با توجه به ادامه روند رشد صعودي نقدينگي در كشور نسبت نقدينه اي مواجه شده رشد فزاينده

تاثير  بيدر اين كاهش انكداري الكترونيكي و افزايش ضريب نفوذ آن در جامعه شك بلوغ خدمات ب كه بي  كندي رو به نزول نموده
بيني مقادير آتي  به پيش) 1391:12-1385:4(خواهي در بازه زماني  لذا در ادامه ضمن بررسي روند رشد ماهيانه نسبت نقدينه. است نبوده
 . ثبات كنوني اقتصاد پرداخته خواهد شد پايداري وفرض  شرط آن با

 
 روش شناسي و تدوين الگو -3

خواهي پرداخته  بيني سري زماني ضريب نقدينه به پيش 1F2جنكينز̊ شناسي باكس  و روش 0F1هاي ساريمادر اين مقاله با استفاده از مدل
تحليل  كنند كه صرفاً توانجنكينز تبعيت مي̊ باشند و از همان روش باكس مي 2F3هاي كلي آريما هاي ساريما جزء مدل مدل. خواهد شد

اين . هاي زماني مانا را دارند؛ از اين رو قبل از ورود به روش مذكور بايستي از مانايي سري زماني مورد بررسي اطمينان حاصل شود سري
هاي  هاي آزمايشي با استفاده از معيارباشد كه در مرحله اول مدلبيني مي روش شامل چهار مرحله شناسايي، تخمين، تشخيص و پيش

                                                 
1 Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average (SARIMA) 
2 Box - Jenkins 
3 Auto Regressive Integrated Moving Average 
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هاي آزمايشي تخمين زده شده و در مرحله سوم با توجه به آزمون هاي شوند و پس از آن در مرحله دوم مدلشخص ميمربوطه م
بيني مقادير آتي سري  در مرحله آخر نيز پيش. شود مي  در صورت لزوم به اصالح و يا تعديل مدل تخمين زده شده پرداخته 3F1تشخيص

 .  پذيرد مورد بررسي صورت مي
مرتبه جمله   qمرتبه تفاضل گيري و dمرتبه جمله خودرگرسيون،  pگويند كه داراي  ARIMA (p ,d ,q) فرآيندي را  به طور كلي

مدل . گويندبرابر صفر گردد و يا سري زماني مورد بررسي در سطح مانا باشد مدل را آرما مي dدرصورتي كه . ميانگين متحرك باشد
 :است بصورت زير قابل نمايش ARMA (p,q)عمومي

 

 
سازي اين  شوند كه براي مدلهاي زماني اقتصادي داراي پديده فصلي هستند كه پس از يك دوره زماني منظم تكرار مي برخي از سري

شوند كه نمايش داده مي SARIMA (p,d,q) (P,D,Q)هاي ساريما با نماد  مدل. هاي ساريما بهره برد توان از مدلهاي زماني مي سري
گردد الذكر مشخص مي با توجه به نماد فوق. باشدفصلي مي Qو  Pغير فصلي و  qو  pرگرسيون و ميانگين متحرك مرتبه به ترتيب، خود

 .پذيردكه مدل ساريما از تغييرات درون هر فصل و تغييرات بين فصلي تاثير مي
 
 خواهي و تخمين مدل ساريما بررسي سري زماني نقدينه -3-1

. شود پرداخته مي) 1391:12-1385:04(خواهي در دوره  به بررسي و تحليل روند سري زماني نقدينهپيش از تخمين مدل پژوهش، 
تا  1385:04روند تغييرات از مقطع . كند نمودار ترسيم شده زير روند تغييرات سري زماني مورد بررسي را نامنظم و نوساني توصيف مي

خواهي بصورت چشمگيري رو  آهنگ تغييرات سري نقدينه 1386در پايان سال كند، ليكن  تغييرات محسوسي را تجربه نمي 1386پايان 
. است ادامه داشته 1391به كندي كاهش يافته و اين روند تا پايان سال  1389اين افزايش در انتهاي سال . است به صعود گذاشته

توان اين تغييرات را ناشي از افزايش  رد كه ميخو متعددي در اسفند ماه هر سال به چشم مي 4F2هاي حضيض و همچنين در اين نمودار اوج
 . تقاضاي نقد در جامعه به سبب افزايش خريدهاي مربوط به تدارك جشن نوروز و عيد باستاني نسبت داد

 خواهي بررسي سري زماني متغير نقدينه): 1-3(نمودار 

                                                 
1 Diagnostic tests 
2 Overshoot and collapse  
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نسبت نقدينه خواهي
 

 ا.ا.سايت رسمي بانك مركزي ج وب: منبع
بيني مقادير سري  جنكينز به تدوين الگوي مورد نظر جهت پيش̊ انطور كه پيشتر بدان اشاره گرديد با استفاده از روش باكس حال هم

خواهي با استفاده از آزمون ريشه واحد و آماره فليپس پرون مورد بررسي  از اين رو ابتدا مانايي سري نقدينه. شود  مورد بررسي پرداخته
 .است ارائه شده) 1-3(يج آزمون مربوطه در جدول گيرد كه نتا قرار مي

 آزمون ريشه واحد سري زماني نقدينه خواهي):  1-3( جدول 

مقدار در  مرتبه تفاضل نام متغير
 1سطح 
 درصد

مقدار در 
 5سطح 
 درصد

مقدار در 
 10سطح 

 درصد

 نتيجه آماره آزمون

- 68670.4- 669664.3- 891061.3- سطح نسبت نقدينه خواهي
68.18432 

 نامانا

- 24870.4- 307764.3- 726061.3- اول
13652.21 

 مانا

 هاي محقق يافته: منبع

خواهي در سطح مانا نبوده و يا به عبارت ديگر داراي ريشه  نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد حكايت از آن دارد كه سري زماني نقدينه
ها و براي حصول اطمينان از عدم  حال با توجه به ماهانه بودن داده. ا استخواهي مان ليكن تفاضل مرتبه اول سري نقدينه. واحد است

مربوطه استفاده نمود، كه اين نمودار در ذيل آورده  5F1توان از نمودار همبسته نگاروجود ريشه واحد فصلي در سري زماني مورد بررسي مي
 .شده است

 نه خواهيهمبسته نگار تفاضل مرتبه اول سري زماني نقدي) 2-3(نمودار 

                                                 
1 Correlogram 
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 هاي محقق يافته: منبع

از اين رو براي . باشدماهه نيز مي 12گردد كه سري زماني مذكور داراي ريشه واحد فصلي با توجه به نمودار همبسته نگار مشخص مي
 .خواهي استفاده خواهد گرديد سري زماني نقدينه) فصلي(بيني از تفاضل مرتبه اول و دوازده  پيش

از نمودار  SMAو  AR  ،SAR  ،MAهاي آزمايشي و تعيين مرتبه  گيري فصلي براي شناسايي مدل جه به تفاضلدر گام بعدي با تو
هاي ممكن  مدل  SMAو  AR ،SAR  ،MAشود كه پس از شناسايي مراتب  خواهي استفاده مي همبسته نگار سري زماني نقدينه

شامل خودرگرسيون مرتبه اول، خودرگرسيون فصلي مرتبه دوازدهم، ميانگين با استناد به آماره آكائيك بهترين مدل . برآورد خواهند شد
 .آورده شده است) 2-3(مدل برآورد شده در جدول . باشدمتحرك مرتبه اول و ميانگين متحرك فصلي مرتبه دوازدهم مي

 SARIMAنتايج برآورد مدل ) 2-3(جدول 

انحراف  ضريب نام متغير
 استاندار 

ارزش  tآماره 
 احتمال

 0000.0 0157.72 1430.0 1649.0 1خودرگرسيون مرتبه 

 0000.0 0112.8- 2070.0 4675.0- 12خودرگرسيون فصلي مرتبه 

 0000.0 3191.041- 1700.0 7499.0- 1ميانگين متحرك مرتبه 

 0000.0 3501.41 9070.0 9999.0 12ميانگين متحرك فصلي مرتبه 

 672415.0 ضريب تعيين

 705194.0 ل شدهضريب تعيين تعدي

 797371.2 آماره دوربين واتسون

 هاي محقق يافته: مأخذ
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جهت اطمينان  تخمين از حاصل باقيمانده سري براي 7F2 (PACF)جزئي و خودهمبستگي 6F1 (ACF)خودهمبستگي در گام بعدي توابع
ها بزرگتر از  وقفه همه براي 8F3 باكس -جانگل  Qمقدار آماره  همچنين، .شده مورد بررسي قرار خواهند گرفت برآورد مدل بودن مناسب از

براي بررسي پايداري مدل تخمين زده شده  . باشداست كه نشان دهنده عدم وجود جزء سيستماتيك ديده نشده در مدل مي 05/0
هاي محاسبه  هريش. آورده شده است) 3-3(هاي سيستم ساريما چيده شده را بررسي كرد كه نتيجه اين بررسي در نمودار  بايست ريشه مي

و  است مناسبي الگوي برآوردشده، الگوي كه گرفت نتيجه توان مي نمايد؛ بنابراين پايداري مدل ساريما تخمين زده شده را تائيد مي ،شده
 .هاي آتي مبادرت ورزيد خواهي براي دوره مقادير متغير نقدينه پيش بيني به مدل اين از استفاده با توانمي

 
 
 

 يشه هاي سيستم ساريمار): 3-3(نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي محقق يافته: منبع
 

شود كه نتايج حاصل از  خواهي مي بيني مقادير آينده متغير نقدينه در گام آخر با استفاده با مدل بهينه انتخاب شده اقدام به پيش
 .آورده شده است) 4-3(بيني در نمودار  پيش

 
 بيني شده نقدينه خواهي ادير پيشمقادير نقدينه خواهي و مق): 4-3(نمودار 

                                                 
1 Auto Correlation Function 
2 Partial Auto Correlation Function 
3 Ljung & Box 
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 هاي محقق يافته: مأخذ

 
بيني تاثير بسزايي  خواهي مشخص است كه روند چهار سال گذشته متغير در پيش بيني شده براي متغير نقدينه با توجه به مقادير پيش

اما نكته قابل تامل اين . اي دارد مالحظهبيني شده با مقادير واقعي سال گذشته مشابهت قابل  داشته است و الگوي رفتاري مقادير پيش
بيني شده نسبت به مقادير گذشته خود مقادير كمتري را اختيار  است كه با وجود تكرار الگوي رفتاري سال گذشته متغير، مقادير پيش

باشد كه  مي 3285/0ن  به ميزا 1392خواهي در فروردين  بيني شده نسبت نقدينه براساس اطالعات نمودار فوق، مقدار پيش. نمايند مي
خواهد رسيد؛ ليكن مشابه سنوات گذشته اين نسبت در  2662/0به ميزان  1392ماه  در بهمن ياين نسبت با طي نمودن روندي كاهش

ً 1392اسفند ماه  همچنين براي فروردين ماه . درسيخواهد  3663/0 به از افزايش قابل توجهي برخوردار خواهد بود كه ميزان آن تقريبا
 18درصد و  12به ترتيب به ميزان  91و  92شود كه نسبت به دوره مشابه در سال  بيني مي پيش 2885/0نسبت مزبور به ميزان  1393

 . است هاي ابتدايي سال شمسي در سنوات گذشته نيز مشاهده شده درصد كاهش خواهد يافت؛ كه اين تناوب كاهشي در ماه
 

 گيري  بندي و نتيجه جمع -4

به منظور بررسي ) 1393:02-1385:04(خواهي در دوره زماني بيني سري زماني متغير نسبت نقدينه وهش به بررسي و پيشدر اين پژ
فرض پژوهش مبين آن است . خواهي در كشور پرداخته شد ميزان اثرگذاري خدمات پرداخت غيرنقد الكترونيكي بر تقاضاي نقدينه

لذا به . هاي پرداخت الكترونيكي غيرنقد از روند نزولي برخوردار خواهد بود عه زيرساختخواهي در اثر توس بيني رشد ضريب نقدينه پيش
و باتوجه به اينكه سري زماني ) ARIMAخانواده (سازي سري زماني تك متغيره  منظور بررسي فرضيه مطروحه با استفاده از مدل

انجام شده و مقادير  SARIMAبه اول و دوازده، برآورد يك مدل گيري مرت خواهي داراي ريشه واحد فصلي و عادي بوده با تفاضل نقدينه
خواهي مشخص گرديد كه مقادير  بيني شده براي سري زماني نقدينه با بررسي مقادير پيش. بيني شد خواهي پيش آتي نسبت نقدينه

ر اسفند ماه داراي افزايش شديد بيني شده آتي براي اين سري زماني مطابق الگوي سنوات گذشته در بهمن ماه داراي كاهش و د پيش
بيني شده براي اين سري زماني براساس  يابد، ليكن روند كلي پيش خواهي دوباره كاهش مي است و پس از آن در فروردين ماه نقدينه

در  288/0ه ميزان ب )1392فروردين ماه ( بيني در ابتداي دوره پيش 329/0مقايسه نتايج ادوار آتي و پايه، نزولي است؛ بنحويكه از ميزان 
خواهي  ذكر اين نكته ضروري است كه مقادير آتي سري زماني نسبت نقدينه. نزول خواهد نمود )1393ارديبهشت ( بيني انتهاي دوره پيش

ر خواهي د كاهش نسبت نقدينهشود كه  لذا اينگونه استنباط مي. باشد مياي كمتر  نسبت به مقادير سنوات تحقق يافته بطور قابل مالحظه
خواهي در رفتار پولي  كاهش نقدينهبر هاي پرداخت الكترونيك و توسعه خدمات بانكداري الكترونيك  سامانهادوار آتي ميزان اثرگذاري 

  .نمايد را قابل مالحظه توصيف مي كاهش مصرف اسكناس و مسكوك در كشوربه تبع آن مردم و 
دار  هاي مدت سپرده. شود پيشنهاد مي (t)هاي ديداري  دار به سپرده اي مدته بيني نسبت سپرده جهت انجام تحقيقات آتي بررسي و پيش

در حال حاضر . شوند، از جذابيت بيشتري براي مشتريان شبكه بانكي كشور برخوردار است اي مي به سبب آنكه مشمول عايدي بهره
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؛ امكان برداشت از حساب و يا انتقال 9F1اص شماره شبامدت ضمن پرداخت سود به مشتري، با ارائه كارت بانكي و يا اختص هاي كوتاه سپرده
رسد تفاوت جريان  لذا به نظر مي. سازد ي زماني ميسر مي هاي پرداخت الكترونيكي كارتي و يا حسابي را در هر برهه وجه از طريق سيستم

ول نقد و يا سپردن پول به بانك به شود تا مردم بين نگهداري پ و مخارجي مشتريان موجب مي) دريافت بهره از حساب بانكي(درآمدي 
تواند  لذا اين نسبت مي. ي دوم را انتخاب نمايند و پول نقد كمتري نگهداري كنند دار، گزينه هاي مدت گذاري در بخش سپرده ويژه سپرده

 .ع شودخواهي و كاهش تقاضاي وجه نقد در كشور موثرتر واق در تجزيه و تحليل اثرات بانكداري الكترونيكي بر نقدينه
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ي زماني متغير نسبت نقدينه   خواهي  
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ه نقدين

 خواهي
 زمان

نقدينه 
 خواهي

 زمان
نقدينه 
 خواهي

 زمان
نقدينه 
 خواهي

 زمان
بيني  پيش

 نقدينه خواهي
 4261.0 1387M01 3661.0 1388M10 1573.0 1390M07 7553.0 1392M01 5823.0 
 7161.0 1387M02 4461.0 1388M11 3783.0 1390M08 2163.0 1392M02 9623.0 
 3161.0 1387M03 4861.0 1388M12 8964.0 1390M09 0453.0 1392M03 3233.0 
 7061.0 1387M04 1261.0 1389M01 9773.0 1390M10 1063.0 1392M04 7503.0 
 7651.0 1387M05 4012.0 1389M02 2683.0 1390M11 9143.0 1392M05 5053.0 
 6061.0 1387M06 8762.0 1389M03 73.090 1390M12 3234.0 1392M06 6933.0 
 9051.0 1387M07 0992.0 1389M04 1573.0 1391M01 7353.0 1392M07 1033.0 
 4441.0 1387M08 1313.0 1389M05 4073.0 1391M02 0843.0 1392M08 4523.0 
 0471.0 1387M09 5433.0 1389M06 3863.0 1391M03 4653.0 1392M09 .05333 
 7851.0 1387M10 6033.0 1389M07 5773.0 1391M04 3833.0 1392M10 5882.0 
 0941.0 1387M11 4843.0 1389M08 6463.0 1391M05 4873.0 1392M11 2662.0 
 0941.0 1387M12 0924.0 1389M09 0673.0 1391M06 4963.0 1392M12 3663.0 
 4241.0 1388M01 5663.0 1389M10 3863.0 1391M07 0653.0 1393M01 5882.0 
 4541.0 1388M02 2773.0 1389M11 6733.0 1391M08 0353.0 1393M02 7782.0 
 1341.0 1388M03 4383.0 1389M12 0224.0 1391M09 0253.0     
 2441.0 1388M04 4483.0 1390M01 5343.0 1391M10 9613.0     
 1241.0 1388M05 9693.0 1390M02 6233.0 1391M11 5503.0     
 2841.0 1388M06 7883.0 1390M03 8333.0 1391M12 4904.0     
 2051.0 1388M07 6993.0 1390M04 7353.0         
 8941.0 1388M08 6293.0 1390M05 4653.0         
 3571.0 1388M09 0783.0 1390M06 3463.0         

 
 
 
 

  

 


