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های دایا پرداخدت بدر تقاضدای     ( برای بررسی تأثیر تکنولوژی2014  1«همکاران
 انا. توبین استفاده کرده-مال تقاضای پول بامول پول اغل  از

ترین تصدمیمات   انتخاب زمان و نحوه تبایل اوراق قرضه به پول  یکی از مهم
( بده طدور دااگانده بده تحلیدل دن      1956  3( و توبین1952  2فردی است که بامول

انا. از نظر بامول و توبین  منفعت ناشدی از نگهدااری پدول دسدوده خداطر       پرداخته
ودن است و هزینه این دسوده خاطر بدودن  از دسدت دادن بهدره ناشدی از حفد       ب

های با بازده است. یک عامل اقتصادی این امکان را دارد که ثدروت خدود را    دارایی
به شکل پول  فاقا بازده( یا اوراق قرضه  با بازده( نگهااری کنا. بدر اسداس ایدن    

 مل اقتصادی  برابر خواها شا با الگو میانگین پول واقعی نگهااری شاه توسط عا
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ندرخ بهدره اوراق قرضده در هددر دوره و     rکدل دردمددا فدرد     yکده در ایدن رابطده    
هزینده معدامالتی تبدایل اوراق     bدهناه هزینه فرصت نگهااری پول اسدت و   نشان

دها که مانداه واقعدی تقاضدای معدامالتی      قرضه به پول است. این معادله نشان می
نسبت معکدوس دارد. الزم بده    rنسبت مستقیم و با ریشه دوم  yپول  با ریشه دوم 
به سمت صفر میل کنا  تقاضای پول نیز به سدمت صدفر میدل     bذکر است که اگر 

ا خریدا کاالهدا و خدامات     کنا  چون در این حالت  عامل اقتصادی همزمان بد  می
های معامالتی نقد  مهمدی در    رو هزینه کنا  از این نسبت به برداشت پول اقاام می

 .Handaشود  خواها داشت   تعیین مقاار پولی که به صورت متوسط نگهااری می

2009. PP 122-133).    چنانچه گفته شا در این مال خانوارها برای انجدام معدامالت
هدای معدامالتی و هزینده فرصدت      نا و با حااقل کدردن هزینده  کن پول نگهااری می

 Fujiki andکنندا    نگهااری پدول  میدزان تقاضدای خدود از پدول را مشدخص مدی       

Tanaka. 2014. PP 11). هددای الکترونیکددی دایددا دریافددت و  حددال ابدداا  روش
توانا به مایریت بهتر ودوه معدامالتی   خوان می های کارت پرداخت و رواج دستگاه
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