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 . مطالعات داخلی2-2

( در تحقیقی تحت عندوان اثدرات دریدان یدافتن پدول      1391  «همکارانسهیلی و »
هدای   ر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران  تدأثیر شداخص  الکترونیکی ب

هدای بداهی     نشان دهناه میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعااد کارت
هدا بدر    های فروش و تعدااد شدع  باندک    های خودپرداز  تعااد پایانه تعااد دستگاه

هدای   ی سدال های فصل روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش با استفاده از داده
بردورد شاه است. نتای  این پشوه  نشدان داده اسدت کده در ایدران      1383-1389

های باهی  حجم اسکناس و مسدکوک در گدردش را افدزای      افزای  تعااد کارت
هدای بداهی و حجدم اسدکناس و      داده است و علت رابطه مثبت بین تعااد کدارت 

های بداهی    ایران کارتمسکوک در گردش  دن است که در دوره مورد مطالعه در 
هدای روزانده و    هدای خدودپرداز بدرای خریدا     بیشتر دهت دریافت پول از دسدتگاه 

های این پشوه  مشخص کدرده   انا. همچنین یافته هفتگی مورد استفاده قرار گرفته
های فروش  اثر معکوسی بدر حجدم اسدکناس و مسدکوک در      است که تعااد پایانه
( به بررسدی اثدر توسدعه ابزارهدای     1391«  نتاری و همکارا»گردش داشته است. 

پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پدول پرداختندا. در ایدن تحقیدق اثدر تغییدر روش       
پرداخت از روش کاغذی به سمت الکترونیکی بر تابع تقاضای پدول بدا اسدتفاده از    

های اقتصاد سنجی  با استفاده از روش 2010تا  2002های  های تابلویی در سال داده
سی شاه است. نتای  بیانگر این موضو  است کده توسدعه ابزارهدای پرداخدت     برر

« نجی زاده اوچقاز و صمصدامی »الکترونیکی اثر منفی بر مقاار تقاضای پول دارد. 
( در پشوه  خود به بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیکدی بدر عرضده    1395 

های فصدلی   معادالت از دادهانا. در این پشوه  برای بردورد  پول در ایران پرداخته
های توزیعی استفاده شاه اسدت و نتدای     و روش خودتوضیح با وقفه 1393-1384

هدای   ها  تعااد دسدتگاه  های صادر شاه توسط بانک نشان داده است که تعااد کارت
شونا و از این طریق قارت  خودپرداز و پایانه فروش باع  افزای  عرضه پول می

( در 1395  «همکداران داند  دعفدری و   »یابدا.   ی  مدی هدا افدزا   خلق پدول باندک  
تقاضدای اسدکناس و    بدر  یکد یالکترون هدای  پشوهشی به بررسی اثر حجم تدراکن  


