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های خدودپرداز و پایانده فدروش     زمان دستگاه طور که مشاهاه شا افزای  هم همان
نقاینگی و شاخص قیمدت را افدزای  داده اسدت. همچندین نتدای  نشدان داد کده        

ای کده   ها بر نقاینگی و شاخص قیمت متفاوت است بده گونده   تأثیرات این دستگاه
های پایانه  باع  کاه  نقاینگی و شاخص قیمت و دستگاه های خودپرداز دستگاه

هدای خدودپرداز    تدوان از دسدتگاه   انا و در نتیجه می ها شاه فروش باع  افزای  دن
های پایانه فروش بدر نقداینگی و شداخص قیمدت      برای خنثی کردن اثرات دستگاه

ارهدا یدک   استفاده کرد. حال برای کنترل افزای  تقاینگی ناشی از افزای  ایدن ابز 
سناریو طراحی شاه است به صورتی کده از ذخدایر قدانونی بده عندوان یدک ابدزار        

 شود. سیاستی برای کنترل این اثرات استفاده شاه است که در ادامه بررسی می

 . سناریو چهارم 4-4

های خودپرداز و پایانده فدروش بدر     در این سناریو برای کنترل دثار افزای  دستگاه
ذخایر قانونی به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده شداه اسدت و   نقاینگی و تورم از 

های خودپرداز و پایانه فروش ثابت و برابدر   در تمامی مراحل میزان افزای  دستگاه
هدای متفداوت افدزای      درصا است و حجم ذخایر قانونی با ندرخ  78درصا و  30
نشداه اسدت.   های شماره یک هدی  تغییدری در متغیرهدا اعمدال      یابا. در منحنی می

هدای خدودپرداز و پایانده     های شماره دو بیانگر حالتی است که تنها دسدتگاه  منحنی
اندا و حجدم ذخدایر قدانونی      درصا افزای  یافتده  78درصا و  30فروش به میزان 

هدای   های سه و چهار و پن  همراه با افزای  دستگاه تغییر نکرده است و در منحنی
 23نرخ  حجم ذخایر قانونی به ترتی  به میدزان  خودپرداز و پایانه فروش با همان 

درصا افزای  یافته است. با توده به نتای  مشخص است  90درصا و  60درصا  
های خودپرداز و  که افزای  حجم ذخایر قانونی با ثابت بودن میزان افزای  دستگاه

هدا بدر نقداینگی و شداخص قیمدت       پایانه فروش باع  کاه  اثرات این دسدتگاه 
کندا و تدأثیر چنداانی بدر انباشدت       د و تا حاودی این تأثیرات را خنثدی مدی  شو می

 عنوان ابزار کنترلی استفاده کرد.توان از دن به  سرمایه و تولیا ناارد  پ  می
 
 


