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چکیده
تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول ،یکی از عوامل مهم تعیینکننده اثرات سیاستت پتولی
بر اقتصاد بوده و بسیار حائز اهمیت است .هدف اصلی این مقاله بررسی عوامتل مترثر بتر تقاضتای احتیتاطی
پول در سال  3131بوده است .در این مطالعه بر اساس الگوی پایته استکیورتینو و همکتارا
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از پرسشتنامه

برای جمعآوری اطالعات با حجم مو ه  171فر از دا شتجویان دا شتگاه ز جتان و بتا روش مو ته ییتری
تصادفی طبقه ای استفاده شده است .این پتووه

بترای اولتین بتار در ایتران بته صتورت مجتزا و ترکیبتی بتا

روش های همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی و ریرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی ،ثروت
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فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیتاطی پتول پرداهتته و از پرسشتنامهای شتبیه پرسشتنامه هیجتانهتواهی
زاکرمن 3برای سنج

ریسک فردی استفاده موده است .همچنین رابطه تقاضای احتیتاطی پتول بتا تتورم و

رخ بهره با استفاده از آزمون لوین 1بررسی شده است .تایج شتان متیدهتد ثتروت و درآمتد فتردی رابطته
مستقیم و معنیدار و ریسک فتردی ،رابطته منفتی و معنتیداری بتا تقاضتای احتیتاطی پتول دار تد .تقاضتای
احتیاطی پول و تورم ارتباط معنیداری با یکدیگر دار د؛ در صورتیکه بین تقاضتای احتیتاطی پتول و ترخ
بهره ارتباط معنیداری وجود دارد.

کلیدواژهها :تقاضای احتیاطی پول ،درآمد فردی ،ثروت فردی ،ریسک فردی.
طبقه بندی :JEL
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مقدمه

پول ،مقدار اسکناس و مسکوک زد افراد و سپرده با کی آنها است .افراد ،در هر لحظه مبلغتی
مسکوک و اسکناس در اهتیار دار د یا مقداری سپرده به امشان در حستا بتا کی موجتود استت.
مجموع کل مبالغی که آنها مالک میباشند مقدار کل پول 1به شمار میرود ).(Robinson, 1974

مقدار کل پول ،عالوه بر دو ق

متمتایز وستیله مبادلته و واحتدی بترای شتمارش ،قت

دیگری را یز ایفا میکند که کینز آن را ق

مهتم

احتیاطی برای پول امیده است .کینز مقدار کل پتول

را به تقاضای پول ،مرتبط ساهته و آن را به این معنی که افراد چقدر تمایل دار د بخشتی از دارایتی
هود را به صورت پول قد گهداری مایند ،تعریف میکند.
در ق

احتیاطی ،پول ،برای مقابله با وقتایع ،هریتدها و مختاری پتی بینتی شتده و ییرمنتظتره

گهداری میشود .با افزای

سطح درآمد ،معموالً واریا س مخاری یا هزینههای ها وارهتا افتزای

مییابد و بنابراین با افزای

درآمد ،احتمال و مقدار مخاری پی بینی شده بیشتر میشود که یتاز بته

گهداری پول ،برای این موارد را بیشتر میکند .بنابراین بین مقدار پول گهداری شده بترای متوارد
احتیاطی و سطح درآمد ،رابطه مستقیمی وجود دارد.
________________________________________________________________
3- Zuckerman, Marvin
1- Levin Test
1- Total quantity of money.
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در سالهای اهیر توجه به مفهوم تقاضای احتیاطی پول رو به فزو ی بتوده استت .کینتز از جملته
اقتصاددا ا ی است که به ق

و مفهوم تقاضای احتیتاطی پتول در کتتا « ظریته عمتومی اشتتغال ،

بهره و پول» پرداهته است .مفهوم توسعه یافته توسط کینز ایتن استت کته تقاضتای احتیتاطی پتول،
ق

تابع و تأثیرپذیری را در چندین دهه بترای تقاضتای ستفته بتازی پتول و بیشتتر بترای تقاضتای

معامالتی متعارف پول ایفا میکند .کینز معتقد بود که افراد ،پول را برای تترس از عتدم توا تایی در
پاسخ به یاز قدی پی بینی شده هود در آینده گهتداری متیکننتد .موضتوع «تقاضتای احتیتاطی»
پول ،مدت طوال ی است که به عنوان بخ
این وجود ،ق

مهم ظریه پولی موردپذیرش قرار یرفته است ،ولی بتا

تابع را بازی میکند؛ چرا که ا دازهییری درجته ریستکیریتزی افتراد بته عنتوان

متغیر مهتم و اساستی بترای تقاضتای احتیتاطی پتول ،ستخت و پیچیتده متیباشتد .پیترو کتار کینتز،
اقتصاددا ا ی همچون :اسکیورتینو ،هاستتون و اسپنستر ترازهتای قتدی احتیتاطی را بته عنتوان « گته
داشتن پول به هتاطر احتمتال وقتوع حتوادو و اتفاقتات در شترایط ییتر معمتول» تعریتف و بترای
تقاضتای احتیتاطی پتول بیتان متودها تد (Tsiang, ( .)Sciortino; Huston, & Spencer, 1987

)Goldman,1974( ،)1969و ( )Plessner & Reid, 1980یتز هتب بخشتی از تحقیقتات تقاضتای
احتیاطی که از لحاظ ظری بیاعتبار بود د را پر کرد د؛ اما توا ستند به مطالعه جنبتههتای کمتی آن
بپرداز د .اقتصاددا ان دیگری یز با توجه به اهمیت تقاضای احتیاطی پول ،به بحت

و بیتان الگتو در

این زمینه پرداهتند که از جمله آنها میتوان بته تقاضتای احتیتاطی پتول از دیتدیاه بتامول تتوبین

3

( ظریه موجودی ا باری 1بامول توبین) ،تقاضای احتیاطی پول از دیدیاه کالور ،1تقاضتای احتیتاطی
پول از دیدیاه رومر ،1تقاضای احتیاطی پول از دیدیاه فریدمن 1اشاره کرد.
از آ جا که تقاضای احتیاطی پول به عنوان یکی از اجزای تقاضای پول میباشد؛ عدم پی بینتی
تغییرات وسا ات تقاضای احتیتاطی پتول و شتناهت آن ،تحقتی صتحیح سیاستتهتای پتولی را بتا
________________________________________________________________
3- Baumol & Tobin.
1- Inventory Model.
1- Clower, Robert.
1- Romer.
1- Friedman, Milton.
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مشکل مواجه میسازد .بته همتین دلیتل متی تتوان ا تظتار داشتت شتناهت دقیتی و صتحیح تقاضتای
احتیاطی پول ،عوامل مرثر و یز درجه اهمیت آنها ،سیاستتگذاران پتولی و اقتصتادی را در اجترا و
حوه صحیح اتخاذ سیاستها یاری ماید .با پیاده سازی این پووه

در سطح کتالن و کتل کشتور

می توان از تایج بسیار حائز اهمیتت ایتن موضتوع در با تک مرکتزی ،با تکهتای تجتاری ،وزارت
اقتصاد و دارائی ،سازمان مدیریت و بر امه ریزی استفاده مود.
در این راستا و از آ جایی که تاکنون مطالعهای پیرامون موضوع تقاضای احتیاطی پول در داهل
کشور ا جام شده است و با توجه به عدم ا دازهییری متغیر تقاضای احتیاطی پول در ایتران ،هتدف
اصلی این مقاله ا دازهییری تقاضای احتیاطی پول و بررسی عوامل مرثر بتر آن بتا استتفاده از روش
پیمایشی در سال  3131بوده است .همچنین ستنج

ریستک فتردی بتا استتفاده از مقیتاس ریستک

پذیری شبیه آ چه توسط زاکرمن توسعه یافته بود -معیار هیجان هواهی زاکرمن -از دیگر اهتداف
این تحقیی بوده است.
این مقاله در چندین بخ

ارائه یردیده است .در بخ

اول به بیان مقدمه پرداهته شتده استت.

بخ

دوم ،پیشینه مطالعات ا جام شده پیرامون تقاضتای احتیتاطی پتول را مطتر متوده استت .در

بخ

پایا ی یتز

سوم مبا ی ظری الگو و در بخ

چهارم تایج برآورد الگو بیان شده است .بخ

به بیان تایج و ارائه پیشنهادات پرداهته است.
پیشینه تحقیق:
مطالعات خارجی:

در اینجا به برهی از مطالعات صورت یرفته درباره تقاضای احتیاطی پول اشاره میشود.
( )Frenkel & Jovanovic, 1980چارچو تصادفی برای تعیین تقاضای معامالتی و احتیتاطی
پول با استفاده از اصل مدیریت موجودی ا بار را طراحی کرد د .آنها در تحقیی هود ،کار بتامول،
توبین و میلر و اور 3را توسعه داد د و به این تیجه دست یافتند که گهداری بهینه پول ،به رخ بهتره،

________________________________________________________________
3- Miller and Orr.
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میا گین و واریا س پرداهتهای هالص 3و به هزینههای تعدیل پرتفوی ،بستگی دارد.
) )LFACH, 1983بتا بررستی ا تقتادی الگتوی تقاضتای احتیتاطی پلستنر و ریتد شتان داد کته
ها وادهها هیچ بهره مندی از مصترف بر امته ریتزی شتده هتود (در الگتوی متورد بررستی) کست
میکنند .بنابراین ،تصمیم به گهداری تراز احتیاطی پول خواهند یرفت .ترازهای مثبت پولی تنهتا
با اطمینان هاطر از این که مصرف بر امهریزی شده به صورت زیتر بهینگتی 1ا تختا متیشتود ،بته
دست میآید.
( )Faig & Jerez, 2006در مقاله هود به رفتار وسا ات و سرعت یردش پول و رخهای بهره
اسمی در بلندمدت توجه کرد تد .در مطالعته آنهتا سترعت پتایین یتردش پتول شتان متیداد کته
ها وادهها پول بیشتری از آ چه معموالً هری میکنند ،گه میدار د.
( )Hagedorn, 2007در مقاله هود به مطالعه و بررسی ادوار تجاری پویا اشتی از تتورم ،رشتد
پول ،رخهای بهره اسمی ،واقعی و وسا ات و سرعت یردش پول پرداهته استت .او بیتان متیکنتد
که اثرات قوی قدینگی 1را میتوان به اثرات معنیداری تجمعی 1تعبیر و تفسیر کرد .این امر ،زما ی
می توا د اشی شود که تقاضای احتیاطی بترای پتول بته حستا آورده شتود ،در ییتر ایتن صتورت
الگوهای کاالیی قد-اعتبار به حسا آورده میشو د.
( )Hromcova, 2007در مطالعه هود ،به این تیجه دست یافتت کته وجتود تقاضتای احتیتاطی
پول ،میتوا د رابطه بین متوسط رخ رشد عرضه پول و متوسط رخ رشد اقتصادی را تغییر دهد.
( )Tin, 2008به بررسی ماهیت و محتویات تجربی تقاضای احتیاطی برای تتراز مبتادالتی پتول
پرداهته است .او در این تحقیی از دادههای تابلویی (تلفیقی) برای برآورد واریا س درآمد ،استتفاده
کرده است.
( )Telyukova & Visschers, 2009در مطالعه هود ،به ایتن تیجته دستت یافتنتد کته تقاضتای
احت یاطی پول قت

قابتل تتوجهی در محاستبه رفتتار ادوار تجتاری اشتی از وستا ات پتول و ستایر

________________________________________________________________
3- Net Disbursements.
1- Suboptimally.
1- Strong Liquidity Effects.
1- Significant Aggregate Effects.
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متغیرهای اسمی ما ند تورم و رخهای بهره اسمی دارد.
( )Telyukova, 2013شان داد که ها وار طبقه متوسط ،حدود بتی

از  15درصتد قتدینگی را

سبت به قدینگی که به طور متوسط در هر ماه هری میکنند ،برای مصرف کاالهتایی کته یازمنتد
روش پرداهت قدینه هستند ،گهداری میکنند؛ که این امر تغییرپذیری سازیار با وجتود ریستک
قابل توجه ییرسیستماتیک را شان می دهد .این ریستک و متعاقت

بتا آن ،تقاضتای احتیتاطی پتول

ممکن است پیامدهای مهمی برای تقاضای پول تجمعی و سایر متغیرهای اسمی داشته باشند.
همچنتتین (Sciortino; Huston, & Spencer, ( ،)Plessner, 1980( ،)Sprenkle, 1967
Morita et ( ،)Masters & Raul Rodriguez-Reyes, 2005( ،)Hromcova, 2005( ،)1987

 ،)al., 2006یز پووه هایی در حیطه تقاضای احتیاطی پول ا جام دادها د.
مطالعات داخلی:

طی بررسیهای ا جام شده در داهل کشور ،تاکنون مطالعهای پیرامتون تقاضتای احتیتاطی پتول
ا جام گرفته است.
مبانی نظری تحقیق

به بیان الگوی پووه

در این بخ

مبنای این مطالعه ،طر آمتاری ،بررستی پرسشتنامه ،روش

تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات پرداهته شده است.
الگوی پژوهش

این بخ

در دو قسمت توضیح الگوی پایه مورد استفاده و ابزار ا دازهییری ریستک -مقیتاس

هیجان هواهی زاکرمن -ارائه شده است.
الف) الگوی پایه

الگوی اولیه از مقالته استکیورتینو و همکتارا

در ستال  3397اقتبتاس شتده استت .دادههتای

تحقیی آنها از ظرسنجی  91فر از دا شجویان زن و مرد یکتی از دا شتگاههتای آمریکتا بته دستت
آمده است .در تحقیی آنها ،دا شجویان پرسشنامهای حاوی سراالتی از قبیل :ترازهای قدی هتود،
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پروکسیهایی برای درآمد و ثروت ،ترجیحات ریسک پذیری که تا حد زیادی از سراالت ا تخا
شده از پرسشنامه  3SSSبه دست میآید؛ و موارد دیگری شامل جنسیت و منبع درآمد فتردی را پتر
کردها د .آنها از تأثیرات رخ بهره بر تقاضای احتیاطی پتولی کته توستط تستیا

در ستال 3313

ا جام شده بود ،چشمپوشی موده ا د .علت این امر ،در ماهیت مقطعی دادهها بتوده استت و اینکته
همه افراد مورد بررسی با همان رخ بهره مواجه بودها د.
رابطه توصیف شده توسط آنها به صورت زیر است که در آن:
Xi = a + bWi + cYi - dRi + ei

 = Xپروکسی تراز قدی احتیاطی برای فرد  iام
 = aعرض از مبدأ

 = Wiپروکسی ثروت فرد  iام

 = Yiپروکسی درآمد فرد  iام

 = Riبرداری از هصوصیات ریسک روا شناسی فرد  iام
و  = eجمله هطا میباشد.

تقاضای پول به منظور وظیفه احتیاطیاش ،از تامطمئن بتودن دریافتتهتا و پرداهتتهتای آتتی
سرچشمه می ییرد .بنابراین گهداری پتول قتد بته ایتن منظتور ،بترای مقابلته بتا مختاری ییتر قابتل
پی بینی و یا کاه

درآمد ایها ی میباشد .از این منظر ،تقاضتا بترای پتول ،تحتت تتأثیر ا گیتزه

احتیاطی تابع عوامل زیر است:
 مجموع پرداهتهای پولی جامعه یا درآمد ملی. درجه عدم اطمینان سبت به آینده :تقاضا برای پول به هنگام بحرانهای متالی و یتا جنتافزای

هتا

مییابد و برعکس در مواقع تثبیت اقتصادی تقاضای گهتداری پتول بترای متوارد احتیتاطی

دچار کاه

میشود (.)Shajari, & Kamalzadeh, 1997

 ثروت :فریدمن بیان موده است که ثروت یکی از عوامل تعیینکننتده تقاضتای پتول و دارایرابطهی مثبت با تقاضای پول میباشد ( .)Friedman, 1956از آ جا که تقاضای احتیاطی پول ،جزئتی
________________________________________________________________
3- Sensation Seeking Scale.
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از تقاضای پول میباشد پس ثروت را میتوان یکی از عوامل تعیین کننده تقاضای احتیاطی پول یز
دا ست.
سراالت ظرسنجی واقعی )3( :ترازهای قدی احتیاطی -مقدار پول قدی که معموالً گهتداری
میشود؛ ( )1پروکسی ثروت -مقدار پول در حسا جاری ( )1پروکسی درآمد  -مقدار پولی کته
در یتتک هفتتته هتتری متتیشتتود و ( )1تمایتتل ریستتک متتیباشتتند .ماهیتتت تتتا حتتدودی ییتتر معمتتول
پروکسیها ،بدلیل استفاده آنها از دا شجویان ،به عنوان افراد مورد مطالعه میباشد.
ازآ جاکه اکثر دا شجویان صورتحسا هود را برای وعدههتای یتذایی ،سترپناه ،و ییتره پتی
پرداهت کردها د ،ترازهای قدی کمتری توسط بستیاری از آنهتا گهتداری متیشتود کته تمایتل
دار د آن را برای مخاری احتیاطی بر امهریزی شده -اتفاقات اجتماعی ییرمنتظره ،تعمیرات جزئی
هودرو و وام به دیگر دا شجویان گهداری کنند .روشن است برهی از این پول یز به منظور ا جتام
هریدهای معمول ما ند وشابه و لوازم دا شتگاه گهتداری متیشتود .بنتابراین بترای کنتترل کتردن
متغیرهای اصلی معامالت تقاضای پول با استفاده از متغیرهای پروکسی برای ثتروت و درآمتد ،الزم
بوده است تالشهایی ا جام شود.
حسا های جاری اکثر دا شجویان ییتر بتومی هما نتد یتک ستهام ،ایلت هیلتی قتد یستت و
میتوان به عنوان یک پروکسی ثروت از آن استفاده کترد .ایتن پروکستی از ثتروت ،زمتا ی بیشتتر
تقویت و به هود مفهوم ثروت زدیکتر میشود که مشخص شود این افراد ،عموماً ثروت کمتی و
یا هیچ ثروتی را به شکل شایعتر هود به صورت امتالک و مستتغالت ،ستهام ،اوراق قرضته ،بیمته،
اموال ها گی و یا اشکال دیگر اوراق بهادار حفظ میکنند.
درآمد یز مفهومی دشوار برای تعریف در قشر دا شجویان دارد زیرا بسیاری از دا شجویان هیچ
عایدی دار د و برای بخ

عمدهای از یازهایشان به حمایت پتدر و متادر هتود متکتی متیباشتند.

( مو ه هایی آنها به  11دا شجوی بدون شغل مورد بررسی محدود شد) این وع حمایت ،یک فرم
ییر معمول از درآمد است چرا که در آن ،یاز به پول به طور دائمی بتین والتدین و فرز تدان تعیتین
میشود و پول ارائه شده ،بیشتر یا کمتر از مقدار یاز واقعی بته پتول استت .بنتابراین دا شتجو بتدون
سایر روشهای تأمین مالی ،اساساً به عنتوان یتک مصترف کننتده بتا میتل هتایی بته مصترف رفتتار
میکند .از آنجا که درآمد دا شجویان به هزینههایشان یره هورده است ،هزینههای هفتگتی ،یتک
پروکسی بسیار عالی برای درآمد هفتگی میباشد.
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به افراد بیست سرال در متورد ترجیحتات ریستک هتود داده شتده بتود .در هتر سترال از آ هتا
هواسته شد تمایل هود را به شرکت در فعالیتهایی با ا تواع و ستطو مختلتف ریستک مبتنتی بتر
مقیاس هیجانهواهی زاکرمن و همکاران در سال  3379در  7مقیاس رتبه بندی کنند.
ب) ابزار اندازهگیری ریسک :مقیاس هیجانخواهی زاکرمن

در این تحقیی برای ا دازه ییری متغیر ریسک از مقیاس هیجتانهتواهی زاکترمن استتفاده شتده
است .زاکرمن هیجانهواهی را به صورت صفتی تعریف کرده که ویویی آن ،جستجوی هیجتان و
تجربه متنوع ،تازه ،پیچیده و جدید و میل پرداهتن به هطرهتای بتد ی ،اجتمتاعی و متالی بته هتاطر
هود این تجربهها است ( .)Schultz & Schultz, 1999وی هیجانهواهی را دارای چهار بعتد دا ستته
است )3 :هیجانهواهی و ماجراجویی :3میل به فعالیتهای بد ی که سرعت ،هطتر و تتازیی داشتته
باشند )1.تجربهجویی :1جستجوی تجربته هتای تو بته کمتک مستافرت ،موستیقی ،هنتر و یتا ستبک
ز دیی اهمگون با اشخاصی که یرای های مشابه دار د )1 .بازداری زدایتی :1تمایتل بته تکا شتی
بودن ،سرکشی در برابر هنجارهای اجتماعی و تترجیح دادن موقعیتتهتای ییتر قابتل پتی بینتی )1
حساسیت سبت به یکنواهتی :1بیزاری از تجار تکراری ،کارهای عادی و افتراد قابتل پتی بینتی.
افزون بر این ،زاکترمن هیجتانهتواهی را بته عنتوان یتاز افتراد بترای رستیدن بته یتک ستطح بهینته
برا گیختگتتی و حفتتظ آن توصتتیف متتیکنتتد .بتته عقیتتده زاکتترمن ،ستتطح بهینتته برا گیختگتتی افتتراد
هیجانطل  ،باالتر از افرادی است که این ویویی را دار د (.)Alston, 1994
مقیاس هیجانهواهی زاکرمن ( 1)SSS-Vتوسط زاکرمن ،آیز ک و آیز ک ستاهته شتده استت
( .)Zuckerman; Eysenck & Eysenck, 1978این مقیاس ،ابزار جدیدی است که بته منظتور استتفاده
متخصصان و روانشناسان در زمینه ارزشیابی صفت هیجانهواهی تهیته و تتدارک یردیتده استت.
________________________________________________________________
)3- Thrill-and adventure-Seeking (TAS
)1- Experience-Seekins (ES
)1- Disinhibition (DIS
)1- Boredom Susceptibility (BS
1- Sensation Seeking Scale-V
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این مقیاس یک توصیف کلی از صفت هیجانهواهی با سنج

چهار عامل فرعی (هیجانهتواهی،

تجربهطلبی ،یریز از بازداری و مالل پذیری) را به دست میدهد و برای هر یتک از دو جتز  ،بیتان
کننده میزان هیجانهواهی فرد است و جز دوم ،حالت عکس را دارد.
طرح آماری

روش اجرای این پووه  ،پیمایشی ،تحلیل آماری و اقتصاد سنجی میباشد .هتدف اصتلی ایتن
مقاله بررسی عوامل مرثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال  3131بوده است .همچنین فرضتیاتی کته
در این پووه

به بررسی آنها پرداهته شده است عبارتنتد از :تقاضتای احتیتاطی پتول بتا ریستک

فردی رابطه منفی و با درآمد و ثروت فردی رابطه مثبت و معنی داری دارد و تقاضای احتیاطی پول
با تورم و رخ بهره ارتباط معنیداری دارد .در این مطالعه از روش مقاله استکیورتینو در ستال 3397
که در باال شر داده شد ،استفاده شده است .این بخ

در دو قسمت جامعه و مو ته آمتاری و یتز

ابزار جمع آوری دادهها ارائه شده است.
الف .جامعه و نمونه آماری

جامعه مورد بررسی این پووه  ،دا شجویان دا شگاه ز جان در سال  3131بوده است .بته دلیتل
اینکه امکان بررسی کل افراد جامعه زمانبر میباشد اقدام به مو تهییتری شتده استت .از آ جتا کته
مو ه باید ماینده کل اعضای جامعه باشد و صفات اصلی جامعه را در برییرد؛ حجم مو ه بایتد بته
ا دازه کافی باشد .برای تعیین ا دازه حجم مو ه از فرمول کوکران استفاده شده استت کته یکتی از
پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم مو ه آماری میباشد .فرمتول کتوکران بته صتورت زیتر
است که در آن:
z 2s 2
d2
n

1  z 2s 2
1
 1

2
N  d


 = nحجم مو ه
 = Nحجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ،استان و)...
 zیا  = tدرصد هطای معیار ضری

اطمینان قابل قبول
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 = S2واریا س
 = dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلو  ،میباشد.
مقدار  5.39 ،S2در ظر یرفته میشود .مقدار  zمعموالً  3.31استت d .متیتوا تد  5.53یتا 5.51
باشد .با استفاده از این فرمول حجم مو ه  171فر به دست آمده است .همچنین ،بترای اینکته تتک
تک اعضا ،شا س برابر برای ا تخا شدن داشته باشتند؛ مو تههتا بتا استتفاده از روش مو تهییتری
تصادفی طبقهای ا تخا شدها د به این صورت که با توجه به ستبت دا شتجویان زن و مترد مقتاطع
تحصیلی کارشناسی ،ارشد و دکتری هر دا شکده از کل جامعه ،تعداد مو تههتای مربوطته تعیتین و
پرسشنامهها به صورت تصادفی در میان آنها توزیع شده است.
ب .ابزار جمع آوری دادهها

از آ جا که یکی از ابزارهای رایج پووه ها برای جمع آوری دادههتا ،پرسشتنامه متیباشتد در
این مطالعه از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه این پووه

در سه قال

طراحتی شتده استت:

الف) مشخصات فردی پاسخ دهنده که شامل اطالعات جمعیت شناهتی متیباشتد ) ،مشخصتات
اقتصادی که شامل اطالعات متغیرهای اقتصادی از قبیل پروکسی تراز قدی احتیاطی (متغیر وابستته
این پووه ) و متغیرهای توضیحی شامل پروکسی ثروت فردی و پروکسی درآمد فردی متیباشتد
و ی) سبک هیجا ی اطالعات مربوط بته درجته ریستک افتراد کته از ستراالت پرسشتنامه زاکترمن
ا تخا شده و به عنوان دیگر متغیر مستقل این پووه

در این پرسشنامه ا دازهییری شدها د.

ج .بررسی پرسشنامه

هر پرسشنامهای که برای جمعآوری اطالعات تأیید میشود باید ابتدا دو شرط روایتی و پایتایی
در آن بررسی شده باشد تتا بتتوان بترای جمتع آوری اطالعتات بته آن اتکتا کترد و بته تتایج قابتل
اطمینا ی برای پووه

دست یافت.

 -روایی پرسشنامه

در این مطالعه برای سنج

روایی پرسشنامه ،از ظر صاح ظران استفاده شده است .برای ایتن

منظور ابتدا پرسشنامه ای با مشورت از اساتید مرتبط با موضوع پتووه  ،طراحتی شتده و ستپس در
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اهتیار یروهی از اساتید و صاح

ظران قرار یرفته و پس از تأیید هایی ،پرسشنامه به منظور جمتع

آوری دادهها توزیع و به کار یرفته شده است.
 -پایایی پرسشنامه

در این پووه

از ضری

آلفای کرو باخ جهت محاسبه ضری

پایتایی پرسشتنامه بتا تأکیتد بتر

همسا ی درو ی سراالت بکار رفته ،استفاده شده است؛ چرا که تقریبتاً آلفتای کرو بتاخ را متیتتوان
شاهص مناسبی برای اعتبار و هماهنگی درو ی به کار برد ( .)Sokaran, 2003برای محاسبه پایایی،
ضری

آلفای کرو باخ برای  171پرسشنامه پرشده توسط دا شجویان  5.9میباشد که شتان دهنتده

اعتبار و هماهنگی درو ی هو سراالت است.
برآورد الگو و تجزیه و تحلیل دادهها

در این پووه

برای به دست آوردن اطالعات مورد یاز سال  3131بر مبنای الگوی بیتان شتده

از مطالعه استکیورتینو ،از مطالعته میتدا ی و بته صتورت پرسشتنامه استتفاده شتده استت و در ادامته
یافتههای پووه

ارائه شدها د.

تحلیل عاملی و روش محاسبه درجه ریسک فردی

در این مقاله برای تعیین درجه ریسک افراد ،از پرسشنامه هیجانهتواهی زاکترمن استتفاده شتده
است .سراالت مربوط به این پرسشنامه ،دارای طیف لیکرت ش تایی بوده است کته شتامل طیتف
کامالً موافی تا طیف کامالً مخالف میباشد .برای پاستخ هتای هتر فترد بته هتر سترال ،بتا توجته بته
زدیکی به هر یک از دو سر طیف  ،عددی لحاظ مییردد .اعداد سبت داده شده برای هتر سترال
در این مقیاس ،شان دهنده درجه ریسک فردی در بعد مربوطه متیباشتد .بنتابراین در هایتت بایتد
برای هر فرد یک عدد به عنوان درجه ریسک او معرفی یردد ،لذا باید بته عتدد واحتدی بترای هتر
فرد دست یافت.
از آ جائیکه ممکن است تمام سراالت هیجانهواهی در مو ه مورد بررسی مفید واقتع گرد تد
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و به تایج مطلو منجر شو د ،لذا از روش تحلیل عتاملی 3بترای ا تختا ستراالت هماهنت

تتر و

هطتی متغیرهتای

دارای ارتباط قویتر استفاده یردیده است .با توجه به اینکه عامل ،شامل ترکیت

اصلی میباشد و شان دهنده جنبههای هالصه شدهای از متغیرهتای مشتاهده شتده استت ،در روش
تحلیل عاملی ،متغیرها در عاملهایی قرار میییر د ،به طوریکه از عامتل اول بته عامتلهتای بعتدی،
درصد واریا س ،کاه

متییابتد ،ازایتنرو متغیرهتایی کته در عامتلهتای اولتی قترار متیییر تد،

تأثیریذارترین هستند (.)Sarmad; Bazargan & Hejazi, 2014
با استفاده از تحلیل عاملی به شناسایی سراالتی که در این پرسشنامه با هم دارای ارتباط قتویتتر
و هماهن

تری هستند پرداهته و سپس از اعداد منسو به آنها برای هر فرد ،میا گین ساده یرفتته

شده است تا عدد هایی معرف درجه ریسک افراد به دست آید.
قبل از ا جام تحلیل عاملی الزم است مناسبت و کفایت دادههای به دست آمده احراز شود .این
مناسبت به روابط درو ی بین متغیرها مربوط میشود .ماتریس دادهها باید دارای مقادیر باالیی بترای
عناصر ییرقطری باشند تا ا جام تحلیتل عتاملی میستر و مطلتو شتود .دو معیتار  2KMOو آزمتون
بارتلت 1برای بررسی چنین مناسبت و کفایتی مورد استفاده قراریرفته است ( Sarmad; Bazargan

 .)& Hejazi, 2014تایج این آزمونها در جدول زیر ارائه یردیده است:
جدول ( :)1آزمون KMO & Bartlett's
5.931
331.931
311
5 .555

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.
منبع :یافتههای تحقیی

آزمون  KMOآزمون مقدار واریا س درون دادههاست که میتوا د توسط عوامل تعیتین شتود.
________________________________________________________________
3- Factor Analysis
1- Kaiser-Meyer-Olkin
1- Bartlett's Test
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ایر مقدار  KMOبزرگتر از  5.7باشد تعداد دادهها بترای ا جتام تحلیتل عتاملی مناست

متیباشتد

( .)Sarmad; Bazargan & Hejazi, 2014با توجه به جدول  3از آ جتا کته مقتدار آمتاره آزمتون
 KMOبرابر  5.931میباشد؛ بنابراین همبستگیهای بتین زوی متغیرهتا متیتوا تد توستط متغیرهتای
دیگر تبیین شود و این پرسشنامه برای ا جام تحلیل عاملی مناس

میباشد .همچنین برای اینکه یتک

مدل عاملی ،مقید و دارای معنا باشد ،الزم است متغیرها همبسته باشند کته توستط آزمتون کرویتت
بارتلت آزمون میشود .در اینجا در سطح معنیداری  3درصد ،فرضیه صفر -عدم وجود همبستتگی
بین متغیرها -رد میشود یعنی بین متغیرها همبستگی معنتیداری وجتود دارد و بتدین ترتیت

ا جتام

تحلیل عاملی توجیه علمی دارد.
با توجه به مفهوم بار عاملی که همبستتگی بتین متغیرهتای اصتلی و عوامتل را شتان متیدهتد و
مجذور بار عاملی 3که شان میدهد چند درصد از واریا س در یک متغیر ،توسط آن عامتل تبیتین
میشود ،به توضیح مقدار ویوه پرداهته میشود .مقدار ویتوه 1هتر عامتل ،ستبتی از واریتا س کتل
متغیرهاست که توسط آن عامل تبیین میشود .مقدار ویتوه از طریتی مجمتوع مجتذورات بارهتای
عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عامل قابتل محاستبه استت ،از ایتن رو مقتادیر ویتوه ،اهمیتت
اکتشافی عاملها را در ارتباط با متغیرها شان میدهد.
مالکهای مختلفی جهت تعیین تعداد عاملهای زیربنایی وجود دارد .مالک کیزر 1که به طتور
کلی (و بدون مالحظات هاص) عاملهتای دارای مقتدار ویتوه 1بتاالی  3را قابتل قبتول متیدا تد و
منحنی سن

ریزه 1از مهمترین آنها می باشند .مودار سن

یک عامل شان میدهد .در استفاده از مودار سن

ریزه زیر تعداد عاملهتای مطلتو را

ریزه ،تغییر شی

مودار را باید در ظر یرفت.

با دقت در مودار زیر مشخص است که  3عامل دارای مقادیر ویوه باال میباشد و بتا فاصتله از بقیته
قرار یرفته است و دیگر عاملها با مقادیر ویوه زدیک به هم قرار یرفتها د .عواملی که روی شتی
________________________________________________________________
3- Factor Loading
1- Eigenvalue
1- Kaser
1- Eigenvalue
1- Scree Plot
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تند مودار هستند به عنوان عواملی با مقدار ویوه مطلو  ،شناسایی و معرفی میشو د که ایتن یتز 3
عامل را شان میدهد (.)Sarmad; Bazargan & Hejazi, 2014
در این پووه

مالحظه میشود در تایج مجموع مربعات بار عاملی استتخرای یافتته 3واریتا س

تبیین شده ،یک عامل ارائه شده است که  11درصد از تغییرات واریا س کل توسط آن عامل تبیتین
میشود .همچنین عاملهای بعدی کوچک و ضعیف میباشند .در همین راستا باید سراالتی کته بته
طور قدرتمند و منسجمی عامل مربوط را ا دازه می ییر د ،مشتخص شتود و متره عتاملی 1مربوطته
تعیین شود .مره عاملی ،یک مقدار ویوه برای یک عامل است کته بترای یتک واحتد مو تهییتری
هاص محاسبه میشود .مره عاملها از حاصل جمع وز ی مقدار متغیرها برای آن واحد مو هییری
بخصوص به دست میآید.

نمودار  -1نمودار سنگ ریزه برای استخراج تعداد عاملهای مطلوب
منبع :یافتههای تحقیی

به همین منظور در جدول شماره  1با توجه به تحلیل عاملی ا جام شده ،بار عاملی مربوط به مره
________________________________________________________________
3- Extraction Sums of Squared Loadings
1- Factor Score
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عاملی عامل اول که برای محاسبه مره عامل ریسک از آن استفاده شده استت ،ارائته شتدها تد و در
میان آ ها سراالت هماهن

تر و دارای ارتباط قویتر بتا یکتدیگر ا تختا شتدها تد کته عبارتنتد از

سراالت  17 ،11 ،11 ،11 ،11 ،13 ،33 ،39 ،37 ،31 ،31 ،31 ،33و  .19سپس میا گین ساده اعتداد
منسو به این سراالت ،برای هر فرد ،محاسبه شده است که عدد مربوط به درجه ریستک هتر فترد
میباشد.
پاسخ به فرضیات پژوهش

در این بخت

بته فرضتیات پتووه

از طریتی همبستتگی پیرستون و آزمتون لتوین پاستخ داده

میشود؛ همچنین برای پاسخ به فرضیه اصلی پووه

از ریرسیون استفاده میشود.

فرضیه اول پژوهش:

بین تقاضای احتیاطی پول و درآمد فردی ارتباط معنیداری وجود دارد.
جدول  -2ماتریس عاملی دوران نیافته

سرال 31

Component
1
5.133

سرال 11

5.153

سرال 11

5.199

سرال 11

5.191

سرال 11

5.195

سرال 31

5.171

سرال 37

5.111

سرال 17

5.111

سرال 39

5.111

سرال 33

5.159

سرال 33

5.171

سرال 31

5.131

سرال 13

5.151

سرال 19

5.155

سرال 11
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سرال 31
سرال 31
سرال 15
منبع :یافتههای تحقیی

جدول ( :)3همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه تقاضای احتیاطی پول با درآمد فردی
Income
333**.5

Precautionary Demand
3

553 .5

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

171

171

N

3

333**.5

Pearson Correlation

5.553

)Sig. (2-tailed

171

N

171

Precautionary
Demand

Income

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیی

جدول  1تایج همبستگی پیرسون در بررسی معنیداری رابطته بتین دو متغیتر تقاضتای احتیتاطی
پول و درآمد فردی را شان میدهد که با توجه به تایج حاصل شده در سطح معنیداری  3درصتد،
فرضیه صفر رد می شود و بین دو متغیتر تقاضتای احتیتاطی پتول و درآمتد فتردی رابطته معنتیداری
وجود دارد.
فرضیه دوم پژوهش:

بین تقاضای احتیاطی پول و ثروت فردی ارتباط معنیداری وجود دارد.
جدول ( :)4همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه تقاضای احتیاطی پول با ثروت فردی
Wealth
**5.157

Precautionary Demand
3

5.553

)Sig. (2-tailed

171

171

3

**5.157
5.553

171
منبع :یافتههای تحقیی

Pearson Correlation

171

PrecautionaryDemand

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

Wealth

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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بر اساس جدول  ،1تایج همبستگی پیرسون در بررسی معنیداری رابطه بین متغیرهتای تقاضتای
احتیاطی پول و ثروت فردی شان میدهد :در سطح معنیداری  3درصد ،فرضیه صفر رد متیشتود
و بین دو متغیر تقاضای احتیاطی پول و ثروت فردی رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه سوم پژوهش:

بین تقاضای احتیاطی پول و درجه ریسک افراد ارتباط معنیداری وجود دارد.
در جدول شماره  1تایج همبستگی پیرسون در بررسی معنیداری رابطه بین متغیرهتای تقاضتای
احتیاطی پول و ریسک فردی ارائه شده است .تایج ارائه شده بیان میدارد :در ستطح معنتیداری 3
درصد ،فرضیه صفر رد متی شتود و بتین دو متغیتر تقاضتای احتیتاطی پتول و ریستک فتردی رابطته
معنیداری وجود دارد .با توجه به میزان و جهت رابطه که برابر  -5.391متیباشتد و بیتان متیدارد:
رابطه بین این دو متغیر به صورت منفی و معنیدار متیباشتد .از آ جتا کته همبستتگی بدستت آمتده
یکی با کاه

منفی و معنیدار میباشد بنابراین افزای

دیگری همراه است.

جدول ( :)5همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه تقاضای احتیاطی پول با ریسک فردی
Risc
**-5.391

Precautionary Demand
3

5.551

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

171

171

N

3

**-5.391

Pearson Correlation

5.551

)Sig. (2-tailed

171

N

171

منبع :یافتههای تحقیی

Precautionary
Demand

Risc

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

فرضیه چهارم پژوهش:

بین تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای این که بتوان تشخیص داد که بین تقاضای احتیتاطی پتول در ستطح مشخصتی از تتورم بتا
تقاضای احتیاطی پول در حالت افزای
آماره  tو آزمون لوین استفاده کرد.

تورم ،اهتالف معنتیداری وجتود دارد یتا ته ،متیتتوان از
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جدول ( :)6آزمون لوین برای برابری تقاضای احتیاطی پول اولیه با تقاضای احتیاطی پول بعد تورم
آزمون لوین برای

آزمون لوین برای برابری میانگینها

برابری واریانسها
F

Sig.

فرض برابری
رخ

وارا س ها

تورم

فرض ابرابری

5.111

t

df

-1.117

333

 Sigدو

فاصله اطمینان  99درصد

طرفه

پایین

باال

5.531

-3.117

531.5

5.131
-1.119

واریا سها

335.911

5.531

-3.111

5.531

منبع :یافتههای تحقیی

بر اساس جدول  1و با استفاده از تایج آزمون لوین و آماره  tاین تیجه حاصل متیشتود کته در
سطح معنیداری  3درصد ،فرضیه صفر قابل رد میباشد .بنابراین بین تقاضای احتیاطی پول و تورم
ارتباط معنیداری وجود دارد.

فرضیه پنجم پژوهش:
بین تقاضای احتیاطی پول و رخ بهره ارتباط معنیداری وجود دارد.
در اینجا یز برای تشخیص رابطه معنیداری بین تقاضتای احتیتاطی پتول در ستطح مشخصتی از
رخ بهره با تقاضای احتیاطی پول در حالت افزای

رخ بهره ،میتتوان از آمتاره  tو آزمتون لتوین

استفاده کرد.
جدول ( :)7آزمون لوین برای برابری تقاضای احتیاطی پول اولیه با تقاضای احتیاطی پول بعد افزایش نرخ بهره
آزمون لوین برای

آزمون لوین برای برابری میانگینها

برابری واریانسها
F

Sig.

فرض برابری
رخ

وارا س ها

بهره

فرض ابرابری
واریا سها

3.313

t

df

-5.111

331

 Sigدو

فاصله اطمینان  99درصد

طرفه

پایین

باال

5.113

-5.971

5.131

5.551
-5.119

351.939

5.119

-5.913

5.133
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منبع :یافتههای تحقیی

بر اساس تایج ارائه شده در جدول  7در سطح معنیداری  3درصد ،فرضتیه صتفر رد متیشتود.
بنابراین بین تقاضای احتیاطی پول و رخ بهره ارتباط معنیداری وجود دارد.
فرضیه ششم (فرضیه اصلی پژوهش):

تقاضای احتیاطی پول با ریسک فردی رابطه منفی و بتا درآمتد و ثتروت فتردی رابطته مثبتت و
معنیداری دارد .برای پاسخ به این فرضیه از روش ریرسیون استتفاده شتده استت کته تتایج آن در
زیر ارائه میشود:
آمارههای  Fو دوربین واتسون ( )D.Wمربوط بته ریرستیون هطتی تقاضتای احتیتاطی پتول بتا
استفاده از رمافزار  Eviewsدر جدول  3ارائه است:
از آ جاییکه تمامی متغیرها دارای قدرمطلی آماره  tبزرگتر از  1و  Probکوچتکتتر از 5/53
میباشند ،پارامترهای هر سه متغیر و عرض از مبدأ معنیدار هستتند .آمتاره  Fیتز معنتیداری کلتی
ریرسیون را شان میدهد که عدد  Prob.Fآن  5.555537و معنتیداری کتل معادلته ریرستیون را
شان میدهد .همچنین ایتن معادلته فاقتد همخطتی بتوده -یعنتی رابطته هطتی دقیتی بتین متغیرهتای
توضیحی وجود داشته -و از آ جائیکه آزمون دوربین واتسون  1.515373میباشد ،بنابراین در ایتن
معادله هود همبستگی وجود دارد .از سوی دیگر آزمتونهتای وایتت ،3بترو پایتان یتادفری 1و
یلجسر 1برای کشف واریا س اهمسا ی ا جام شده استت کته تتایج آنهتا عتدم وجتود اهمستا ی
واریا س را شان داده است.
جدول  -8نتایج آزمون رگرسیون خطی تقاضای احتیاطی پول
ضرایب

ضرایب غیر استاندارد
B

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

t

sig

________________________________________________________________
3- White
1- Breusch-Pagan-Godfrey
1- Glejser
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1.353

5.555

عرض از مبدأ

71.515

37.951

1.913

5.551

ثروت

5.551

5.551

5.313

5.511

درآمد

5.391

5.593

5.311

1.517

5.553

ریسک

-31.917

1.911

-5.311

-1.119

منبع :یافتههای تحقیی
جدول  -9نتایج آزمون رگرسیون خطی تقاضای احتیاطی پول
آماره F
9.113913

Prob.F
5.555537

D.W
1.515373

منبع :یافتههای تحقیی

در تیجه میتوان یفت فرضیه اصلی پووه

رد میشود و تقاضای احتیاطی پول دارای رابطته

مثبت و معنیداری با درآمد و ثتروت فتردی و دارای رابطته منفتی و معنتیداری بتا ریستک فتردی
میباشد.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها

تقاضای احتیاطی ،میزان پولی است که برای مقابله با وقایع ،هریدها و مخاری پی بینتی شتده و
ییرمنتظره گهداری میشود و یکی از اجزا مهم تقاضتای پتول متیباشتد کته متورد یفلتت و کتم
توجهی قرار یرفته است.
از آ جا که سیاست پولی یکی از راههایی است که هتر کشتور جهتت تحقتی اهتداف اقتصتادی
هود برای مهار تورم و عملکرد صحیح پول در چارچو سیاستتهتای اقتصتادی اتختاذ متیکنتد؛
آیاهی در مورد تابع تقاضای پول ،اجزا  ،تغییرات و عوامل مرثر بر آن از عوامل مهم تعیتینکننتده
اثرات سیاست پولی بر اقتصاد میباشد .به این ترتی  ،اهمیت اجتزا تتابع تقاضتای پتول و از جملته
تقاضای احتیاطی پول آشکار مییردد.
از عواملی که ق

و اهمیت تقاضای احتیاطی پول و ا دازهییری آن را مضاعف متیستازد یتز

میتوان به مواردی از جمله :تورم ،وسا ات و بیثباتی ترخ ارز ،افتزای

بیکتاری ،کتاه

تولیتد،

وجود تحریمهای فتی ،تحریمهای مالی ،وسا ات قیمت فت و رکود اقتصتادی متبتع از آن ،تتن
در روابط هارجی ،وجود اامنی در جامعه و فضای اقتصادی ،کاه
اهتالس ،را تجوییهای کالن ،تخری

بسیار شدید سرمایهیذاریها،

زیرساهتها و ییره اشاره مود کته بته دلیتل آثتار ستوئی
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که بر اقتصاد و ا تظارات از آینده مییذار د ،باعت
آینده و سب

حاکم شدن فضای ااطمینا ی و افزای

در این پووه

یستترش بتیاعتمتادی و ااطمینتا ی ستبت بته
تقاضای احتیاطی پول شدها د.

به بررسی عوامل مرثر بر تقاضتای احتیتاطی پتول در ستال  3131پرداهتته شتده

است .در همین راستا با توجه به الگوی پایه مورد استفاده ،جمع آوری اطالعتات از پرسشتنامههتای
پر شده توسط  171فر مو ه از دا شجویان دا شگاه ز جان که با روش مو هییری تصادفی طبقهای
ا تخا شده ا د؛ ا جام یردیده است .ایتن پتووه

بترای اولتین بتار در ایتران بته صتورت مجتزا و

ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی و ریرستیون ،روابتط بتین متغیرهتای درآمتد
فردی ،ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول را بررستی متوده استت .همچنتین بته
بررسی رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و رخ بهره با استفاده ازآزمون لوین پرداهته است.
کته قابل ذکر این است که برای سنج

ریسک فردی بته عنتوان یکتی از متغیرهتای مترثر بتر

تقاضای احتیاطی پول از پرسشنامه هیجانهواهی زاکرمن استفاده شده است .در همتین راستتا بترای
تر و دارای ارتباط قویتر با یکدیگر جهت سنج

یافتن سراالت هماهن

ریستک فتردی ،تحلیتل

عاملی مورد استفاده قرار یرفته است.
تیجه این پووه

شان می دهد :ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنیدار و متغیر ریسک

فردی رابطه منفی و معنیداری با تقاضای احتیاطی پول دار د .همچنین بین تقاضای احتیاطی پتول و
رخ بهتره ارتبتاط معنتی داری وجتود دارد در حالیکته بتین تقاضتای احتیتاطی پتول و تتورم ارتبتاط
معنیداری وجود دارد.
با توجته بته بررستی هتا و مطالعتات صتورت یرفتته پیرامتون موضتوع تقاضتای احتیتاطی پتول،
پیشنهادات به دو صورت زیر ارائه میشود:
 -کاه

رخ بهره با کی برای کاه

تقاضای احتیاطی پول توسط مقامات و سیاستتیتذاران

پولی و مالی کشور.
 -تبیین ،ا دازه ییری و پای

متغیر دیدیه و اضطرا مالی به عنوان یکی از متغیرهتای الزم در

برآورد تقاضای احتیاطی پول کشور ،توسط با ک مرکزی ایران.
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