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 عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پولبررسی 

 

و یکی  شود نشده و غیرمنتظره نگهداری می بینی برای مقابله با وقایع، خریدها و مخارج پیش ی است کهپولتقاضای احتیاطی میزان 

 . فلت و کم توجهی قرار گرفته استباشد که مورد غ از اجزاء مهم تقاضای پول می

هایی است که هر کشور جهت تحقق اهداف اقتصادی خود برای مهار تورم و عملکرد صحیح هسیاست پولی یکی از رااز آنجا که 

وامل مهم عوامل مؤثر بر آن از عو  تغییرات، اجزاء، پول یدر مورد تابع تقاضا یآگاه ؛کند اتخاذ می ،های اقتصادی پول در چارچوب سیاست

 یتواند مقامات پول پول، می یتأثیر قرار دادن تقاضا  با تحت ی؛ به طوری که سیاست پولباشد میبر اقتصاد  یکننده اثرات سیاست پول تعیین

 .گردد بنابراین اهمیت اجزاء تابع تقاضای پول و از جمله تقاضای احتیاطی پول آشکار می .نمایدرا در رسیدن به اهدافشان یاری 

در همین راستا با توجه به الگوی پایه مورد . در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول پرداخته شده است

همچنین به صورت مجزا و ترکیبی به بررسی روابط بین متغیرهای . آوری اطالعات استفاده گردیده است استفاده، از پرسشنامه برای جمع

برای سنجش ریسک فردی به عنوان یکی از . ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته شده است درآمد فردی، ثروت فردی و

در همین . مورد استفاده قرار گرفته است 1زاکرمن 2ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی متغیرهای مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول، پرسشنامه

 . یرسون، تحلیل عاملی، آزمون لوین و روش رگرسیون استفاده شده استها از روش همبستگی پ راستا برای تحیل و آزمون فرضیه

داری با  دار و متغیر ریسک فردی رابطه منفی و معنی دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی نتایج این پژوهش نشان می      
به بررسی رابطه بین تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ  9همچنین در این مطالعه با استفاده از آزمون لوین. تقاضای احتیاطی پول دارند

بین  در صورتیکه داری وجود ندارد؛ تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنیدهد بین  نتایج این آزمون نشان می. بهره پرداخته شده است
 .داری وجود دارد تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی
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