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مفهوم آن است كه افراد در هر زمان دیگر تقاضای پول به   بیان به . پول نزد افراد است یمنظور از تقاضای پول، میزان مانده واقع

 (.2931عراقی و همکاران، )خود به صورت نقد یا پول دارند  یاز دارای یچه بخش یگرایش به نگهدار

در این نقش، پول برای . گیرد در نظر می، كینز نقش احتیاطی برای پول را نیز وسیله مبادله و واحد شمارش بودن عالوه بر دو نقش

 .شود نشده و غیرمنتظره نگهداری می بینی خریدها و مخارج پیش مقابله با وقایع،

اثرات و عوامل . باشد كه تحت تأثیر سایر متغیرها است های مهم در تقاضای احتیاطی پول، سرعت درآمدی پول می یکی از مؤلفه

های بهره  نرخ های واقعی به تغییرات تراز  شها واكن یکی از آن. مختلفی وجود دارد كه ممکن است به تغییرپذیری سرعت درآمد پولی بینجامد

 .اسمی است

شود قبل  شود بازار كاالها باز یفرض م. یافت( 2391)در  2توان در مطالعه اسونسون یر درآمد پول را مییرویکرد دیگر به مدل سرعت تغ

پول قبل از اینکه وضعیت اقتصادی  یگیری خود در نگهدار مجبور به تصمیم یاز اینکه مبادالت مالی اتفاق بیفتد؛ در این حالت عوامل اقتصاد

رو عوامل  این چنین ساختار اطالعاتی ممکن است منجر به تقاضای احتیاطی پول در برخی از كشورهای دنیا شود، از. باشند مشخص شود، می

 .پول را به منظور خرید كاالهای مصرفی نیاز دارند، پایان دهند ها واقعاً كه آن یبیشتر پول نسبت به زمان یممکن است به نگهدار یاقتصاد

هایی  دهد ممکن است سبب بروز نااطمینانی كه در مقاطع مختلف زمانی در اقصی نقاط دنیا رخ می یو طبیع ی، اجتماعیوقایع اقتصاد

از آن  یآینده خود را در مقابل آن بیمه نمایند و ریسک ناشخود را برای مقابله با آن آماده و  سازد ها و مردم را وادار شود كه متعاقب آن دولت

 .را به حداقل ممکن برسانند

تورم، نوسانات و : توان به مواردی از جمله گیری آن را مضاعف می سازد می از عواملی كه نقش و اهمیت تقاضای احتیاطی پول و اندازه

، حاصل از آنهای مالی، نوسانات قیمت نفت و ركود اقتصادی  های نفتی، تحریم مبیکاری، كاهش تولید، وجود تحری، افزایش ثباتی نرخ ارز بی

، های كالن جویی ها، اختالس، رانت گذاری جود ناامنی در جامعه و فضای اقتصادی، كاهش بسیار شدید سرمایهوتنش در روابط خارجی، 

                                                 
1. Svensson, L. E. O.
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اعتمادی و  باعث گسترش بی ،گذارند اد و انتظارات از آینده میبه دلیل آثار سوئی كه بر اقتصكه  اشاره نمودها و غیره  تخریب زیرساخت

  .ندا هسبب حاكم شدن فضای نااطمینانی و افزایش تقاضای احتیاطی پول شد ونااطمینانی نسبت به آینده 

قاضای احتیاطی تتغییرات و نوسانات  عدم پیش بینی باشد؛ میكه تقاضای احتیاطی پول به عنوان یکی از اجزای تقاضای پول  آنجا از

  .سازد های پولی را با مشکل مواجه می تحقق صحیح سیاست آن،  پول و شناخت

تواند سیاستگذاران پولی و اقتصادی را  می ها درجه اهمیت آن نیز شناخت صحیح تقاضای احتیاطی پول، عوامل مؤثر ودر همین راستا 

 .دباش بنابراین سؤال اساسی تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول می .ها یاری نماید در راستای انجام و اتخاذ صحیح سیاست

 :اهداف تحقیق عبارتند از

 :هدف اصلی تحقیق

  .تقاضای احتیاطی پول عوامل مؤثر بربررسی  -

 :اهداف فرعی تحقیق

 .درآمد فردیبررسی ارتباط تقاضای احتیاطی پول با  -2

 .فردی ثروتبررسی ارتباط تقاضای احتیاطی پول با  -1

 .فردی ریسکدرجه بررسی ارتباط تقاضای احتیاطی پول با  -9

 .تورمبررسی ارتباط تقاضای احتیاطی پول با  -4

 .با نرخ بهرهبررسی ارتباط تقاضای احتیاطی پول  -1

 :های تحقیق عبارتند از فرضیه

  :اصلی تحقیقفرضیه 

 .داری دارد تقاضای احتیاطی پول با ریسک فردی رابطه منفی و  با درآمد  و ثروت  فردی رابطه مثبت و معنی -

  :های فرعی تحقیق فرضیه

 .داری وجود دارد بین تقاضای احتیاطی پول و درآمد فردی ارتباط معنی. 2

 .داری وجود دارد معنیبین تقاضای احتیاطی پول و ثروت فردی ارتباط . 1

 .داری وجود دارد بین تقاضای احتیاطی پول و درجه ریسک فردی ارتباط معنی. 9

 .داری وجود دارد بین تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی. 4

 ..داری وجود دارد ی احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنیتقاضابین . 1

 .دباش روش اجرای این پژوهش، از طریق پیمایشی، تحلیل آماری و اقتصاد سنجی می

 .باشند جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه زنجان می 
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 . نفر دانشجویان دانشگاه زنجان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند 20202نفر دانشجو از بین  172همچنین 

 طراحی و توزیع پرسشنامه  

 .می باشد Eviews و  Spssتوصیفی و از طریق نرم افزار  -اطالعات به صورت تحلیلی  و ها تحلیل دادهتجزیه و 

و همچنین این مطالعه  .موضوع تقاضای احتیاطی پول و عوامل مؤثر بر آن از جمله مطالعاتی است كه تاكنون در داخل كشور انجام نشده است
ضای احتیاطی پول و نیز رابطه نرخ بهره و همچنین بررسی رابطه نرخ تورم و تقا .با روش ذكر شده دومین بار است كه در دنیا انجام شده است

 . باشد های این پژوهش می تقاضای احتیاطی پول نیز از نوآوری

 

 


