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رمزپول ها ، پول های دیجیتال غیربانکی هستند که توسعه قابل توجهی یافته اند.

بیت کوین به عنوان اولین رمز پول، بی شک یکی از محبوب ترین و با ارزش ترین این پول ها است.

ن اینتقاضای پول یکی از مهمتری. بیت کوین می تواند بر بخش های مهم اقتصادی کشور ها اثر گذار باشد

ارت ومؤلفه هایی مانند ضریب فزاینده، عرضه پول، حق الضرب، توان نظمی تواند بخش ها است که تغیرات آن 

.تحت تأثیر قرار دهدبانک مرکزی را سیاست گذاری توان 
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 توسط 2015در گزارشی که در سالCRS ه ارائه شده است، به مسائل اقتصادی و قانونی بیت کوین پرداخت
.شده است

از نظر مفهومی، بیت کوین می تواند دو نوع تاثیر بر سیاست های پولی داشته باشد:

.بر میزان پول در گردش اثر می گذارد( 1

.استبر سرعت گردش پول در اقتصاد به وسیله کاهش تقاضای دالر تاثیرگذار ( 2
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هدف پژوهش

بیت کوین بر تقاضای پول های ملی کشورهای منتخباثر گسترس بررسی 

فرضیه پژوهش
تخب گسترش استفاده از بیت کوین ، موجب کاهش تقاضای پول های ملی کشورهای من

.می شود
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کاالهای مصرفی•
فلزی-کاالهای سرمایه ای•
عالمت ها•

رسیدهای اولیه•

(با پشتوانه)پول کاغذی قابل تبدیل •

(وانهبدون پشت)پول کاغذی غیرقابل تبدیل •

پول کاالیی
سیستم پولی دو فلزی

سیستم پولی تک فلزی

(اسکناس)پول کاغذی

 (تحریری)پول بانکی

پول  دیجیتال

انواع پول

پول الکترونیکی•

پول مجازی•
قابل تبدیل

غیر قابل تبدیل

متمرکز

رمزپول                   بیت کوینغیر متمرکز
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نظریات تقاضای پول

نظریه تقاضای پول 
بامول توبین

تقاضای معامالتی عالوه بر درآمد 
.تابعی از نرخ بهره نیز هست

نظریه انتظارات 
بازگشت کننده 

کینز

اطی تقاضا را به تقاضای معامالتی،احتی
.ندو تقاضای سفته بازی تقسیم می ک

نظریه پول کالسیک
ها یا مکتب کمبریج

Md=K.P.Yبر تقاضای پول معامالتی
تاکید دارد
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نظریات تقاضای پول

نظریه تقاضای پول سارادونی

الکترونیکی )پول مجازی
ا را وارد تابع تقاض( صنعتی

افزایش این پول . می کند
را کاهش می M1،تقاضای 

.دهد

Mi=EM+cM1i+dM1i

نظریه تقاضای پول فریدمن

نرخ تقاضارا تابعی از نرخ بهره بازار ،
بازردهی اوراق قرضه ، سهام ، درآمد 

.می داند... ، تورم انتظاری و 

M= 𝑘 𝑟. 𝑟𝑥. 𝑝
𝑒 .
𝑤𝐻

𝑤
∗ 𝑌

𝑀

𝑌
آنبیانگرکهاستkهمان

ازبخشیچهاشخاصکهاست
نگهداریپولصورتبهرادرآمد

کنندمی
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نتیجه هدف سال (گان)نویسنده ردیف

مجازی و گسترش کاربرد آن در جوامع باعث کاهش ی پول هاعرضه 
.عرضه پول ملی می شود

مطالعه اثرات ترویج پول های مجازی، به 
کوین، بر توان نظارت بانک خصوص بیت

ی مرکز

1396 کیوانیان  1

ناس و گسترش پرداخت های الکترونیکی سبب کاهش تقاضا برای اسک
.استمسکوک شده

بررسی اثر پرداخت های الکترونیکی بر 
تقاضای پول در ایران

1396 حاج علی  2

.می باشدبرای انجام تجارت جهانیمد آکاربیت کوین یک ابزار 
مروری بر واحد پول مجازی بیت کوین و تاثیر 

آن بر تجارت الکترونیکی 
1395

سچین مطوری و 
همکاران 

3

توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک اثر منفی بر مقدار تقاضای پول 
می گذارد

ر بررسی اثر توسعه پرداخت های الکترونیکی ب
تقاضای پول 

1391 تاری و شاپوری  4
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نتیجه هدف سال (گان)نویسنده ردیف

افزایش تعداد بیت کوین های در گردش ، میزان عرضه روبل روسیه 
.را کاهش داده و تورم را نیز کاهش می دهد

بررسی تاثیرات افزایش بیت کوین در اقتصاد 
روسیه 

2016 آنا لوسوا 1

.تاثیر کم اما در حال افزایش تصاعدی  ارزیابی شده است 
تاثیر استفاده از پول های مجازی بر عرضه و 

تقاضای پول 
2015

گزارش بانک 
لی تسویه بین المل
BIS

2

با توجه به نرخ رشد این ارزها ، در آینده شاهد تاثیر گذاریشان بر 
.روی سیاست های پولی کشور های مختلف خواهیم بود

پول مجازیچندمیزان انتشار و عرضه  2014 ژانگ 3

ای در این مقاله پول دیجیتال را به عنوان یک جایگزین بالقوه بربرتسن
پول های رایج صادر شده توسط بانک مرکزی می داند و بیان می کند 
گسترش پول های دیجیتال ذخایر بانک و همچنین اجرای سیاست 

پولی را تحت تاثیر قرار می دهد 

بررسی چگونگی تاثیر پول دیجیتال بر 
تقاضای پول 

2012 برتسن 4
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پژوهش 
مورد 
نظر

داده های تابلویی

کتابخانه ای

ی اداده های فصلی سال ه
2017تا 2014

بر اساس نوع داده

قلمرو زمانی و مکانی

ابزار گردآوری

منتخب های ایران وکشور 
آسیا

روش جمع آوری داده

، ( IMF)داده های صندوق بین المللی پول 
coinmarketcap.com وstatista.com
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منبعتوضیحنماد متغیر

Mحجم پول(𝐌𝟏)IMF

GDPتولید ناخالص داخلی اسمیIMF

rنرخ بهره سپرده بانکیIMF

P(مصرف کنندهتغییرات شاخص بهای )تورمIMF

eنرخ ارز، ارزش دالر بر حسب پول داخلیIMF

Bitcoin Returnsبازدهی بیت کوینCoinmarketcap.com

Bitcoin Market Capتغییرات ارزش بازاری بیت کوینCoinmarketcap.com , 

statista.com
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𝑀𝑖𝑡

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑖𝑡 +𝛽4𝐵𝑇𝐶 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠𝑖𝑡 +𝜀𝑖𝑡

𝑀𝑖𝑡

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑇𝐶 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
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(LLC)آزمون لوین لین چو 

احتمالآمارهمتغیر

𝑀

𝐺𝐷𝑃

0/0000-4/36تقاضای پول

r0/0007-3/19نرخ بهره سپرده بانکی

Pشاخص بهای تغییرات )تورم
(کنندهمصرف 

3/65-0/0001

e0/0000-5/1تغییرات نرخ ارز بر حسب دالر

BTC Returns0/0000-16/27بازدهی بیت کوین

BTC Market Cap0/0000-11/57نتغییرات ارزش بازاری بیت کوی
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فرضیه صفرآزمونآماره احتمالنتیجهآزمون

F مدل داده های تلفیقی0/0000289/17ی صفرعدم پذیرش فرضیهلیمر

وجود اثرات ثابت0/005114/83ی صفرعدم پذیرش فرضیههاسمن

فرضیه صفرآزمونآماره احتمالنتیجهآزمون

F 0/0000288/5ی صفرعدم پذیرش فرضیهلیمر
مدل داده های تلفیقی

وجود اثرات ثابت0/008513/63ی صفرعدم پذیرش فرضیههاسمن
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پژوهش
روش شناسی پژوهش
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احتمالtآماره ضریبمتغیرمتغیر وابسته

ب حجم پول به تولید
نس

ی 
ص داخل

ناخال
(

ی 
تقاضا

پول
)

r0.08318.44-0.0000

p0.507-3.23-0.0017

e0.285-5.59-0.0000

BTC Returns0.028-11.77-0.0000

1.73865.450.0000ثابت مدل

AR(1)0.5257.790.0000

Prob(F-statisic) = 0.0000
F-statisic

=2621.4
D.W=1.9

𝑀

𝐺𝐷𝑃
= 1.73 − 0.083 𝑟 − 0.507 𝑃 − 0.285 𝑒 −0.028 𝐵𝑇𝐶 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠
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احتمالtآماره ضریبمتغیرمتغیر وابسته
ب حجم پول به تولید 

نس
ی 

ص داخل
ناخال

(
ی پول

تقاضا
)

r0.077-14.07-0.0000

P0.322-2.15-0.0333

e0.230-5.00-0.0000

BTC Market Cap0.669-5.01-0.0000

1.69852.740.0000ثابت مدل

AR(1)0.5038.480.0000

Prob(F-statisic) = 0.0000F-statisic =2749.7D.W=2.09

𝑀

𝐺𝐷𝑃
= 1.73 − 0.077 𝑟 − 0.322 𝑃 − 0.230 𝑒 − 0.669 𝐵𝑇𝐶 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝
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افزایش بازدهی بیت کوین موجب کاهش تقاضا برای پول های ملی می شود.

افزایش ارزش بازار بیت کوین موجب کاهش تقاضا برای پول های ملی می شود.
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الزمکوینتبیویژهبههارمزپولبهمرکزیبانکتوجهاقتصادی،هایمتغیربرکوینبیتتاثیربهتوجهبا

.رسدمینظربه

ماتتصمیوپولیهایسیاستوارائهمرکزیبانکتوسطآنمعامالتحجموکوینبیتآثاردقیقرصد

.آنبامتناسب

توسطمناسبچارچوبیدرگذاریمقرراتلزوم.

ملیپولرمزیکایجاد.

اقتصادیهایمتغیربرهاآناحتمالیآثاربهتوجهباهاپولرمزسایراثراتبررسی.
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