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کنا. حال با در نظر گرفتن این بح  و معادله ضدری  فزاینداه نقداینگی     دچار تغییر 

جه گرفت که بانکااری الکترونیکی بدا تغییدر حجدم سدکه و اسدکناس و      توان نتی می 

توانا بر ضری  فزایناه نقاینگی و حجم نقاینگی در دامعه تأثیر داشدته   ها می سپرده

همچنین با مرور ادبیدات نظدری و نظریدات ارایده شداه در       .(Qin. 2017. PP 9باشا  

هدای قیمدت و    وانا شاخصت حوزه پولی و تورم مشخص است که تغییر نقاینگی می

از طرفدی اغلد     .(Mishkin. 2010. PP 617-640تدورم را تحدت تدأثیر قدرار دهدا       

گذاری در کشورهای درحال توسعه ماننا ایدران   تحقیقات انجام شاه در زمینه سرمایه

گدذاری بخد  خصوصدی     انا که تورم باع  کاه  سدرمایه   به این نتیجه دست یافته

پ  به طور کلی از مطال  بیان شاه به صورت  .(1391  شود  پشویان و خسروی می

توان چنین برداشت کرد که بانکااری الکترونیکی از طریق تغییر حجم  غیرمستقیم می

گدذاری بخد  خصوصدی و بده دنبدال دن       نقاینگی ممکن است متغیرهدای سدرمایه  

 ولیا را نیز تحت تأثیر قرار دها.انباشت سرمایه و ت

 گذاری ت بانکی و سرمایه. كانال دوم تسهیال1-3

ها  بده دو دسدته عمداه عوامدل      به طور کلی  عوامل مؤثر بر اعطای تسهیالت بانک
( 1397«  گلزاریان و همکاران»شونا.  طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسیم می

بنای از این عوامل را  با توده به نتای  مطالعات انجام شاه در این زمینه یک تقسیم
ای  به این صورت که عوامل طرف تقاضای تسهیالت شامل مجموعهکننا  مطرح می

گدذارد ایدن    دهناه تسهیالت تأثیر می از عواملی است که بر تقاضای ادزای تشکیل
عوامل به دو بخ  دمعیت شناختی  سن  دنسیت  تعااد افراد خانوار( و عوامدل  

ادتماعی  دردما خدالص  سدطح تحصدیالت  وضدع فعالیدت  وضدعیت       -اقتصادی
شدونا. عوامدل طدرف عرضده      بنای مدی  شغلی و دگاهی از اعتبارات بانکی( تقسیم

ای و داخلدی باندک  انداازه      تسهیالت نیز شامل سه بخ  اصلی عوامدل ترازنامده  
نقاینگی  سطح سپرده  نرخ سود سپرده و تسهیالت(  متغیرهای کالن اقتصدادی و  

ص    ص1397مکداران   شدود.  گلزاریدان و ه   مدی   های پولی در نظر گرفته سیاست
هدا یکدی از فاکتورهدای     شدود سدطح سدپرده    طور که مشاهاه مدی  ( همان125-119


