
 
 

 

 

 

 

 

 

 جراحی اقتصادی

 مدیریت نقدینگی

 احسان خاندوزی دکتر سید
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 بهتوان و اآلن پیشنهاد مشخصی که می ؟این نقدینگی چیست که ما باید به دنبال مدیریت آن باشیم 

 برای مدیریت نقدینگی، حاوی چه ابعاد و آیتم هایی است؟سیاست گذاران کشور مطرح کرد 

از بین اموالی ، . نقدینگی یعنی اموال نقد ماپول یکی از اجزای نقدینگی استماهیتش چیست نقدینگی و پول  

تواند در آینده تبدیل به نقد مییعنی  استکه هر خانواده و هر فرد دارد، یک بخشی از این اموال نقدشونده 

منظورمان تقریبا اموالی است که فی الحال نقد  ،Liquidityکنیم از نقدینگی یاشود. وقتی ما صحبت می

 کنیم. بخش بسیاره میروز برای خودمان استفاد هستند. یک بخشی از نقدینگی اسکناس هایی است که ما در

ها ظرف چند دقیقه همه ما در بانک های کشور داریم و آنبیشتری از نقدینگی عبارتست از حساب هایی که 

هایی باشد که به های جاری، یعنی کارتتواند حسابها می . این حسابتبدیل شوند توانند به یک پول نقدمی

دهیم، یا پرداخت هایی خریداری روزمره مان را از طریق کارت های اعتباری انجام می هانآاصطالح ما داریم با 

سه درصد نقدینگی کشور اسکناس است. بیش از نود و هفت درصد نقدینگی .  دهیمکه از طریق چک انجام می

که ما  یعنی نود و هفت درصد نقدینگی کشور از جنس دوم است. یعنی از جنس سپرده های بانکی ماست

کنیم عبارتست از همان سپرده های جاری یا سپرده های بلندمدت سرمایه گذاری داریم درباره آن صحبت می

ما 1397شروع سالدهند.شور را اسکناس ها تشکیل میکه ما در بانک ها داریم و فقط سه درصد از نقدینگی ک

کنید یک چنین رقمی یا نزدیک به آن، هزار میلیارد تومان نقدینگی داشتیم گمان ن1530یک رقمی نزدیک به

هزار میلیارد تومان آن 44، 1530. ازچرخدپول هایی است که دست افراد یا تراول هایی است که دارد می

یعنی آن چیزهایی است حدود ده درصد آن سپرده های جاری است، یعنی همان کمتر از سه درصد و اسکناس 

تقریبا کنیم و ری و کارت های اعتباری، چک هایی که استفاده میکه در بانک ها تحت عنوان سپرده های دیدا
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 کندنقدینگی را چه کسی تولید می 

کند. کمتر از کند از طریق اسکناس که بانک مرکزی کشور منتشر میبخشی از نقدینگی را دولت تولید می  

بانک مرکزی برعهده دارند. بخش دیگری از نقدینگی  را اسکناس های منتشرهنگی کشور سه درصد از نقدی

، بدهی بانک شود به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزیعبارتست از اجزایی که توسط بانک مرکزی تولید می

اد را وارد اقتصآن رکزی دالرش را نگه داشته، پول و ریالها به بانک مرکزی، معادل ذخایر خارجی که بانک م

ها مفصل تر و بزرگتر عبارتست از خود پول هایی که دارد توسط سیستم بانکی ایران کرده است. و از همه این

آورند و از ما سپرده یعنی خود بانک ها در کنار این که پول من و شما را به گردش درمی شودتولید می

کنند. بنابراین خودشان خالق خلق می دیگری، خودشان سپرده یدهند به کسانگیرند و آن را تسهیالت میمی

کنیم خلق پولی چیزی که ما درباره آن صحبت میشوند. یک بخش بسیار عمده ای از آنپول محسوب می

کنیم از این دهند نه دولت ها و لزوما بانک مرکزی. حاال وقتی صحبت میاست که بانک ها دارند انجام می

له این است که افزوده شدن نقدینگی در یک اقتصاد کامال بستگی مسئمیلیارد تومانی،  1530نقدینگی بزرگ

 .به عملکرد نظام بانکی دارد

  افزایش سپرده ها نزد سیستم بانکی و سرعت نقدینگی 

در ترازنامه های خودشان یک جایی دارند تحت عنوان بدهی بانک ها. بانک  وبانک ها در صورت های مالی  

ها بدهکار سپرده گذار هستند. یعنی باید سپرده ما به اضافه سود آن را برگردانند به ما سپرده گذاران. داخل 

گیرد. ورت میپرانتز اضافه کنم که تمام این صحبت ها در نظام متعارف بانکی یا شبه ربوی کنونی بانکی دارد ص

ر هکه اصل و سود سپرده های ما را باید بنابراین بانک ها بدهکار من و شمای سپرده گذار هستند برای این

 ماه و هر سال به ما برگردانند.

 

 



 
 

 

 شودکند، صرف چه چیزهایی میا مینقدینگی که در بانک ها دارد افزایش پید 

قبل نقدینگی داریم، این سه برابر نقدینگی بیشتر یا دارد ما اگر امسال فرض کنید که سه برابر پنج سال   

. بنابراین نیاز به پول شود، ما محصوالت بیشتری در جامعه داریمصرف خرید و فروش بیشتر کاالها می

کند دنده ها کمک میداریم. بنابراین این نقدینگی بیشتر مثل روغنی بر چرخ هاآنبیشتری برای مبادله 

د و فروش انجام بدهیم. تا اآلن کارمندان مثال فرض کنید متوسط یک و نیم میلیون که ما بیشتر خری

از به وجوه بیشتری داریم بخواهد بشود دو و نیم میلیون تومان ما نی هااینتومان حقوق داشتند. اگر حقوق 

شود. یعنی م، صرف فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه میکه این حقوق ها را بپردازیم. دوبرای این

مسیر که در یک بازاری که سود خاصی به وجود آمد، گیرند برای اینکسانی نقدینگی را در اختیار می

، به شکل خفته ای باقی بماند و فقط به شکل غیرموثر سوم این است که نقدینگی در آن جای خودش

 .چاق و چاق و چاق تر شود

 

 بخش های اقتصادی را مدیریت کرد شده به سمت چگونه باید این مدیریت غلتان، سیال شده، روان 

کنیم برای فعالیت غیر جام داد این است که هزینه ایجاد نخستین کاری که برای مدیریت نقدینگی ان    

کنیم، مکانیسم های اطالعات اقتصادی برای کشف و شناسایی فعالیت مولد. بنابراین مالیات هایی وضع 

برند به برند و نقدینگی را میاز طریق سوداگری درآمد خودشان را باال میهایی را درنظر بگیریم که دارند 

نقدینگی کشور دارد با نرخ هایی بین بیست تا بیست و پنج درصد افزایش ، نکته دومآن سمت خاص. 

 روند. طرف تولید و فعالیت اقتصادی با این سرعت باال نمیکند. در حالی که از آنپیدا می

رسد بانک مرکزی و دولت باید این هزینه را به جان بخرند که بانک هایی که دارند بازی اقتصاد به نظر می   

دهند هیچ جای دنیا، در اروپا و آمریکا هم اجازه نمیکنند حتما مورد جریمه و کیفر قرار بگیرند. را خراب می

بد رفتار، کل سیستم بانکی را تحت تاثیر بانک های به اصطالح خودشان زامبی یا بانک های بد، بانک های 



 
 

 

کند. کند. خیلی سریع آن بانک ها را جریمه های باال میقرار بدهند. بانک مرکزی با جدیت ورود پیدا می

گیرند که پس ما باید درست رفتار بکنیم. گذارد و همه بازیگران یاد میها میمقررات کیفری جدی برای آن

دهند عبارتند از صاحبان سپرده های ا به یک سمت و سوی خاص حرکت میهایی که نقدینگی کشور رآن

که در بحث نقدینگی این است که ما باید بتوانیم برای جابجایی این سپرده  سومین پیشنهادیخیلی بزرگ. 

نقش بزرگی در سپرده های کالن دارد، تمام تراکنش ها و های بزرگ، اهر کسی، هر نهادی و هر شخصی که 

خواهید برای خرید چه چیزی از کجا میها باید قاعده مند و شفاف شود. اسناد ارائه شود. های این جابجایی

تواند در شرایط فعلی کمک بکند پردازید یا نه؟ این هم سومین ابزاری است که میببرید؟ آیا مالیاتش را می

برند باال، از جا مییمت ها را آنسپرده هایی که نقش خیلی عمده ای دارند در هجوم به بازارهای مختلف و ق

طریق ایجاد آن هزینه ها، از طریق اصالح اساسا سیستم بانکی کشور و اصالح نرخ سودی که در ترازنامه بانک 

شود و از طریق شفاف شدن نقش پیشگامان و خط شکن های نقدینگی ما بتوانیم این ها دارد پرداخته می

برای  براین هم سیاست آنکنیم. این کار تجربه جهانی دارد. بنایریت جریان نقدینگی را در اقتصاد کشور مد

مقامات و سیاست گذاران کشور قابل پیشنهاد هست، هم تجربه خیلی خوبی در دنیا در مهار و مدیریت 

که به لحاظ فنی و نرم افزاری امکان این وجود دارد که ما این کار را بکنیم. به نقدینگی وجود دارد و هم این

ن موضوع را درک کند. خدای ناکرده کم که البته خواست و اراده دولت و مجلس بیاید و اهمیت ایشرط این

تواند این القای بیرونی را داشته باشد که همه مشکالتی که کاری سیاست گذاران در مدیریت نقدینگی می

برای افزایش قیمت زمین و خودرو و طال و ارز شاهدش هستیم محصول فشار خارجی است. بنابراین الزم است 

 به طرف های مذاکره تا این مشکالتمان حل شود. ما در عرصه خارجی کلی امتیاز بدهیم


