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 پیوست نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

 موضوع: هدایت نقدینگی

بحث قرار مورد  ،یو کارشناس یاسیدر محافل مختلف س پس از اشاره رهبر معظّم انقالب،است که  یواژه ا ینگینقد تیهدا

  گرفته و در خصوص راهکارها و البته امکانپذیری آن، صحبت های مختلفی شده است.

در جامعه که در حال حاضر  «موجود ینگینقد»امکان وجود دارد تا  نیا که معتقدندجمعی از کارشناسان و مسئولین اقتصادی 

شود و از آثار نامطلوب و مخرّب آن  یجهت ده یمولد اقتصاد یتومان است، به سمت بخش ها اردیلیهزار م 2000 بیش از

  .دیآ عملبه  یریجلوگ ،ینابسامان اقتصاد طیدر شرا ژهیبه و

 دهیبه عق ست؛ین ریموجود امکانپذ ینگینقد تیدرست نبوده و اصوال هدا ینگینقد تیمعتقدند واژه هدا نیز یعده ا ،مقابل در

 .کند یم دایپ یمعن «دیپول جدخلق پول و »تنها در خصوص  ینگینقد تیهدا شان،یا

 در اقتصاد ینگینقد تیهدا قیدق یمعنا

شود،  یخارج نم یبانک یگاه سپرده از بانک و حساب ها چیوجود دارد. لذا ه یبانک یبه صورت سپرده در حساب ها ینگینقد

. اما همین تغییر حساب، باعث می شود که در فضای واقعی اقتصاد کشور گردد یمنتقل م گریحساب به حساب د کیبلکه از 

 . ، همین تحوالت استبودهمدنظر سیاستگذار  از هدایت نقدینگینیز تحوالتی رخ دهد؛ لذا آنچه 

 :شده است حیگونه مختلف دارد که در ادامه تشر 3 ینگینقد تیاساس، هدا نیبر ا

دارند و بابت  یکوتاه مدت بانک یاز جامعه که حساب ها یبخش می شود کهفرض  :یبانک یسپرده ها بیترک رییتغ

 لیرا به سپرده بلندمدت تبد ودقابل توجه، سپرده کوتاه مدت خ یکه با سود ندینما دایامکان را پ نیا رند،یگ یآن سود م

گذاری کوتاه مدت صرفه اقتصادی ؛ در واقع شرایطی ایجاد شود که سپرده گذاری بلندمدت برای آنها بیشتر از سپرده ندینما

 داشته باشد.

کاهش  صاحبان این سپرده ها یبرا ینگینقد ییامکان جابجا با تبدیل سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت، ط،یشرا نیا در

توانسته پول خود را  یم نیاز ا شیکه تا پ یچرا که فرد ابد؛ی یکاهش م ،نهیربهیو در واقع سرعت گردش پول غ افتهی

 ندارد.  یامکان را به راحت نیا گرید د،نمای و ...سکه و طال  دیدر بورس، خر یگذار هیفاصله صرف سرمابال



سپرده ها رخ  بیترک رییاست که با تغ «موجود ینگینقد تیهدا» یکی از انواعبلندمدت،  یامکان سپرده گذار جادیا بنابراین

 .انجامد یم «پول نهیربهیگردش غ»به کاهش  تیدهد و در نها یم

سوداگر و ملّاک در بازار مسکن وجود دارد که کار  یتعداد قابل توجه می شود کهفرض  :ییدارندگان دارا بیترک رییتغ

که با  ی. حال در صورتندیسود کسب نما قیطر نیمدت است تا از ا کیو ملک و فروش آن پس از  نیزم دیآنها، خر یاصل

 نیا گریبپردازند، د اتیخود مال یراصلیغ یو فروش خانه ها دیافراد ملزم گردند در خر نیا ه،یسرما یدیبر عا اتیوضع مال

 .کنند تا از بازار خارج شوند یسودده نخواهد بود؛ لذا امالک خود را عرضه م شانیبازار برا

شوند. در  یبازار م نیشوند، وارد ا ینم اتیمسکن اول که مشمول مال دیخر یو متقاض ینگیافراد صاحب نقد ط،یشرا نیا در

 یبرا یگریافراد، به دنبال محل د نیمسکن اول به ملّاکان منتقل شده و ا انیسپرده متقاض ،ی نیزبانک یمحل سپرده ها

منابع به آن حساب ها  نیداشته باشد، ا تیبلندمدت جذاب یها پردهکه طبق مثال اول، س یروند؛ در صورت یکسب سود م

 شود.  یمنتقل م

و عادالنه تر  افتهی رییتغ ییدارندگان دارا بیآن ترک یاست که ط «ی موجودنگینقد تیهدا»نوع  کی زیحالت ن نیا نیبنابرا

 .در اقتصاد نیز بهینه تر می شود «گردش پول»شده و 

امکان آن وجود  یبلندمدت که در دو مثال قبل یعالوه بر سپرده گذار می شودفرض  ها: یگذار هیسرما بیترک رییتغ

نموده  یگذار هیکالن سرما یشود که منابع خود را در پروژه ها جادیکوتاه مدت ا یصاحبان سپرده ها یامکان برا نیداشت، ا

 آن بهره ببرند.  سودو از 

گردد. در واقع با انتقال سپرده از  یم دیشود و صرف اقدامات مف یم نهیمرحله به کیدر اقتصاد  گردش پول ط،یشرا نیدر ا

که امکان استفاده کوتاه مدت از آن وجود ندارد،  یشود، به حسابدر بازار نوسان  ایجاد توانست خود به منجر به یکه م یحساب

 .شود یتر م نهیهپله ب کی ینگیمصرف نقد

از  ازیمورد ن یکاال دیتواند با خر یم یرود؛ اما و یحالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت م نیدر ا ینگینقد هرچند

بنابراین همان میزان نقدینگی که تا پیش از آن،  .ندیافریدرآمد ب ،یینموده و ضمن اشتغال زا لیپروژه را تکم ،ینگیمحل نقد

 محل مصرف بهینه در اقتصاد نداشت، صرف اقدامات مرتبط با رشد اقتصاد می شود.

 ینگینقد تیمفهوم هدا ،گردش پول یساز نهیبه

و  تیندارد، درست باشد، اما امکان هدا گرید ییو بردن به جا ییموجود، امکان برداشتن از جا ینگیکه نقد انیب نیا دیشا

 دیبه خلق پول جد ازین نکهیاست، وجود دارد؛ بدون ا «ینگینقد تیهدا»گردش پول موجود در اقتصاد که همان  یساز نهیبه

 .باشد



ی نگینقد تیهدا ؛ در این موارد،هم رخ نداده است دیق پول جدارائه نشده است و لذا خل یدیجد التیتسه چیگونه فوق، ه 3 در

از سرعت  ،ییها استیتوان با س یگردش پول موجود در اقتصاد است. لذا م یساز نهیآن، به قیدق یمعنا که موجود رخ داده

مخرّب  یها تینمود تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعال نهین گردش را بهیپول موجود کاست و ا رمولدیمازاد و گردش غ

 گردد.

 اقدام برای هدایت نقدینگی در اقتصاد 3

 3اقدام می توان طراحی نمود تا این مهم محقق گردد. این  3گونه هدایت نقدینگی که مفهوم آن تشریح گردید،  3بر اساس 

 اقدام در ادامه آمده است:

در حال حاضر سپرده های کوتاه  و ایجاد جذابیت در سپرده های بلندمدت: حذف سود سپرده های کوتاه مدت

بانکی علیرغم اینکه سود دریافت می کنند، این امکان را برای دارنده آن ایجاد می نماید که هر لحظه سپرده خود را در یک 

در اقتصاد را ایجاد نموده و خود  بازار تخلیه نموده و منجر به نوسان گردد. چنین بستری، ظرفیت فعالیت های سوداگرانه

مخرب است. افراد برای سپرده گذاری و کسب سود که خود نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، باید حداقل برای شش 

 ماه برنامه ریزی داشته باشند. 

بر این اساس، پیشنهاد می شود سود سپرده های کوتاه مدت حذف شده و سپرده های بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری 

داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه گذاری دوره بلندمدت تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب 

 ی نماید. بخش های مدنظر جهت سرمایه گذاری برنامه ریز

( ابزاری است که در CGTمالیات بر عایدی سرمایه )اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای موازی تولید: 

این پایه مالیاتی مهمترین شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می

ی از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از و قدیمی ترین ابزار در دنیا برای جلوگیر

ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است. مالیات بر عایدی سرمایه با افزایش غیرمتعارف قیمت

ت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بخش انداز سود سفته بازی در ارز، طال، مسکن و خودرو، زمینه را برای هدایکاهش چشم

های غیرمولد، سخن گفتن از های مولد فراهم خواهد کرد. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت

 اثری نخواهد داشت.« هدایت نقدینگی»

نوسانات مجدد قیمتی و نیز با توجه به نیاز مبرم آحاد جامعه، شرایط وخیم شاخص های دسترسی به مسکن، احتمال بروز 

، پیشنهاد می گردد این ابزار مدرن و هدفمند در گام اول مالیاتیفراهم بودن زیرساخت ها برای پیاده سازی به گفته مسئولین 

 در بازار مسکن اعمال گردد و به تدریج در سایر بازارهای موازی تولید اجرایی شود.



پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به  کالن برای عموم جامعه:ایجاد سازوکار سرمایه گذاری در پروژه های 

سمت فعالیت های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه ها به سمت تولید و فعالیت های مولد و سودآور اقتصادی 

رانی کشور دو تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم گردد. پروژه های کالن نفت و گاز و زیرساخت های عم

هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی  1000در مجموع حداقل به  نمونه از این موارد است که طبق بررسی های انجام شده،

 . امکانپذیر نیستنیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی )به دلیل ریسک های باالی آن(، 

برای پروژه های کالن نفت و  به عنوان یک سازوکار اجرایی شود دولت با تشکیل صندوق پروژهدر این زمینه پیشنهاد می 

( برای پروژه های PPPخصوصی )-با استفاده از روش های مشارکت عمومیگاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری 

نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل های خرد و ، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایهبا مسئولیت یک نهاد مشخص عمرانی

 فعالیت ها هدایت نماید.

 


