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1ـ مقدمه
افزايش نرخ تورم در ماههاي اخير سبب شده است 
اقتصادي  بار ديگر توجه سياستگذاران و كارشناسان  تا 
به موضوع تورم و راهكارهاي كاهش آن معطوف شود. 
كاهش نرخ تورم نه تنها به دليل حمايت از اقشار ضعيف و 
متوسط جامعه اهميت دارد، بلكه بدون كاهش نرخ تورم 
نمي توان حمايت مؤثري از توليد انجام داد. اّما پرسش 
اساسي اين است كه در اين شرايط تورم چگونه كاهش 
برنامه  كاستيهاي  مانند  عواملي  مي توان  گرچه  مي يابد؟ 
هدفمندي يارانه ها ، افزايش بهاي كاالهاي وارداتي ناشي 
از نوسانهاي نرخ ارز، وجود تحريمها و افزايش نرخ ارز 
را از علل پيدايش تورم و نااطميناني در بازار برشمرد، 
ولي عامل اصلي تورم را بايد افزايش نقدينگي دانست. 
به سخن ديگر، اگر نقدينگي مهار نشود، نمي توان انتظار 
كاهش تورم را داشت. براين اساس پرسش اساسي اين 
داد  كاهش  را  نقدينگي  رشد  مي توان  چگونه  كه  است 
و براساس اين كاهش، نرخ تورم را كنترل كرد؟ برپاية 
نظريات اقتصادي، افزايش نقدينگي دو خاستگاه اصلي 
و  بانكي  نظام  كاركرد  راه  از  كه  پولي  پايه  رشد  دارد: 
نقدينگي  افزايش  ماية  پولي  فزاينده  ضريب  مكانيسم 
مي شود و تغييرات درونزاي نقدينگي كه برآمده از تغيير  
نهادهاي پولي و بانكي و افزايش نسبت شبه پول به پول 
و  نقدينگي  تا  است  گزارش تالش شده  اين  در  است. 
اجزاي آن از اين ديدگاه با دقت بيشتري مورد بررسي 
قرار گرفته و روند آنها در يك دوره ده ساله مورد تحليل 

و ارزيابي قرار گيرد.
2ـ نگاهي به بررسيهاي انجام گرفته 

دربارة رابطة  تورم با نقدينگي
مطالعات متعددي در رابطه با نقش و اهميّت تورم و 
نقدينگي در ايران انجام شده است كه هر كدام از زاويه اي 
خاص به نقش نقدينگي و ساير فاكتورهاي مؤثر بر تورم 
آثار تكانه هاي  نعيم پژوه (1391)،  پرداخته اند. غفاري و 
داخلي (رشد توليد و رشد نقدينگي) و خارجي (رشد 
نرخ ارز و رشد شاخص بهاي كاالهاي وارداتي) بر تورم 
ايران را با بكارگيري الگوي خود رگرسيون برداري طي 
سالهاي 1386-1352 بررسي كرده اند. نتايج تحقيق آنها 
حاكي از آن است كه رابطه بين رشد توليد و تورم منفي 
و رابطه بين رشد نقدينگي و رشد نرخ ارز و نيز رشد 
مثبت  تورم  با  بهاي كاالها و خدمات وارداتي  شاخص 
روي  مثبت  اثري  نقدينگي  افزايش  رو  اين  از  است. 

افزايش تورم بر جاي گذاشته است.
زراء نژاد و همكاران (1390)، به بررسي عوامل مؤثر 
بر سرعت گردش پول و نقدينگي همانند نرخ ارز، نرخ 
و  درآمد  توزيع  ملي،  درآمد  انتظاري،  تورم  نرخ  بهره، 
درجة توسعه يافتگي سيستم بانكي با تكيه بر مدل تقاضاي 
نتايج  پرداخته اند.  پول فريدمن، طي سالهاي 1350-87 
به دست آمده نشان داد كه درآمد ملي حقيقي، نرخ بهره، 
با  بانكي  سيستم  توسعه يافتگي  و  درآمد  عادالنه  توزيع 
سرعت گردش پول و نقدينگي رابطة مثبت و معني داري 
دارند. نرخ ارز اثر منفي و معني داري بر سرعت گردش 

دكتر حسين محمديـ  عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

نقدينگي و چند و چون آن در اقتصاد ايران
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نقدينگي دارد اّما بر سرعت گردش پول تأثيري ندارد.
پايداري  بررسي  به   ،(1387) محتشمي  و  حسيني 
با  ايران  اقتصاد  در  تورم  و  نقدينگي  رشد  ميان  ارتباط 
پرداخته اند.   1338-84 سالهاي  اطالعات  از  استفاده 
ارائه  پول  رشد  و  تورم  ارتباط  تبيين  براي  كه  الگويي 
مي شود، الگويي است كه ريشه در نظريه مقداري پول 
دارد و اساس كاركرد آن بر مبناي منحني فيليپس و تورم 
وجود  الگو،  اين  از  آمده  به دست  نتايج  است.  انتظاري 
رابطه پايدار ميان تورم و رشد نقدينگي را تأييد مي كند 
و بيانگر اين است كه در بلندمدت يك درصد افزايش 
در رشد نقدينگي به افزايش 0/89 درصدي تورم منجر 

مي شود.
حسيني يزدي و همكاران (1384)، در تحقيق خود 
به اين نتيجه رسيده اند كه نقدينگي در توضيح تغييرات 
بيشتري  نقش  ديگر  متغيرهاي  به  نسبت  تورم  سطح 
دارد. بنابراين، پيشنهاد كنترل انتشار و مديريت نقدينگي 
توسط بانك مركزي مستقل توسط اين محققان ارائه شده 

است.
قوام مسعودي و همكاران (1384)، در پژوهش خود 
به اين نتيجه رسيدند كه توليد، شاخص قيمت كاالهاي 
وارداتي، حجم نقدينگي و نرخ ارز از متغيرهاي اثرگذار 

بر نرخ تورم در اقتصاد ايران مي باشند.
بررسي  بر  عالوه   ،(1384) همكاران  و  عمادزاده 
در  عوامل  اين  از  يك  هر  سهم  تورم،  بر  مؤثر  عوامل 
شكل گيري اين پديده اقتصادي را بررسي كرده اند. نتايج 
تحقيق آنها حاكي از آن است كه اگر چه تورم در ايران 
صرفًا يك پديده پولي نيست و تورم وارداتي، مشكالت 
ساختاري اقتصاد و تورم انتظاري نيز بر شكل گيري آن 
تأثير مثبت داشته اند، ليكن رشد نقدينگي بيشترين سهم 

را در شكل گيري تورم بر عهده داشته است.
ادبيات  انجام شده درخصوص  بر مطالعات  مروري 
اكثر اين مطالعات رشد  تورم حاكي از آن است كه در 
تأكيد  ايجاد تورم مورد  بعنوان عاملي مهم در  نقدينگي 
قرار گرفته است. نكته اي كه اكثر اين مطالعات اشاره اي 
ايران  در  نقدينگي  رشد  دليل  كه  است  آن  نشده  آن  به 
اين  به  پاسخگويي  به دنبال  پژوهش  اين  در  چيست؟ 
هر  سهم  بررسي  و  نقدينگي  اجزاء  بررسي  به  پرسش 

كدام از آنها در رشد نقدينگي پرداخته شده است.
3ـ رشد پايه پولي و رشد نقدينگي

و  پولي  شاخصهاي  مهمترين  از  يكي  پولي»  «پايه 
چون  كه  مي آيد  به شمار  نقدينگي  متغير  جزء  مهمترين 

نقدينگي  ميزان  در  برابري  چند  به صورت  آن  تغييرات 
دارد.  بسيار  اهميت  پولي  مباحث  در  مي شود،  منعكس 
به  سخن ديگر، هر افزايشي در رقم پايه پولي، به اندازة 
ماية  است،  پولي»  فزاينده  «ضريب  معادل  كه  بيشتري 
رقم  اينكه  مي شود.  نقدينگي  رقم  برابري  چند  افزايش 
متوسط  به طور  اخير  سال  ده  طي  پولي  فزاينده  ضريب 
حدود 4/2 بوده است، به اين معنا است كه هر يك ريال 
افزايش در پايه پولي، تقريبًا 4/2 ريال نقدينگي را افزايش 
مي دهد. در جدول شماره يك پايه پولي، ضريب فزاينده 
پول و نقدينگي طي دوره 1390-1381 ذكر شده است. 
اطالعات جدول شمارة يك حاكي از نكات مهمي است. 
در 10 سالة 1390-1381 پايه پولي از 119615/9 ميليارد 
ريال به 764568/5 ميليارد ريال رسيده است، يعني در 
اين مدت كمابيش 6/4 برابر شده است. بيشترين رشد 
پايه پولي در اين مدت در سالهاي 1385 تا 1387 رخ 
داده و علت اصلي آن، افزايش خالص داراييهاي خارجي 

بانك مركزي بوده است.
با روندهاي  نيز  اين مدت ضريب فزاينده پول  طي 
افزايشي و  كاهشي از 3/491 به 4/606 رسيده و به طور 
در  آنكه  جالب  است.  داشته  رشد  4/2درصد  متوسط 
پولي رشدي چشمگير  پايه  كه  سالهاي 1386 و 1387 
داشته، رشد ضريب فزاينده، منفي بوده است و چنانچه 
اين رشد منفي نمي بود، رشد نقدينگي در اين سالها رقم 
بسيار باالتري را نشان مي داد. نقدينگي بيشترين رشد را 

برنامه  كاستيهاي  مانند  عواملي  مي توان  ● گرچه 
كاالهاي  بهاي  افزايش   ، يارانه ها  هدفمندي 
وجود  ارز،  نرخ  نوسانهاي  از  ناشي  وارداتي 
پيدايش  علل  از  را  ارز  نرخ  افزايش  و  تحريمها 
عامل  ولي  برشمرد،  بازار  در  نااطميناني  و  تورم 
به  دانست.  نقدينگي  افزايش  بايد  را  تورم  اصلي 
نمي توان  نشود،  مهار  نقدينگي  اگر  ديگر،  سخن 

انتظار كاهش تورم را داشت.
● برپاية نظريات اقتصادي، افزايش نقدينگي دو 
راه  از  كه  پولي  پايه  رشد  دارد:  اصلي  خاستگاه 
فزاينده  ضريب  مكانيسم  و  بانكي  نظام  كاركرد 
تغييرات  و  مي شود  نقدينگي  افزايش  ماية  پولي 
نهادهاي  تغيير   از  برآمده  كه  نقدينگي  درونزاي 
پولي و بانكي و افزايش نسبت شبه پول به پول 

است.
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در سال 1385 با رقم 39/4درصد داشته و در اين دوره 
10 ساله تقريبًا 8/5 برابر شده است.

«مصارف»  يا  «منابع»  براساس  مي توان  را  پولي  پايه 
بانك مركزي تعريف كرد كه در تعريف منابع، داراييهاي 
بانك مركزي و در تعريف مصارف، تعهدات اين بانك 
لحاظ مي شود. اّما تعريف رايج تر همان تعريف منابع و 
به طور  است.  مركزي»  بانك  «داراييهاي  اجزاي  محاسبه 
كلي داراييهاي بانك مركزي به دو گروه گسترده داراييهاي 
تقسيم بندي  بانك  اين  داخلي  داراييهاي  و  خارجي 
مي شود. در گروه داراييهاي خارجي، داراييهاي طال و ارز 
بانك مركزي قرار مي گيرد و در گروه داراييهاي داخلي، 
دو مؤلفه مهم «مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي» و 
«مطالبات بانك مركزي از بانك ها» قرار مي گيرد. همچنين 
داراييهاي  قبيل  از  مركزي  بانك  داراييهاي  اجزاي  ساير 
«خالص  نام  به  گروهي  در  نيز،  موارد  ديگر  و  فيزيكي 
ترتيب در حسابهاي  اين  به  اقالم» جاي مي گيرد.  ساير 
جزء  چهار  بر  مشتمل  مركزي  بانك  پولي  پايه  كالن، 
مطالبات  «خالص  خارجي»،  دارايي هاي  «خالص  اصلي 
از بخش دولتي»، «مطالبات از بانك ها» و «خالص ساير 

اقالم» تعريف مي شود.
در ادامه بخشهاي پايه پولي طي سالهاي 1381 الي 

1390 گزارش شده است.
همانگونه كه اشاره شده، پايه پولي در دوره 10 ساله 
بررسي  است.  شده  برابر   6/4 كمابيش   1381-1390
اجزاي پايه پولي گوياي آن است كه خالص داراييهاي 
خارجي بانك مركزي با رشد ميانگين ساالنه 27درصد، 
رسيده  ميليارد   748953 به  ريال  ميليارد   81387/5 از 
برابر   9/2 كمابيش  دوره  اين  در  برسرهم  يعني  است؛ 
مركزي  بانك  مطالبات  مدت،  همين  در  است.  شده 
به   1381 سال  در  ريال  ميليارد   24308/4 از  بانكها  از 
است،  رسيده   1390 سال  در  ريال  ميليارد   417881/5

است.  شده  برابر   17/2 به  نزديك  سال   10 در  يعني 
مركزي  بانك  مطالبات   ،1386 تا   1385 از  آنكه  جالب 
از بانكها، از 54887/3 ميليارد ريال به 137694 ميليارد 
ريال رسيده است؛ يعني تنها در همين يك سال 150/9 
تجربه  بانكها  از  مركزي  بانك  مطالبات  افزايش  درصد 
بانكها در  از  افزايش مطالبات بانك مركزي  شده است. 
سال 1387 نيز كمابيش 74درصد بوده است كه برسرهم 
در دو سال 1386 و 1387 سهم مطالبات بانك مركزي از 
بانكها از كل رشد پايه پولي، 28 تا 30درصد در هر سال 
بوده است. به  سخن ديگر، نزديك به 30درصد از رشد 
پايه پولي در هر يك از اين دو سال، مربوط به افزايش 
افزايش  است.  بوده  بانكها  از  مركزي  بانك  مطالبات 
اعتبارات اعطايي بانك مركزي به بانكها (در قالب طرح 
در گردش،  تمام و سرمايه  نيمه  مهر، طرح هاي  مسكن 
ايران چك بانك مركزي، اوراق مشاركت سررسيد نشده 
اين  عمده  علت  دولت)  از  بانك ها  مطالبات  و  دولتي 
مستلزم  پولي  پايه  كنترل  اين رو  از  است.  بوده  افزايش 

كنترل رشد مطالبات بانك مركزي از بانك ها است.
خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي از رقم 
80073/3 ميليارد ريال در سال 1381 به رقم 73199/2- 
در سال 1390 رسيده است. بايد توجه داشت كه منفي 
دليل  به  دولتي  بخش  از  مركزي  بانك  مطالبات  شدن 
پرداخت بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نبوده است 
سيستم  نزد  دولت  سپرده هاي  افزايش  به  عمدتًا  بلكه 

بانكي مربوط بوده است.1
خالص ساير ارقام پايه پولي نيز از رقم 66153/3- 
ميليارد ريال در سال 1381 به رقم 329066/8- ميليارد 
ريال رسيده است كه در حدود 5 برابر شده است. اين 
براي  كاهنده  رقم  يك  بعنوان  دوره  اين  طي  در  رديف 
پايه پولي عمل كرده است. طي اين دوره خالص ساير 
اقالم بانك مركزي  همواره سهمي كاهنده در رشد پايه 
پولي داشته است. عوامل عمده سهم كاهنده ساير اقالم، 
بانك  ارزي  بدهيهاي  و  داراييها  تسعير  ذخيره  افزايش 

مركزي مي باشد.2
است  آن  از  حاكي   2 جدول  نتايج  خالصه  به طور 
مركزي  بانك  خارجي  داراييهاي  خالص  رديف  دو  كه 
و  مهم  عوامل  بانكها  ساير  از  مركزي  بانك  مطالبات  و 
عوامل  تأثير  چنانچه  كه  بوده اند  پولي  پايه  رشد  اصلي 
كاهنده رشد پايه پولي (مثل خالص ساير ارقام) در نظر 
گرفته نشود، رشد پايه پولي ناشي از رشد اين دو متغير 
بسيار زياد خواهد بود. از بين اين دو متغير و طي دوره 

● «پايه پولي» يكي از مهمترين شاخصهاي پولي 
مي آيد  به شمار  نقدينگي  متغير  جزء  مهمترين  و 
در  برابري  چند  به صورت  آن  تغييرات  چون  كه 
ميزان نقدينگي منعكس مي شود، در مباحث پولي 
افزايشي  هر  ديگر،  سخن  به   دارد.  بسيار  اهميت 
معادل  كه  بيشتري  اندازة  به  پولي،  پايه  رقم  در 
چند  افزايش  ماية  است،  پولي»  فزاينده  «ضريب 

برابري رقم نقدينگي مي شود.
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مورد بررسي به جز در سال 1388 سهم مطالبات بانك 
مركزي از بانكها درحال افزايش بوده است و كنترل اين 
پايه پولي برعهده  عامل مي تواند نقش مهمي در كنترل 

داشته باشد.
از  ناشي  نقدينگي  رشد  از  بزرگي  بخش  ايران  در 
رشد پايه پولي بوده است. كنترل پايه پولي نيازمند تعامل 
بانك مركزي است، چرا كه در شرايط  جدي دولت و 
فعلي بخش عمده اي از پايه پولي از طريق تعامل دولت 
و بانك مركزي ايجاد شده است. شواهد نشان مي دهد 
مركزي  بانك  خارجي  دارايي  خالص  كه  زمانهايي  در 
بعنوان يكي از منابع پايه پولي رشد بااليي داشته است، 
استقراض از بانك مركزي و نيز مطالبات بانك  معموالً 
در  كه  چرا  است  داشته  كمتري  رشد  بانكها  از  مركزي 
اين زمانها معموالً به دليل وفور درآمدهاي نفتي دولت، 
نيازي به استقراض از بانك مركزي وجود نداشته است. 
برعكس در زمانهايي كه درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد 
و رشد خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي نيز اندك 
است استقراض دولت از بانك مركزي و مطالبات بانك 

مركزي از ساير بانكها افزايش يافته است.
چنانچه دولت و بانك مركزي قصد كنترل پايه پولي 
را در ساية تحريم و كاهش درآمدهاي برآمده از صدور 
مطالبات  خالص  بايد  باشند،  داشته  نفتي  فرآورده هاي 
بانك مركزي  مطالبات  از بخش دولتي و  بانك مركزي 
از بانكها را سخت كنترل كنند. در اين صورت است كه 
مي توان انتظار داشت رشد متغيرهاي پولي و بويژه پايه 
پولي در حدي معقول كنترل شود و نرخ تورم نيز در پي 
آن كاهش يابد. براساس تجربه جهاني كنترل تورم معموالً 
نيازمند يك چارچوب سياستي هدف گذاري تورمي براي 
امكان  گرچه  حاضر  درحال  است.  پولي  سياست  مهار 
اّما  است،  محدود  حدي  تا  تورمي  هدفگذاري  اجراي 
تجويز  را  پولي  پايه  هدفگذاري  آن  به جاي  مي توان 
كرد. بدان مفهوم كه بانك مركزي و دولت مي توانند با 
هدفگذاري نرخ رشد پايه پولي، تا حد زيادي نرخ تورم 
را كاهش دهند. بانك مركزي مي تواند در مرحله فعلي 
با كاهش نرخ رشد پايه پولي به زير 10درصد در مدت 
اين حال  با  را كاهش دهد.  قيمتها  زمان مشخص رشد 
دستيابي به اين هدف نيز نيازمند اصالح رابطه بين دولت 
بانك  آن  نتيجه  در  كه  به گونه اي  است  مركزي  بانك  و 
مركزي بتواند بر اجزاي اصلي ترازنامه خود يعني منابع 

تشكيل پايه پولي جديد كنترل الزم را داشته باشد.

4ـ رشد شبه پول و رشد نقدينگي
تغيير در  نقدينگي در كشور  افزايش  از داليل  يكي 
سهم پول و شبه پول از كل نقدينگي مي باشد. همانگونه 
دوره  در  است،  شده  داده  نشان   3 شماره  جدل  در  كه 
از 43/7 درصد  نقدينگي  از  تا 1390، سهم پول   1381
از  نقدينگي  از  پول  شبه  سهم  و  رسيده  24/8درصد  به 
(اعداد  است.  يافته  افزايش  75/2درصد  به  56/3درصد 

داخل پرانتز نشانگر رشد متغير مي باشند)
ميليارد   417524 از  نقدينگي  كل  دوره،   اين  در 
، يعني  يافته  افزايش  ريال به 3522204/1 ميليارد ريال 
كمابيش 8/5 برابر شده است. بيشترين افزايش نقدينگي 
در اين مدت مربوط به سال 1385 و نزديك به 40درصد 

بوده است.
نكته ديگر اينكه حجم نقدينگي در پايان سال 1390 
نسبت  يعني  رسيده  ريال  ميليارد   3522204/1 رقم  به 
به پايان سال 1383 يعني رقم 685697/5 ميليارد ريال 

حدود 5/1 برابر شده است.
طي دوره مورد بررسي (1390-1381)، حجم پول 
ريال  ميليارد  به 874158/7  ريال  ميليارد  از 182652/7 
شده  برابر   4/8 حدود  پول  حجم  يعني  است  رسيده 
ريال  ميليارد   234871/4 از  نيز  پول  شبه  است.  حجم 
اين  طي  يعني  است  رسيده  ميليارد   2648045/4 به 
دوره حدود 11/3 برابر شده است. از نتايج اين جدول 
مشخص است كه اوالً بخش عمده رشد نقدينگي مربوط 
شبه  سهم  بتدريج  ثانيًا  و  است  بوده  پول  شبه  رشد  به 
پول از نقدينگي درحال افزايش بوده و سهم پول درحال 
و  پول  تركيب   4 شماره  جدول  در  است.  بوده  كاهش 
سهم هر يك از اجزاي پول يعني اسكناس و مسكوك و 

سپرده هاي ديداري از كل نقدينگي ذكر شده است.
سهم  كه  است  آن  از  حاكي   4 جدول  اطالعات 
اسكناس و مسكوك از كل نقدينگي در طي دوره مذكور 
به طور متوسط حدود 7درصد و سهم سپرده هاي ديداري 

● در دورة 10 سالة 1390-1381، پايه پولي از 
ميليارد   764568/5 به  ريال  ميليارد   119615/9
كمابيش  مدت  اين  در  يعني  است،  رسيده  ريال 
6/4 برابر شده است. بيشترين رشد پايه پولي در 
اين مدت در سالهاي 1385 تا 1387 رخ داده و 
علت اصلي آن، افزايش خالص داراييهاي خارجي 

بانك مركزي بوده است.
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از كل نقدينگي در حدود 25/6درصد بوده است كه البته 
اين سهم از 35/4درصد در سالهاي 1381 به نصف يعني 

17/3درصد در سال 1390 رسيده است.

پول  شبه  به  مربوط  اطالعات   5 شماره  جدول  در 
از  پول  شبه  اجزاي  از  كدام  هر  سهم  و  آن  اجزاي  و 
نقدينگي طي دوره مذكور ذكر شده است. اجزاي شبه 
پول شامل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، سپرده هاي 
كه  است  متفرقه  سپرده هاي  و  مدت دار  سرمايه گذاري 
سهم هر كدام و رشد آن نسبت به سال قبل (اعداد داخل 

پرانتز) در جدول 5 اشاره شده است.
سهم  كه  است  آن  از  حاكي   5 جدول  بررسي 
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از نقدينگي طي دوره 
كه  است  بوده  8/3درصد  حدود  متوسط  به طور  مذكور 
ثابت بوده است. سهم سپرده هاي  اين مدت  تقريبًا طي 

● در سالهاي 1386 و 1387 كه پايه پولي رشدي 
چشمگير داشته، رشد ضريب فزاينده، منفي بوده 
رشد  نمي بود،  منفي  رشد  اين  چنانچه  و  است 
نقدينگي در اين سالها رقم بسيار باالتري را نشان 
مي داد. نقدينگي بيشترين رشد را در سال 1385 با 

رقم 39/4درصد داشته است.

(ارقام به ميليارد ريال) جدول شماره 1: نقدينگي برحسب پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي طي دوره 1381-1390  
1381138213831384138513861387138813891390سال
119615/9128710/9151200220541/4279975/1365499539405/9603784/2686398/1764568/5پايه پولي
 رشد پايه
پولي

7/617/514/626/930/547/611/913/711/4
 ضريب
 فزاينده
نقدينگي

3/4914/0914/5354/1764/5874/4883/5253/9024/2964/606

 رشد ضريب
فزاينده

17/210/8-0/810-0/2-21/410/7107/2
417524526596/4685697/5921019/41284199/4164029319013662355889/12948874/23522204/1نقدينگي
 رشد
نقدينگي

2630/234/339/427/715/923/925/219/4

مأخذ: گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي، گزارش وضع اقتصادي كشور، بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري، سالهاي مختلف

(ارقام به ميليارد ريال) جدول شماره 2: پايه پولي (خالص داراييهاي بانك مركزي) طي دوره ده ساله 1381-1390 
1381138213831384138513861387138813891390سال
119615/9128710/9151200220541/4279975/1365499539405/9603784/2686398/1764568/5پايه پولي
 خالص
 داراييهاي
خارجي

81387/5118042/6183279/4257567371195/443863/2562663/7655714/7615915/3748953

 رشد
 خالص
 دارايي
خارجي

4555/340/544/118/228/316/5-6/121/6

 خالص
 مطالبات
 از بخش
دولتي

80073/377977/365994/78652/1-18433/9-44914/4-109951-48277/7-13905/5-73199/2

 مطالبات از
بانكها

24308/423542/221493/235916/254887/3137694239696/4168826/2329299/8417881/5

 رشد
 مطالبات از
بانكها

9/6-6/767/152/8150/874-29/595/126/9

 خالص
ساير ارقام

-66153/3-90851/2-119567/3-81593/9-127673/7-165910/8-153003/2-172478/9244841/4-329066/8

ماخذ: گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي، گزارش وضع اقتصادي كشور، بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري، سالهاي مختلف



179شماره 293/ پاييز 1392

(ارقام به ميليارد ريال) جدول 5: شبه پول و اجزاي آن، طي دوره 1380-1390     
1381138213831384138513861387138813891390سال

234871/3309239/6433052/1603100869654/51104585/71375883/51754192/12190157/92648045/4شبه پول
 سپرده هاي

 قرض الحسنه
پس انداز

38108
(27/7)

45706
(19/9)

69806/2
(52/7)

93230/1
(33/6)

133522/4
(43/2)

152305
(14)

153946/7
(1/1)

180114/3
(17)

239075/4
(32/7)

288820/7
(20/8)

 سهم از
نقدينگي

9/18/710/210/110/49/38/17/68/18/2

 سپرده هاي
 سرمايه گذاري

مدت دار

185862/4
(31/8)

251738/2
(35/4)

349149/3
(38/7)

489693/2
(40/3)

707100/5
(44/4)

915984/5
(29/5)

1177644/1
(28/6)

1522331/8
(29/3)

1886708/3
(23/9)

2281736/2
(20/9)

 سهم از
نقدينگي

44/547/850/953/255/155/86264/66464/8

 سپرده هاي
متفرقه

10900/9
(53/8)

11795/4
(8/2)

14096/6
(19/5)

20176/7
(43/1)

29031/6
(43/9)

36296/2
(12/5)

44292/7
(22)

51756
(16/8)

64373/9
(36/7)

77488/5
(20/3)

 سهم از
نقدينگي

2/62/22/12/22/22/22/32/22/22/2

ماخد: گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي، گزارش وضع اقتصادي كشور، بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري، سالهاي مختلف

(ارقام به ميليارد ريال) جدول 3:  نقدينگي و اجزاي آن در ايران طي دوره 1380-1390    
1381138213831384138513861387138813891390سال
182652/7پول

(27/8)
217356/8

(19)
252645/4

(16/2)
317919/4

(25/8)
414544/9

(30/4)
535707/3

(29)
525482/5

(-1/9)
601697
(14/5)

758716/6
(26/1)

874158/7
(15/2)

 سهم پول
از نقدينگي

43/741/336/834/532/332/727/625/625/724/8

234871/3309239/6شبه پول
(31/7)

433052/1
(40)

603100
(39/3)

869654/5
(44/2)

1104585/7
(27)

1375883/5
(24/6)

1754192/1
(27/5)

2190157/6
(24/9)

2648045/4
(20/9)

 سهم شبه
 پول از
نقدينگي

56/358/763/265/567/767/372/474/474/375/2

417524526596/4نقدينگي
(26/1)

685697/5
(30/2)

921019/4
(34/3)

1284199/4
(39/4)

1640293
(27/7)

1901366
(15/9)

2355889/1
(23/9)

2948874/2
(25/2)

3522204/1
(19/4)

ماخذ: گزارش اقتصادي وترازنامه بانك مركزي، گزارش وضع اقتصادي كشور، بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري، سالهاي مختلف

(ارقام به ميليارد ريال) جدول 4: تركيب پول و سهم اجزاي پول از نقدينگي     
13801381138213831384138513861387138813891390سال
142956/7182652/7217356/8252815/1317919/4414544/9535707/3525482/5601697758716/6874158/7پول
 اسكناس و
مسكوك

29188/734780/138732/54477250675/661451/679909/2157764/2192313/9225155/3263826

 سهم از
نقدينگي

9/18/37/46/55/54/74/88/38/27/67/5

 سپرده هاي
ديداري

113768147872/6178624/3208043/1267243/8353093/3455798/1367718/3409383/1533561/3610332/7

 سهم از
نقدينگي

35/435/433/930/32927/527/819/317/418/117/3

ماخذ: گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي، گزارش وضع اقتصادي كشور، بانكداري و سياستهاي پولي و اعتباري، سالهاي مختلف
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متفرقه از نقدينگي نيز طي اين مدت در حدود 2/3درصد 
بررسي سهم  اّما  است.  مانده  باقي  تغيير  بدون  كه  بوده 
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار از نقدينگي طي دوره 
44/5درصد  از  سهم  اين  كه  است  آن  از  حاكي  مذكور 
در سال 1381 به 65درصد در سال 1390 رسيده است. 
مربوط  آن  افزايش  و  نقدينگي  عمده  بخش  اين رو  از 
بررسي  كه  است  مدت دار  سرمايه گذاري  سپرده هاي  به 
عوامل مؤثر بر رشد سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
و كنترل اين عوامل مي تواند نقش مؤثري در كنترل شبه 

پول و نقدينگي برعهده داشته باشد.
ده  دوره  اين  در  پول  شبه  اجزاي  تركيب  بررسي 
از  الي 90درصد  از آن است كه حدود 80  ساله حاكي 
مدت دار  سرمايه گذاري  سپرده هاي  به  مربوط  پول  شبه 
نيز  است كه تركيب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
نشان مي دهد كه به طور متوسط 30 الي 40درصد از اين 
سپرده ها مربوط به سپرده هاي كوتاه مدت و بين 40 الي 
50درصد مربوط به سپرده هاي بلندمدت و مابقي مربوط 
به سپرده هاي متفرقه و كوتاه مدت ويژه بوده است. نرخ 
الي   7 بين  دوره  اين  در  نيز  مدت دار  سپرده هاي  سود 

19درصد پرداخت شده است.
5ـ نتيجه گيري و پيشنهاد

به طور خالصه از بررسي اجزاي نقدينگي، شبه پول 
كه  مي آيد  دست  به  نتيجه  اين  مدت دار،  سپرده هاي  و 
مهار شدن نقدينگي مستلزم كنترل شدن شبه پول است 
و كنترل شبه پول مستلزم توجه به جزء اصلي آن يعني 
بانكهاي  تجاري،  بانكهاي  است.  مدت دار  سپرده هاي 
اعتباري  مؤسسات  و  غيردولتي  بانكهاي  تخصصي، 
سرمايه گذاري  سپرده هاي  كارگيري  به  با  غيربانكي 

مدت دار بخش غيردولتي در فعاليتهاي سرمايه گذاري در 
قراردادهاي گوناگون،  اقتصادي در چارچوب  بخشهاي 
دركنار به دست آوردن سود، اين سپرده ها را به جامعه 
در  نقدينگي  افزايش  مايه  راه  اين  از  و  مي كنند  تزريق 

جامعه مي شوند.
پيشنهاد  مي توان  نقدينگي،  كنترل  جهت  نهايت  در 

زير را ارائه كرد:
1ـ كنترل پايه پولي و هدف گذاري آن جهت كاهش 
رشد نقدينگي: از آنجا كه بخش قابل مالحظه اي از پايه 
به  مربوط  اخير  سالهاي  در  آن مخصوصًا  و رشد  پولي 
افزايش سهم مطالبات بانك مركزي از بانكها بوده است، 
پايه  كنترل  در  مهمي  نقش  مي تواند  عامل  اين  كنترل 
مؤثر  عوامل  دقيق  باشد. شناسايي  داشته  عهده  بر  پولي 
بر افزايش سهم مطالبات بانك مركزي از بانكها و تعيين 
ارائه راهكارهايي جهت كاهش  سهم هر عامل به همراه 
اين مطالبات مي تواند در حدود 30درصد به كاهش پايه 

پولي كمك نمايد.
و  بانكها  اعطايي  تسهيالت  و  نقدينگي  هدايت  2ـ 
مؤسسات اعتباري غيربانكي به بخشهاي توليدي در جهت 
نقدينگي.  رشد  ميزان  با  هماهنگ  افزوده  ارزش  ايجاد 
توضيح آنكه بررسي سهم بخشهاي اقتصادي از افزايش 
تسهيالت اعطايي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي 
به بخش غيردولتي، گوياي آن است كه تسهيالت داده 
شده به بخشهاي بازرگاني داخلي، خدمات و ... همراه 
ساختمان،  و  مسكن  بخش  به  شده  داده  تسهيالت  با 
الي   60 كمابيش   1390 تا   1381 سالهاي  در  برسرهم 
70درصد از كل تسهيالت پرداخت شده از سوي شبكه 
بانكي كشور را تشكيل داده و سهم تسهيالت پرداخت 
اين  در  معدن  و  بخشهاي كشاورزي و صنعت  به  شده 
با وجود  اين رو،  از  از 30درصد بوده است.  دوره كمتر 
افزايش نقدينگي در سطح جامعه، اين نقدينگي كمتربه 
و  رسيده  معدن  و  صنعت  و  كشاورزي  مولد  بخشهاي 
كمبود نقدينگي، مشكالت گوناگون توليد در اين بخشها 
را بيشتر كرده است. شناسايي موانع هدايت نقدينگي به 
تحريك  ضمن  مي تواند  آنها  رفع  و  بخشها  اين  سمت 
ساير  روي  بخشها،  اين  افزوده  ارزش  افزايش  و  توليد 
افزايش  و   صادرات  اشتغال،  مثل  اقتصادي  متغيرهاي 

رشد اقتصادي تأثير مثبت به جاي گذارد.
3ـ هماهنگي و همكاري بهتر بانك مركزي و دولت 
جهت كنترل نقدينگي و اجزاي آن در شرايط تحريم و 
كاهش درآمدهاي ارزي كشور. واقعيت آن است كه به 

 1381-1390 ساله   10 دوره  در  پولي  پايه   ●
كمابيش 6/4 برابر شده است. بررسي اجزاي پايه 
پولي گوياي آن است كه خالص داراييهاي خارجي 
بانك مركزي با رشد ميانگين ساالنه 27درصد، از 
81387/5 ميليارد ريال به 748953 ميليارد رسيده 
 9/2 كمابيش  دوره  اين  در  برسرهم  يعني  است؛ 
بانك  مطالبات  است. در همين مدت،  برابر شده 
در  ريال  ميليارد   24308/4 از  بانكها  از  مركزي 
سال  در  ريال  ميليارد   417881/5 به   1381 سال 
1390 رسيده است، يعني در 10 سال نزديك به 

17/2 برابر شده است.
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شرايط تحريم و كاهش درآمدهاي حاصل از صادرات 
فرآورده هاي نفتي به دو شكل مي توان نگاه كرده و هر 
پيامد سياست گذاري خاص  شيوه نگاه به اين موضوع، 
خود را خواهد داشت. چنانچه به اين شرايط بعنوان يك 
تهديد براي اقتصاد داخلي نگاه كرده و تالش كنيم به هر 
قيمت ممكن كاهش داراييهاي خارجي بانك مركزي را 
از  دولت  استقراض  افزايش  حاصل  پيامد  كنيم،  جبران 
بانك مركزي و افزايش مطالبات بانك مركزي از بانكها 
پايه پولي اجتناب ناپذير  به تبع آن رشد  خواهد بود كه 
است. اّما چنانچه به اين موضوع به صورت يك فرصت 
نگاه كرده و تالش نماييم نقدينگي موجود را به مولدترين 
اقتصاد هدايت نماييم، مي  توان رشد نقدينگي  بخشهاي 
را هماهنگ با رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در 
تورمي  پيامدهاي  طريق  اين  از  و  داده  قرار  كار  دستور 

افزايش نقدينگي را به حداقل كاهش داد.
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