عکس :علی محمدی ایران

هزینهای که صرف مبارزه با دالالن ارز شد

توگو با «ایران» تدابیر دولت برای ساماندهی بازار ارز را تشریح کرد
رئیس کل بانک مرکزی در گف 
سیاوش رضایی
روزنامه نگار

بدون شک نوسان و التهاب بازار ارز یکی از مهمترین
اتفاقــات ســال  1396محســوب میشــود .نوســانی
کــه برخــاف ســالهای گذشــته نــرخ ارز را بــه اوج
رســاند و نهاد ناظر بــازار پول را وادار کرد تــا برای مهار
ایــن التهابــات به بــازار ورود جــدی تری کنــد .درباره
اینکــه چرا نوســانات بــازار در ماههای پایانی امســال
طوالنیتــر و گســتردهتر بــود ،مســئوالن اقتصــادی
دولــت علل مختلفــی اعــام کردند که درایــن میان
ســهم عوامــل غیراقتصادی کــه همان سوءاســتفاده
دالالن بود ،پررنگتر بوده اســت .اما ولیاهلل ســیف
رئیــس کل بانک مرکــزی درروزهــای پایانی ســال در
گفت و گو با روزنامــه ایران ،تحلیلــی جامعتر و واقع
گرایانه تر از آنچه در بازار ارز رخ داد ارائه داده اســت.
رئیــس شــورای پــول و اعتبار درکنــار نقش برجســته
دالالن درهدایت بازار ارز به سمت التهاب ،به برخی
از عواملــی نیز اشــاره میکند که ســرعت عمل بانک
مرکزی را در مهار نوســان به وجود آمــده کاهش داده
اســت .بدین ترتیــب درحالی کــه درآمدهــای ارزی
ایــران بیش از نیازهاســت ،مشــکالتی کــه در وصول
عوایــد ارزی پیش آمــد در کنار اختــال در حوالههای
ارزی بهمقصدامارات باعثشــدتــا درآمدهایارزی
کالن کشور بهصورت اســکناس برای پاسخ بهعطش
متقاضیان واقعی و غیرواقعی بهبازار تزریق نشود.
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بــاوجودیکهدراکثرســالهابانوســانفصلیو
مقطعیدربازارارزمواجهبودیمولیامســالعالوه
بــردامنــهگســتردهتررشــدقیمتها،زمــانآنهم
طوالنیتــر شــد .ســهم عوامــل اقتصــادی در ایــن
نوساناتچهمیزانبود؟
قبل از پرداختن به پاســخ این ســؤال باید نگاهی به علل
نوســان و تغییر قیمتها در بازار ارز داشــته باشــیم .نرخ ارز
بازار آزاد بر اســاس تعامالت میان نیروهای عرضه و تقاضا
در این بازار تعیین میشــود .در یک تقســیمبندی میتوان
تقاضا را بــه نیازهای واقعــی و ســوداگرانه طبقهبندی کرد.
متقاضیــان واقعــی ،واردکننــدگان کاال یا خدمت هســتند،
بهعنــوان مثــال بازرگانــان ،تولیدکننــدگان ،مســافران،
دانشجویان و ...نمونههایی از متقاضیان واقعی ارز هستند.
جــدای از متقاضیــان واقعی ،افــراد دیگری نیــز در این بازار
حضور دارند که بهعنوان ســوداگر شناخته میشوند .هدف

ایــن افــراد انجــام فعالیتهای اقتصــادی نیســت و صرفاً
بهدنبــال کســب ســود از نوســان قیمتــی هســتند .بهطــور
معمول با تشــدید نوســان ارزی تعــداد ســوداگران در بازار
افزایشمییابد.
در بخــش عرضــه ،عوایــد صــادرات نفتــی ،صــادرات
غیرنفتــی و صــادرات خدمــات درآمدهــای عمــده ارزی
کشــور را تشــکیل میدهند .بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز
به متغیرهای بنیادین اقتصادی توجــه دارد و بهطور مدام
تغییــرات تقاضای واقعــی و عرضه ارز در اقتصــاد را پایش
میکند .آمارهای تــراز پرداختهای خارجی بهعنوان آینه
تمامنمای مبادالت خارجی کشور نشان میدهد که میزان
درآمدهای ارزی بیش از هزینههای ارزی یا نیازهای واقعی
بوده و حســاب جاری از مازاد قابل توجهی برخوردار است و
بنابراین عامل اقتصادی که موجب پیشــی گرفتن تقاضا از
عرضه و افزایش نرخ ارز شــود ،وجود نــدارد ،اما در ماههای
اخیراتفاقاتیدربازاررخدادکهتقاضایسوداگریرابشدت
افزایشداد.اظهاراترئیسجمهوریامریکادرموردعدم
پایبنــدی ایران به برجام و اعالم اینکه بــرای آخرین بار این
توافــق را تمدیــد خواهد کرد ،زمینه ســاز افزایــش تقاضای
سفت هبازیشد.
همچنیــن با مشــکالتی کــه در روابــط کارگــزاری بانکی
پیــش آمــد ،وصــول درآمدهــای صادراتــی در مقاطعی با
مشــکل مواجه شــد و بــا اختالالتی کــه در حوالههــای ارزی
به مقصــد امارات متحــده عربــی بهعنوان یکی از شــرکای
عمــده تجاری پیش آمد ،تقاضای نقــدی ارز در بازار جهت
معامالت واقعــی قدری افزایش یافــت .افزایش تقاضای
اســکناس جهــت معامالت واقعــی و عدم وصــول بموقع
عوایــد صادراتی جهت تأمین و تزریــق وجوه نقد به بازار در
فضای التهاب ناشــی از افزایش تنشهای سیاســی ،زمینه
سوءاستفادهدالالنازموقعیتهایبهوجودآمدهرافراهم
کــرد و بیش از پیش به نوســان قیمتها دامــن زد .یعنی در
حالی که درآمدهای قابل توجه ارزی داشــتیم ،نتوانســتیم
بموقــع از آنهــا در رفــع نیازهــای ارزی اســتفاده کنیم،البته
بــا معرفی بســته سیاســتی بانــک مرکــزی مقدار زیــادی از
نقدینگی ســرگردان در بازار ارز جمعآوری شــد و با برطرف
شــدن مشــکل وصــول درآمدهــای ارزی انتظار مــیرود که
مجدداًآرامش در بازار ارز برقرار شود.
بانک مرکزی بــرای مهار این نوســان در مرحله
نخست برای خروج دالالن بیشناسنامه از بازار ارز
ازنیرویانتظامیکمکگرفت.شــرایطامسالچه
شباهتهاییباسال1390داشت؟
همانطور که اشاره شد ،تقاضای ســوداگرانه در بازار ارز
صرفاًنوسان نرخهای ارز را افزایش داده و موجب گسترش
نااطمینانــی و افزایــش هزینــه بــرای فعالیــن اقتصــادی و

در حالی که درآمدهای قابل توجه ارزی
داشتیم ،نتوانستیم بموقع از آنها در
رفع نیازهای ارزی استفاده کنیم،البته با
معرفی بسته سیاستی بانک مرکزی مقدار
زیادی از نقدینگی سرگردان در بازار ارز
جمعآوری شد و با برطرف شدن مشکل
وصول درآمدهای ارزی انتظار میرود که
مجدداً آرامش در بازار ارز برقرار شود
متقاضیــان واقعــی میشــود .بنابراین موجــب اختالل در
فضای کســب و کار شده و باید برخورد مناسب با سوداگران
انجــام گیــرد .در زمینــه برخــورد بــا اخاللگــران ،نیــروی
انتظامیوقوهقضائیههمکاری خوبی داشتهاند ،اما تجربه
گذشــته نشــان میدهد که این راه حلهــا کوتاهمدت بوده و
برای حل ریشــهای موضــوع باید قوانیــن و مقررات محکم
و زیرســاختهای نرمافــزاری و اطالعاتــی مناســب جهت
پایش عرضه و تقاضای ارز داشت.
براین اساس بانک مرکزی برخوردهای صرفاًانتظامی
را راه حــل موضــوع ندانســته و در تــاش اســت تا بــا ایجاد
زیر ســاختها و اصــاح یا تدوین قوانین و مقــررات ،امکان
بروز مســائل این چنینی در بــازار ارز در آینده را کاهش دهد،
البتــه تحقق ایــن امر نیازمند همکاری ســایر نهادهــا با این
بانک اســت .در هر حال ،مهار ســریع نوســان بــازار از طریق
ارائهبستهارزینشاندادکهبازارارزدرمقایسهباسال1390
از ثبات به مراتب بیشتری برخوردار است.
درکنــارمقابلــهبــادالالنبانــکمرکزیبســته
ارزیســهگانهخــودرانیــزاز 28بهمنمــاهاجرایی
کرد.برخیازکارشناســاناعتقاددارندکهاینبسته
دستاورد اخیر بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود
راتحتتأثیرقرارمیدهد.بااینتحلیلموافقید؟
واقعیــت این اســت کــه بخشــنامه هشــتبندی نقش
مؤثــری را در سامانبخشــی بــه بخــش قابــل توجهــی از
رقابتهای ناســالم در جذب ســپردهها ایفا کرد .الزم است
اشــاره شود که یکی از دالیل موفقیت این بخشنامه ،عنایت
بانک مرکزی به ایجاد بسترهای کاهش نرخ در زمان قبل از
اجرای بخشنامه بوده است .بانک مرکزی بر این باور بود که
بدون ایجاد این بسترها ،احتماالًرویکردهای اتخاذ شده در

