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ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺎزار
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .در اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺮ،
ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
درﺣـﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸـﻮر و ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ ﺗـﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻣـﯽ را ﺑـﺮای اﯾﺮاﻧﯿـﺎن ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در اﯾﺮان ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوم ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ ﭼﻨﺪم ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوم از ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را از ﮐﺪام ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ارزی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﻬﺎم در ﺑﺎزار
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻼش و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎوری ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در
ﯾﮏ ﺑﺎزار دارﯾﻢ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺎزار ارز از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش آن .اﯾﻦ ﯾﮏ
اﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن دو ﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای
ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﻔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی
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آﻧﮑﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ارز ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
آزاد ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ارز روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق ارز و ارزﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎقﺷﺪه را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﻮروی
اروﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺎل آن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ آﯾﺎ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی واﺣﺪ ﭘﻮل
ﻣﻠﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل ارز و ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل در ﺑﺎزار آزاد ارز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﯾﮏ راﻧﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار در ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺸﻮد ،آن را ﻣﺤﺪود
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در دام ﺧﺮدهﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ارزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪاری در ﺑﺎزار ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﻪ ﺧﺮدهﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺮدهﺑﺎزارﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار واﺣﺪ
ارزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺶ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻓﺮاد و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎی
»واﻗﻌﯽ« ﺑﺮ ﺑﺎزاری ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﻇﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ در آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاداﻧﻪ ارز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻤﺎلﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و ﺳﻘﻮط ارزش رﯾﺎل،
دوﻟﺖ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ارزﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط ارزش ﺑﺮاﺑﺮی واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺛﺒﺎت
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ارزی وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی واﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ارزی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و
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ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ از روﯾﮑﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار از ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی
رﯾﺎل درﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺒﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای رﯾﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای دﻻر ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲﮐﻮﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و دﻻﻻن.
ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺎت ارزی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ارزی در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ارزﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ دﻫﺪ ﺗﺎ
اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر،
ﭘﺎﻓﺸـﺎری ﺑـﺮ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺑـﺎزار ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺸـﻮق ﻓـﺮار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮای ارزﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ در
ﺧﺮدهﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد.
و اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮﻻت و ﺗﻐﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه
روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد راﻧﺖ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ راﻧﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺮدهﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﮑﻪ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.

