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اقتصادی

مقایسه کارنامه رؤسای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز نشان میدهد

همتی رکورددار فالکت اقتصادی ایران

نــرخ ارز در دوره مدیریــت علــی
صالحآبادی بر بانک مرکزی در دولت
ســیزدهم به طور متوســط هــر ماه ۱.۶
درصــد افزایش یافته اســت ،در حالی
که در دوره همتــی در دولت دوازدهم
نــرخ ارز ماهانه  ۵.۲درصد گران شــده
بود.
به گــزارش ایرنا ،مدیریــت بازار ارز
همــواره یکــی از چالــش برانگیزتریــن
موضوعــات بــرای رؤســای کل بانــک
مرکــزی در دورههــای مختلــف بــوده؛
چرا که تجربه نشان داده اثر التهاب در
این بــازار بالفاصلــه در بازارهای دیگر
به شکل رشد و بعضاً جهش قیمتها
منعکس میشود .اثرگذاری نرخ ارز بر
قیمت کاالها از یکســو و سیاســی شدن
آن از ســوی دیگر ،مدیریت بــازار ارز را
مالک مهمی برای ســنجش کارآمدی
رؤســای مختلــف بانــک مرکــزی کرده
اســت .گزارش حاضر مــروری کوتاه بر
سرگذشــت بازار ارز در دوران مدیریت
 ۵رئیس کل اخیر بانک مرکزی دارد.
ëëمحمــود بهمنــی؛ اولیــن مواجهــه با
بیسابقهترین تحریمهای تاریخ بشر
مدیریــت بــازار ارز اتفاقــاً از ابتدای
دهه  ۹۰به این سو با چالشهای جدید
و بیماننــدی مواجه شــد .تحریمهای
بانکــی و به طــور خاص تحریــم بانک
مرکــزی کشــور ،شــوک ســنگینی بــه
نظام بانکی کشــور و در رأس آن بانک
مرکزی وارد کرد .تحریم بانک مرکزی
پیــش از آن در تاریــخ بشــریت ســابقه
نداشت و محمود بهمنی اولین رئیس
کل بانــک مرکــزی بــود کــه بــا چنیــن
چالشــی مواجه شــد .در مهر ماه ســال
 ۸۷که بهمنی ریاست بانک مرکزی را
عهده دار شــد ،نرخ هــر دالر امریکا در
بازار آزاد  ۹۷۲تومان بود.
بــازار ارز در زمــان مدیریــت وی و
تــا پیــش از تحریــم وضعیــت باثباتی
را تجربــه کرد ،امــا با شــروع تحریمها

بــازار ارز دچــار التهــاب شــد .محــدود
شــدن امکان نقل و انتقــاالت ارزی در
شبکه بانکی و مسدود شدن دسترسی
کشــور بــه ذخایــر ارزی خارج از کشــور،
مدیریــت هیجانــات وارد شــده بــه
اقتصــاد و خصوصــاً بــازار ارز کشــور را
بشــدت ســخت کرد .همه این مسائل
ســبب شــد تا نــرخ ارز در ابتــدای دهه
 ۹۰و دور اول تحریمها ســه برابر شود.
تزریــق میلیاردها دالر ذخایــر ارزی به
بــازار بــرای کنترل نــرخ ارز هم چندان
مؤثر نبــود .در نهایت ریاســت بهمنی
در بانک مرکزی با شــروع به کار دولت
روحانــی و در حالــی کــه نــرخ دالر در
بازار آزاد به  ۳۱۸۰تومان رســید ،پایان
یافت.
ëëولیاهلل سیف؛ شروع در بازار نزولی و
استعفا در بازار صعودی
وضعیت بازار ارز در زمان شروع به
کار ولیاهلل سیف در میان تمام رؤسای
پیش و پس از وی بیمانند بوده است.
ســیف در حالی ســکان ریاســت بانک
مرکــزی را از بهمنــی تحویل گرفت که
قیمت ارز در بازار آزاد مســیر نزولی به
خــود گرفتــه بود .پــس از آنکــه قیمت
ارز در اواخر ســال  ۹۱بــه حوالی  ۴هزار
تومــان هــم ســرک کشــید ،در زمــان
برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری
ســال  ۹۲بــه حــدود  ۳۶۰۰تومــان در
پایــان دولــت احمدینــژاد بــه حــدود
 ۳۳۰۰تومان رسید .در ادامه این روند
نزولی و در روز  ۳شــهریور ســال  ۹۲که
بهمنــی ســکان هدایت بانــک مرکزی
را به ســیف ســپرد ،قیمت ارز به ۳۱۸۰
تومان رسید.
ایــن رونــد همچنــان ادامه داشــت
تــا اینکه ســیف بــه ایــن روند کاهشــی
واکنــش نشــان داد .دوم مهر ســال ۹۲
بــود؛ زمانــی کــه دالر در ادامــه رونــد
کاهشــی خود ،مرز روانی  ۳هزار تومان
را هــم از دســت داد و بــه رقــم ۲۹۲۰

معاون وزیر اقتصاد:

افزایش قیمتهای خردادماه تورم نبود
شوک قیمتی بود

معــاون وزیــر اقتصاد اظهار داشــت :اساســاً براســاس مبانــی اقتصــادی نمیتوان به
افزایش قیمتها در خردادماه ،تورم گفت .آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص
قیمتهــا رخ داد ،یــک جهــش قیمتــی بــوده ،در تورم شــاهد افزایش مســتمری در
شاخصهای عمومی قیمتها هستیم ،اما آنچه که در خردادماه رخ داد ،یک جهش
و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.
محمدهادی ســبحانیان در گفتوگو با ایلنا در پاســخ به این سؤال که چرا با وجود
برنامــه وزارت اقتصــاد برای کاهــش نرخ تــورم و تدوین نقشــه راه ضدتورمی به نرخ
تورم بیســابقه  12,2در خرداد ماه رســیدیم و در طول این مدت شیب تورم صعودی
بود ه است ،اظهار داشت :در این مدت سیاست مردمیسازی یارانهها به اجرا رسید و
روشن بود که وقتی یارانهای را که در ابتدای زنجیره پرداخت میشد به انتهای زنجیره
منتقــل کنیــم و این یارانه به طور مســتقیم پرداخت شــود ،شــاهد افزایش در قیمت
کاالهــا خواهیــم بود ،بویــژه در اقالم خوراکی که نهادههایشــان بــا ارز ترجیحی تأمین
میشده و کسی در این افزایش قیمتها تردیدی نداشت.
وی ادام ه داد :نمیتوان به این افزایش قیمتها ،تورم گفت چراکه براساس مبانی
اقتصادی ،این یک جهش قیمتی بوده و نکته مهم این است که همانطور که انتظار
داشــتیم در ماههای بعد این جهش قیمتی تخلیه شــده و میشــود .کما اینکه شاهد
کاهش تورم ماهانه در تیرماه نســبت به خرداد ماه بودیم .معاون وزیر اقتصاد تأکید
کرد :اتفاقاً استدالل بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این
شــیوه تأمین مالی ارز  4200تومانی یک شــیوه تورمی بوده ،حــذف آن به کنترل تورم
کمــک میکند .پیش از این دولت با اســتفاده از منابع و ذخایــر ارزی بانک مرکزی ارز
ترجیحــی را تأمیــن میکرد که منجر بــه افزایش پایه پولی میشــد .در واقع دولت ارز
مــورد نیاز را با نرخ نیمایــی از بازار تأمین میکرد و با نــرخ  4200تومانی به واردکننده
میفروخت و مابهالتفاوت آن را از بانک مرکزی تأمین میکرد که این روند منشأ رشد
نقدینگی ،خلق پول و افزایش پایه پولی شده بود و به افزایش نرخ تورم دامن میزد.
ســبحانیان گفت :درســت اســت که اجرای سیاست مردمیســازی یارانه ،افزایش
قیمتهــا را در برداشــت امــا جلــوی خلق نقدینگــی و ایجاد تــورم پایدار در کشــور را
میگیرد .اگر دولت بتواند ریشههای تاریخی ایجاد تورم را که در سالهای گذشته هم
تشــدید شده از جمله نابســامانی در نظام بانکی و ناترازی شــدید بودجه ،کنترل کند
رونــد نــرخ تورم نزولی خواهد شــد .البته یکی از ریشــههای ایجاد تورم را کــه ارز 4200
تومانی بود توانستیم اصالح کنیم.
معاون وزیر اقتصاد در پاســخ به اینکه آیا تــورم  12,2خرداد ماه را پیشبینی کرده
بودید ،اظهار داشــت :همانطور که گفتم اساساً براساس مبانی اقتصادی نمیتوانیم
بــه افزایش قیمتهــا در خردادماه ،تــورم بگوییم .آنچه که تحت عنــوان افزایش در
شاخص قیمتها رخ داد ،یک جهش قیمتی بوده ،در تورم شاهد افزایش مستمری
در شــاخصهای عمومی قیمتها هســتیم ،اما آنچــه که در خرداد مــاه رخ داد ،یک
جهش و شوک قیمتی و مورد انتظار بود.
ســبحانیان دربــاره روند تورم در ماههــای آینده گفت :بهدلیل مســائل تاریخی که
در ســنوات گذشته تشدید شده مانند ناترازی بانکی و ناترازی بودجه اگر در مجموعه
دولــت و بانــک مرکزی نتوانیــم این موضوعات را کنترل کنیم شــاهد کنترل تورم هم
نخواهیم بود اما عزم جدی دولت مهار تورم است.

تومــان رســید .اینجــا بــود کــه رئیــس
کل بانــک مرکــزی دولــت یازدهــم
اعــام کــرد« :قیمــت دالر در بــازار بــه
کــف رســیده و کاهــش بیشــتر منطقی
نیســت ».این جملــه موج ســنگینی از
اعتــراض بــه وی را برانگیخت .همین
حــرف اما باعث شــد رونــد نزولی دالر
متوقف شده و اولین صعود نرخ ارز در
دولــت روحانی ،روز پــس از این اظهار
نظــر رقم بخورد .پــس از این نرخ دالر
در بــازار آزاد بــرای همیشــه از کانــال
 ۲هزار تومانی پر کشید.
تخلیــه شــوک تحریم در بــازار ارز و
پایان قصه رشــد قیمــت دالر در زمان
ریاســت بهمنــی باعث شــد ســیف در
امنترین شــرایط ریاســت خود را آغاز
کنــد .پــس از چنــد ســال و بــا نزدیــک
شــدن به انتخابات ریاســت جمهوری
ســال  ۹۶مدیریت بازار ارز برای دولت
وقــت اهمیــت ویــژهای یافــت .همین
عامل باعث شــد تا در ماههای منتهی
به انتخابات ،بانــک مرکزی میلیاردها
دالر از ذخایــر ارزی کشــور را بــه بــازار
تزریق کند تا حسن روحانی با توسل به
ســرکوب  ۴ســاله نرخ ارز ،شانس خود
برای ادامه ریاســت جمهوری را بیشتر
کنــد .در نهایــت همیــن اتفــاق افتــاد
و حســن روحانــی مجــدداً به ریاســت
جمهوری رسید.
بــا گــذر از انتخابــات اما بــازار ارز به
آرامــی رونــد صعودی به خــود گرفت.
رشــد شــدید نقدینگی ،تعدیل دیدگاه
مــردم و فعــاالن اقتصــادی نســبت به
دســتاوردهای برجام و بیاعتبار شــدن
تدریجــی بهشــت موعــود برجامی نزد
جامعــه ،روی کار آمــدن ترامــپ و
تهدیــد مکــرر بــه خــروج از برجــام و...
فضــا را بــرای رشــد انفجــاری نــرخ ارز
فراهــم کــرده بــود .ســیف بعدهــا در
یــک مصاحبــه مفصــل فاش کــرد در
گزارشهــای کارشناســی متعــددی به

روحانی تذکر داده بود که تزریق ذخایر
ارزی برای ســرکوب نــرخ ارز دیگر قابل
ادامه نبوده و این روش بسرعت ذخایر
ارزی کشــور را بــه بــاد داده و در نهایت
مانع جهش نرخ ارز نمیشود.
بــر اســاس اعالم ســیف اما حســن
روحانی هیچگاه توصیههای سیاســتی
ایــن گزارشهــا را نپذیرفــت .اصــرار
روحانــی بــه ادامــه رویــه قبلــی باعث
التهاب بازار شد تا جایی که نرخ ارز در
پایان سال  ۹۶به  ۴۸۰۰تومان افزایش
یافت.
فروردین سال  ۹۷و با عبور نرخ دالر
از مرز  ۵۰۰۰تومــان ،مقامات دولت با
تشــکیل جلســهای در نهایت تصمیم
گرفتنــد نــرخ ارز را به شــکل دســتوری
 ۴۲۰۰تومــان اعــام کننــد .بــر اســاس
روایت ســیف و احمد عراقچی معاون
ارزی وی ،ریشــه ایــن تصمیــم ،اصرار
شدید حسن روحانی به تثبیت قیمت
ارز به هر قیمت ممکن بود .در نهایت
امــا اعــام نــرخ  ۴۲۰۰تومانــی توســط
جهانگیری باعث شــد بســیاری عامل

پرداخت وام اشتغال به  ۲۷هزار طرح روستایی و عشایری

اطالعات ســامانه کارا از پرداخت تســهیالت اشــتغال به بیــش از  ۲۷هزار طرح
روســتایی و عشایری تا پایان تیرماه امســال خبر میدهد .به گزارش ایسنا ،طرح
اشتغال روستایی و عشایری از بهمن ماه سال  ۱۳۹۶در کل کشور به اجرا درآمد.
این طرح بهدنبال مجوز مجلس در برداشــت  ۱.۵میلیارد دالر از منابع صندوق
توســعه ملی بــرای ایجــاد طرحهــای اشــتغال در مناطق روســتایی و عشــایری
عملیاتی و مقرر شــد معادل ریالی آن از محل منابع داخلی بانکها به حســاب
مؤسســات عامل واریز شــود .بر این اســاس صندوق توســعه ملی اجازه یافت با
هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ،معادل
ریالی یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دالر از منابع صندوق را بهصورت قرضالحسنه
نــزد بانکهــای کشــاورزی ،توســعه تعاون ،پســت بانــک و صنــدوق کارآفرینی
امید در بخش کشــاورزی ســپردهگذاری کند تا این منابع برای ایجاد اشــتغال در
روستاها و شهرهای زیر  ۱۰هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع
در مناطق مرزی و مناطق عشــایری هزینه شــود .بر اســاس گزارش سامانه کارا،
تســهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در ســرفصل اشتغال پایدار روستایی و
عشایری منجر به ایجاد  ۵۴هزار و  ۱۰۰شغل در سراسر کشور شده است.

تعیین این نرخ را اســحاق جهانگیری
بدانند .ســیف کــه با این رویــه مخالف
بود ،اســتعفا داد اما بــه اصرار روحانی
چنــد ماهــی در بانک مرکــزی ماندگار
شد تا در نهایت در دوم مرداد  ۹۷و در
شرایطی که قیمت دالر در بازار آزاد به
 ۸۱۲۰تومان رســیده بــود ،جای خود را
به عبدالناصر همتی داد.
 ëëعبدالناصــر همتــی؛ رکــورددار افت
ارزش پــول ملــی بــا وجــود بیشــترین
اختیارات تاریخ
با ورود همتی به ساختمان شیشهای
میردامــاد ،بســیاری امیــد داشــتند کــه
بــازار ارز بــه پایان نوســان خود رســیده
و رئیــس جدیــد بانــک مرکــزی بزودی
افســار نرخ ارز را خواهد کشــید .امیدها
بــه همتی بــرای حفــظ ارزش پول ملی
امــا تنها چند روز بیشــتر دوام نداشــت.
رونــد صعــودی نــرخ ارز بــا آغاز بــه کار
همتــی ادامه یافت تــا جایی که نرخ ارز
تنهــا حــدود یک ماه پس از آغــاز به کار
همتی و در میانه همان سال به بیش از
 ۱۵هزار تومان هم رســید .همتی سعی

داشــت بــا کمتریــن تزریــق ارز ،بــازار را
کنترل کند .از همین رو تدارک رسانهای
گســتردهای دید و بسیاری از رسانهها را
بــرای کنترل بازار بــه خط کرد؛ از جمله
صــدا و ســیما .همتــی در طــول دوران
ریاســت خود و فراتر از هــر رئیس دیگر
بانــک مرکــزی ،بیشــترین حضــور را در
صداوسیما داشت.
هماهنگیهــای پشــت پــرده بانک
مرکــزی در زمــان همتــی بــا رســانهها
برای جلوگیری از انتشار خبر نوسانات
نــرخ ارز ،برگــزاری جلســات محرمانه
هفتگــی و ماهانــه بــا اصحاب رســانه،
حضــور رســانهای پررنــگ در انــواع
بســترهای رســانهای از توئیتــر گرفته تا
خبرگزاریهــا و صداوســیما ،از جملــه
سیاســتهایی بــود کــه همتــی بــرای
کنترل بازار ارز و پیشــبرد سیاستهای
خود به کار گرفت .هرچند در مقطعی
نــرخ ارز به کمتر از  ۱۵هــزار تومان هم
فروکــش کــرد اما رشــد قیمــت دوباره
اوج گرفــت تا در نیمه ســال  ۹۹قیمت
هــر دالر به حدود  ۳۲هــزار تومان هم

افزایــش یافــت .بــا ایــن حــال اعطای
اختیــارات گســترده بــه بانــک مرکزی
در دوره وی ،امــکان بیشــتری به بانک
مرکــزی بــرای مدیریــت بــازار ارز داد.
همین همــکاری دســتگاههای دیگر با
بانک مرکزی نهایتاً باعث شــد نرخ ارز
بیــش از این افزایش نیافته و به آرامی
در مسیر کاهش قرار گیرد.
در نهایــت عبدالناصر همتی پیش
از پایان دولت دوازدهم و برای حضور
در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ســاختمان میرداماد را ترک
کــرد و جــای خــود را به اکبــر کمیجانی
معــاون خــود داد .روزی کــه همتــی از
میردامــاد رفت ،نــرخ ارز در بــازار آزاد
حدود  ۲۲۵۳۵تومان و البته در مســیر
صعــودی بــود .همین رونــد صعودی
بــازار ارز در نهایــت دامــن رئیــس کل
بعدی بانک مرکزی را هم گرفت.
 ëëاکبر کمیجانــی؛ امتداد همتی و ادامه
مسیر افزایش نرخ ارز
معاون همتــی تنها در  ۴ماه پایانی
دولــت دوازدهــم بــر مســند ریاســت
بانــک مرکــزی نشســت .هیچکــس
انتظــار تغییــر رویــه بــازار ارز و کنتــرل
رونــد رشــد نــرخ ارز در فرصــت کوتــاه
باقــی مانــده از عمــر دولــت دوازدهم
آن هــم بــه ریاســت معــاون همتــی را
نداشت .در نهایت همینطور هم شد
و اکبر کمیجانــی زمانی که از میرداماد
خداحافظی کرد نرخ ارز در ادامه روند
صعــودی خود به رقــم  ۲۷۱۳۰تومان
رســیده بود .روند رو به رشد نرخ ارز که
از همتــی و کمیجانی به جــا مانده بود
امــا چندین ماه طول کشــید تا متوقف
شود.
 ëëعلــی صالحآبــادی؛ مدیریــت بــازار
بدون ارز پاشی
رئیــس کل بانــک مرکــزی دولــت
ســیزدهم در مدیریــت بــازار ارز دو
برهــه چالــش برانگیــز را پشــت ســر

گذاشــت .اولیــن برهــه پرچالــش وی،
همــان روزهــا و هفتههــای آغــاز به کار
در بانــک مرکزی بــود .وی در حالی بر
صندلــی ریاســت بانــک مرکــزی تکیه
زد کــه از ماههــا قبل قیمتهــا در بازار
ارز مســیر صعودی به خــود گرفته بود
و همه منتظر بودنــد ببینند آیا خاطره
دوران همتــی در تداوم رشــد نــرخ ارز
تکرار میشــود یا نــه .وی پس از مدتی
از آغــاز بــه کار توانســت آرامــش را بــه
بــازار بازگرداند و بازار ارز تا پایان ســال
در شرایط با ثباتی قرار گرفت.
با گذشــت چنــد هفته از آغاز ســال
جدیــد اما رشــد نرخ ارز دوباره شــروع
شــد .صالــح آبــادی ایــن بــار بــرای
جلوگیــری از رشــد بیشــتر نــرخ ارز و
همچنیــن جلوگیــری از چنــد نرخــی
شــدن ارز در بازارهــای مختلــف،
امــکان معامــات بــا نــرخ توافقی در
بــازار متشــکل ارزی را فراهم کرد .این
سیاســت موجب شــد التهابات ایجاد
شــده در ماههــای آغازین ســالجاری
کنتــرل شــود .آنچــه در مــدت کوتــاه
مدیریت صالح آبادی مشــخص شده
آن اســت که وی تــاش دارد بــازار ارز
را بــدون ارزپاشــی و هــدر دادن ذخایر
ارزی کشــور مدیریــت کنــد؛ روشــی که
بویــژه در التهابــات آغــاز ســال جدید
اجــرا کــرد و البتــه جــواب هــم داد؛
چــرا که نــرخ ارز آزاد در پایــان تیر ماه
سالجاری در حدود  ۳۱۵۰۰تومان به
ثبات رسید.
تاکنون کــه صالحآبادی موفقترین
رئیــسکل بانک مرکزی در دولتهای
اخیر در مهار رشــد نرخ ارز بوده است.
در دوره وی نــرخ ارز ماهانه  ۱.۶درصد
گران شده ،در حالی که در دوره همتی
ماهانه شاهد گرانی  ۵.۲درصدی نرخ
ارز بودیم و همتــی بدترین عملکرد را
در حفظ ارزش پولی و ثبات نرخ ارز به
خود اختصاص داده است.

