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دالالن چه تأثیری بر قیمتهای کاال در بازار میگذارند؟

افزایش دالالن گرانی و تورم به وجود میآورد

میانجی گرانی
ِ

اصوال اگر بخواهیم نقش دالالن را در
دکتر محمدقلی یوسفی علم اقتصاد بررســی کنیم جایگاهی
عضو هیأ 
ت علمی دانشکده برای فعــاالن و واســطهگران وجود
اقتصاد عالمه طباطبایی
ندارد .بهخص��وص در نظریه اقتصاد
نئوکالس��یک که بر تعیین قیمت ،خروجی و توزیع درآمد در بازارها از طریق عرضه و
تقاضا تمرکز میکند ،داللی هیچ جایگاهی ندارد .این شاید یکی از اشکاالت نظریات
اقتصادی باشد ،چراکه در عمل با مشکل مواجه هســتند ،چراکه نقش بین خریدار و
فروشنده نادیده گرفته میشود اما در دنیای امروز بخشی از فعالیتهای اقتصادی که
روزبهروز هم بر میزانشان افزوده میشود گرایش به فعالیتهای واسطهگری در بازار
بیشتر شده اســت .دلیل این امر نیز بازدهی مطلوب این نوع فعالیتها در مقایسه با
فعالیتهای مولد اســت .درواقع فعالیتهای تولیدی و مولد پــر زحمت ،هزینهبر و
پرمشغله هستند اما شغل داللی و واســطهگری با کمترین هزینه بیشترین سود را به
دست میآورد .به همین خاطر است که امروزه با پدیده افزایش واسطهگران و دالالن
در بازار روبهرو هســتیم .بایــد گفت سیاســتهای اقتصادی به گونهای اســت که
سودآوری را باال برده و عمال ســود در بخشهای مولد کاهش پیدا کرده است .بهطور
مثال یک شرکت تولیدیباید عالوه بر هزینههایی که صرف تولید محصولش میکند،
مالیات و عوارض نیز بپردازد اما فعالیتهای واســطهگری بعضــی اوقات نه نیازمند
سرمایهگذاری زیاد و نه پرداخت عوارض و مالیات است .همین هم شده که حاال تعداد
واســطهگران در بازار هر کاال و فعالیتی زیاد شــده و نمیتوان به راحتی فعالیتهای
قانونی و ســالم دالالن را از یکدیگر تشــخیص داد .در نتیجه همیشه در پروندههای
فســاد مالی ،اداری و غیره رد پای یک یا چند دالل نیز وجود دارد .با همه این تفاسیر
اگر هدف از داللی رونق کســبوکار و تولید باشــد میتوانیم بگوییم داللی هم برای
خریدار و هم برای فروشنده بســیار مفید نیز هست ،چراکه واسطهگران میتوانند در
مدت زمان کــم و صرف هزینه کمتــری از طرف عرضهکننده و متقاضــی ،کاال را از
تولیدکننده به مصرفکننده برســانند .اما اگر تولید و بحث رونق بازار داخلی در کار
نباشــد تنها نقدینگی را جابهجا میکنند و حتی گاهی اوقات میتوانند روی افزایش
قیمت یک کاال تأثیر بگذارند .پر واضح است که یک دالل که در بازار اقتصادی فعالیت
میکند به دنبال کسب درآمد و سود اســت اما اگر اطالعاتی از نوع و شکل بازار برای
خریدار و فروشنده شفاف باشد ،حتی نیازی به واسطهگر نیز نیست .اگر هم نیاز باشد
سودجویی داللها کمتر خواهد بود و هر کسی نمیتواند از آب گلآلود ماهی بگیرد.
هر بار که یک کاال به دلیل عدم شفافیت و نظارت دقیق در بازار دستبهدست بچرخد
تعداد دالالن بیشتر خواهد شد و در نتیجه افزایش قیمت ،گرانی و تورم را رقم خواهد
زد.

نهادهای واسطهگر کارآیی الزم را ندارند
عکس :امیر جدیدی

بهناز مقدسی
روزنامه نگار

افتادهاند کف بــازار ،ریز و درشــت .دالالن را
میگویم؛ همانهایی که نه خودشان تولیدکننده
هســتند ،نه کاالیی دارند و نه قرار است خریدار
گــران کف بــازار که
نهایــی باشــند .میانجی
ِ
پایشان میآید وسط خریدار و فروشنده و برای
جوشدادن معامله حقالزحمهشان را میگیرند.
در آشــفته بازار کنونی نمیشود شــغلی را نام
برد که نبضش به دســت دالالن نیفتاده باشــد.
هر شــغلی دالل مخصوص به خودش را دارد ،از
جابهجایی بازیکنان در تیمهای ورزشــی ،بازار
ترهبار ،پوشــاک ،ارز و دالر ،مســکن و خودرو تا
فروش اعضای بدن .دست روی هر کار یا کاالیی
بگذاری باید از پروسه دالالنش عبور کنی.
آذرمــاه همیــن امســال بــود کــه
کشــاورزان هرمزگانــی بــه نشــان اعتــراض
گوجهفرنگیهایشــان را وسط جاده رها کردند.
اعتراض آنها به دالالن محصوالت کشاورزی بود.
آنها اعتراض سر داده بودند که دالالن آمدهاند و
واسطهای بین کشاورزان و بازار شدهاند و همین
موضوع باعث شــده محصوالتشان را به قیمت
واقعی نخرند.
بازی دالالن غیرمجاز
دالل در لغت به معنای میانجی بین فروشنده
و خریدار و كســی كه با دریافــت حقی معین،
واسطه میان خریدار و فروشنده میشود ،تعریف
شده اســت .در اصطالح حقوق تجارت نیز دالل،
كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین
خریدار و فروشنده میش��ود .در داللی ،مقررات
وكالت اجــرا میشــود ،همچنین همه اقســام
عملیــات داللی ،تجاری محســوب میشــوند.
مراجعه به دالل برای انجــام معامله جز در مورد
معامالت بورس اجباری نیســت و طرفین آزادند

به واســطهها مراجعه كرده و بــا پرداخت مبلغ
مختصری حق داللــی ،مشــتریان معتبر پیدا
كنند.
با اینکــه در قانون تجارت ،داللی یک شــغل
محسوب میشــود و در زمره تاجر و و کیل قرار
گرفته اســت اما در کشــور ما خیلیهــا بهطور
غیرقانونی به این شغل پرحاشیه روی آوردهاند،
چراکه داللی بهعنوان یک شغل درآمدزا توانسته
است در معامالت بازار تأثیر بگذارد و مخاطبانش
را راضی نگه دارد .این درحالی است که در برخی
از معامالت و جابهجاییها دالالن نقش پررنگی
در برهمریختگــی روند بازار دارند و مشــکالت
اقتصادی و حتی اجتماعــی فراوانی را به وجود
میآورنــد .این روزهــا انواع و اقســام داللی در
معامالت به چشم میخورد و بررسیهای جدید
نشان داده که حتی برخی از دالالن به شبکههای
مجازی کوچ کردهاند.
هر زمان یــک کاال برای عرضــه با محدودیت
روبهرو شــده یا نوســان قیمتهــا و نظارت بر
بازار از کنترل خارج میشــود ،دالالن نیز نقش
پررنگتری در معامالت پیدا میکنند .درســت
مثــل وضعیتی کــه این روزهــا بر بازار ســیاه
خریدوفروش ارز حاکم شــده است .همین چند
روز پیش عباس جعفریدولتآبادی ،دادســتان
تهران از دســتگیری  5دالل ارز خبر داد و گفت:
«در ســال  91و اواخر دولت ســابق نــرخ ارز از
 1200بــه  3800افزایش پیدا کــرد و بعد از آن
مشخص شــد که دالالن ارزها را از بانک مرکزی
اخذ و توزیع میکردند و پس از آن ارزها را مجددا
جمعآوری کرده و از کشــور خارج میکردند که
در نتیجه یک جریان فساد در زمینه ارز به وجود
آمد و چند متهم دستگیر و سپس محکوم شدند.
زمانی که در دولت ســابق بحــران ارز پیش آمد
سوءاستفادههای کالنی در خریدوفروش ارز رخ
داد و اخیــرا نیز دوباره در حــوزه ارز اتفاقاتی به
وقوع پیوسته که البته بانک مرکزی در چند روز

گذشــته این موضوع را مدیریت و علیه تعدادی
از دالالن ارز طرح ش��کایت کرد .بــه این ترتیب
دادســرای پولی-بانکی در آخریــن اقدام  5نفر
از دالالن ارز را دســتگیر کرده کــه از این افراد
یکمیلیونو800هزار دالر کشف شده است».
نارضایتی صاحبان مشاغل
مــردم از دالالن بــازار راضــی نیســتند؛
واسطههایی که گاهی طرف خریدار را میگیرند
و گاهی فروشــنده .بســتگی به این دارد که نان
کدام طرف چربتر باش��د و بسته به نوع معامله،
مزد ساعتي و دقيقهاي ميگيرند.
«مافیــای قــدرت و ثروتند» اینهــا را حبیب
درباره دالالن میگوید و درحالیکه روی نیمکت
پارک نشســته و صفحه آگهی روزنامهای را ورق
میزند به «شــهروند» میگوید« :یک ماهه دارم
دنبال یک ماشــین تمیز بــرای خرید میگردم
هنوز نتونســتم یک ماشین درســت و حسابی
رو بدون واســطه پیدا کنم! به هــر آگهی زنگ
میزنم یک نفر خودشرو واسطه فروش ماشین
کرده و یک پولی هم باید بــه اون بدم .خب اگه
میخواستم با واســطه ماشین بخرم که میرفتم
یک نمایشــگاه ماشــین و روزنامــهرو بیخیال
میشــدم .من نمیدونم چه داستانیه که دست
روی هر کاری میزارم پای یک دالل میاد وسط».
کارشناســان اقتصادی و بازار معتقدند وقتی
تقاضــا در بازار خــودرو افزایش پیــدا کند و از
طرفی عرضه کم شــود ،فرصت خوبی به دست
دالالن میافتد و آنهــا میتوانند به راحتی حواله
خودروهای پیشفروششده را با قیمت باالیی به
فروش برســانند .آذرماه امسال نیز دکتر منصور
معظمی معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت و
رئیس هیأت عامل ســازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایــران طی ارســال نامهای بــه مدیران
عامل شــرکتهای ایران خودرو و سایپا از آنان
خواســت در جهت حذف اختــاف میان قیمت
رســمی فــروش خودروهای این دو شــرکت با

قیمت بازار تالش کنند .در بخشــی از نامه دکتر
معظمی به مدیران عامل دو شرکت ایران خودرو
و ســایپا آمده بود« :نظر به استفاده قشر محروم
از خودروهــای داخلی ،در جهــت تقویت عرضه
اینترنتی خودروها تالش بیشتر شود و همچنین
در فــروش خودرو به مصرفکننــدگان اصلی از
طریق شــبکه نمایندگیهای مجاز اقدام شــود
تا با حذف بازار داللــی ،محصوالت با قیمتهای
مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد».
اینروزهــا نارضایتــی از قیمتهــا و حضور
دالالن تنها به بازار ارز و خودرو ختم نمیشــود.
میوهفروشهــا نیز چندین ســال اســت که به
پدیده داللی در شغلشــان دچار هستند .آقای
فضلی پیرمرد خمیدهای که از کودکی در مغازه
میوهفروشــی پدرش کار میکــرده و حاال چند
دربند مغازه میوهفروشــی به ارث رسیدهاش را
به دســت نوههایش داده تا برایش بچرخانند نیز
از دالالن بازار میوه و محصوالت کشــاورزی دل
خوشــی ندارد« :آن موقعها که جوان بودم و در
مغازه پــدرم کار میکردم هرگز اســم دالل به
گوشــم نخورده بود .حاال امــا روزی صد بار باید
با هر کدامشــان درگیر شــوم .هر روز صبح که
میرویم بازار تا برای مغازهمان میوه و سبزیجات
بیاوریم ،متاســفانه دالالن یا قبل از ما رسیده یا
فروشنده محصول را راضی کردهاند تا جنسش را
مستقیم به ما نفروشد .این وسط هم یک پولی به
جیب میزند و به قیمت چند برابر محصوالت را
به امثال من میفروشد».
با ایــن حال هرچه هســت ایــن روزها نبض
بازارهایــی اســت که افتاده اســت به دســت
واسطهگران بازار .آمدهاند بین خریدار و فروشنده
و هیچکس نمیدانــد آیا وجود آنها بــرای بازار
معامالت الزم اســت یا خیر؟ اینکه دالالن چه
تاثیری بر بازار و اقتصاد کشــور میگذارند سوال
امروز صفحــه «یک پرســش چند پاســخ» از
کارشناسان است که در ادامه میخوانید.

داللی در شرایط سالم ،هزینهها را کم میکند
آلبرت بغزیان

کارشناس اقتصادی

اگر شــغل داللها و واســطهگران را در هر
عرصه و صنفی که فعالیت میکنند به صورت
کلی نگاه کنیم نمیتوانیم نقشــی منفی را
برایشــان متصور شــویم .درواقع نهادهای
واســطهگر درســت ماننــد بانکهــا عمل
میکنند ،یعنی متقاضی را با تولیدکننده یا
عرضهکننده ارتباط میدهند .در بانکها این
ارتباط بین مشتری و وجوه است که میشود
پسانداز و در بازارهای معامالتی میشــود
خریــدار و فروشــنده .بنابرایــن باید گفت
واســطهگران به دلیل شناســایی خریدار و

ارتباطدادن او با فروشــنده باعث میشوند
هزینههایی که باید یک فرد صرف پیداکردن
کاالی مورد نیازش کند ،کم شــود .درواقع
وجود سازوکار صحیح در شغلهای داللی و
واســطهگری اتفاق خوبی اســت که باعث
ســهولت کار خریدار و فروشــنده میشود.
وجود این کانال هرگز نمیتواند نقش منفی
داشته باشــد و اگر همه روند این نوع معامله
براســاس صداقت و درســتی انجام شــود
میتوان گفت وجــود دالالن بــرای بازار و
بهبود اقتصــاد الزم و ضروری اســت .اما از
آنجایی که این شــغل تنها بهعنوان کســب
درآمد وارد بازارهای معامالتی میشود وضع
کامال فرق میکند .در این شــرایط به دلیل
اینکه هــدف از این کار تنها کســب درآمد

اســت ،در این بین ممکن اســت اطالعات
ناقص در اختیــار خریدار و فروشــنده قرار
گیرد و اگــر یکطرف معامله بــا فرد دالل
تبانی کند ،نقش منفی دالل شــکل خواهد
گرفت .با این تعاریف باید گفت شغل داللی و
واسطهگری بســیار حساس است و به همان
اندازه کــه میتواننــد با شفافیتشــان به
معامــات ســرعت ببخشــند و هزینههای
جانبی را برای خریدار و فروشــنده کم کنند
به همان اندازه هــم میتوانند فرصتی برای
سودجویی فراهم کنند.
در حال حاضر در کشور ما نمونههای دالالن
غیرقانونی و غیرمجاز زیاد هســتند .کسانی
که بدون داشــتن پروانه کسب و بهصورت
زیرزمینی در عرصههای مختلف اقتصادی

نقش واسطهگر و جوشدادن معامله را ایفا
میکنند .از همان اتفاقهایی که هرازگاهی
سروصدایش با افشاگری در دنیای فوتبال،
ســینما و حتی مشــاغلی مثل کشاورزی و
غیره بر ســر خط خبرها مینشیند .با همه
اینها بایــد گفت وقتی واســطهگر و داللی
اطالعــات ناقــص در اختیار یــک طرف
معامله قرار دهد باعث بهوجود آمدن فساد
یا افزایش هزینههای مالی خواهد شــد اما
اگــر روی بنگاههای داللــی و دالالن کف
بازار نظارت دقیق شــود و درواقع این شغل
بهصورت کلی ســازماندهی شــود میتوان
ادعا کرد که وجود دالل و واســطهگر برای
بیشــتر فعالیتهای اقتصادی الزم و مفید
است.

ابتدا بایــد دو مســأله را از یکدیگر
دکتر مهدی سلطانمحمدی تفکیک کرد .نخســتین مســأله این
کارشناس فعال بازار مسکن است که آیا نقش نهادی واسطهگر در
معامالت مســکن الزم است یا خیر؟
جواب این سوال آری است ،به این دلیل که تنها در گذشته و در جوامع ابتدایی و اولیه
خریدار و فروشــنده میتوانستند بهطور مســتقیم با یکدیگر وارد معامله و دادوستد
شوند اما رفتهرفته با گسترش جوامع بشــری و پیدایش بازارها و معامالت پیچیدهتر
نیاز به نهادهایی که بین خریدار و فروشنده بهعنوان واسطه عمل میکنند ،الزم است.
درواقع فروشنده باید به نحوی به خریداران بالقوه خودش متصل شود و خریداران نیز
در موقع خرید باید بتوانند با فروشندگانی که آمادگی فروش کاالی مورد نظرشان را
دارند ،آشنا شوند .بنابراین در این شــرایط نهادهایی که این آگاهی را برای دو طرف
معامله فراهم کنند ،الزم اســت .این نهادها که میتوانند همان دالالن نام بگیرند باید
معامله را تسهیل کنند و در جهت آگاهسازی خریدار و فروشنده قدم بردارند .این کار
اگر به شکل صحیح و اصولی و مطابق قانون انجام شود میتواند به نقل و انتقال و یک
معامله صحیح و سالم ،جهت درســتی بدهد .با این تعریف باید گفت وجود نهادهای
واسطهگر در معامالت دنیای امروز اجتنابناپذیر است .اما مسأله دوم در رابطه با این
موضوع این اســت که نهادها و واســطهگرانی که فعال در بازار معامالتی کشــورمان
بهخصوص بازار مسکن فعالیت میکنند به چه نحوی عمل میکنند؟ آیا فعالیت این
نهادها در بازار درســت و موثر اســت یا خیر؟ در پاسخ به این ســوال باید گفت خیر،
چراکه سازوکارهای نهادی که برای معامالت مسکن در ایران وجود دارد ،کارآیی الزم
را ندارد .درواقع برای دنیای پیچیده معامالت مسکن سازوکارهای نهادهای واسطهگر
و دالالن آنچنان صحیح بهنظر نمیرسد .همین هم شده که مردم در معامالت مسکن
نسبت به وجود دالالن حساســیت نشــان داده و درواقع تعداد زیادی از خریداران و
فروشندگان ترجیح میدهند بدون واســطه وارد معامله شوند .علت آن هم این است
که اطالعات به شکل موثر در بازار خریدوفروش مسکن جریان ندارد ،یعنی معموال به
این ترتیب است که فروشنده اطالعات مربوط به ملکش را در اختیار یک واسطه قرار
میدهد و آن واســطه برای پیداکردن یک خریدار واقعــی تالش میکند .در این بین
مســألهای که گاهی اوقات باعث میشــود اوضاع از کنترل واسطهگر خارج شود این
است که افراد دیگر نیز میتوانند از این اطالعات استفاده کنند و کار معامله را به انجام
برسانند .این اتفاق باعث میشود تالشهای شخص واســطهگر و بازاریابی بینتیجه
بماند .به همین خاطر امروزه واســطهگرها برای حفظ منافع خودشان سعی میکنند
اطالعات را بهصورت کامل در اختیار دیگران قرار ندهند .این مســأله باعث میشود
فروشــنده نتواند خریدارهای بالقوه خودش را پیدا کند و از طــرف دیگر خریدار نیز
نمیتوانــد ملک مورد نظــرش را بهراحتی پیدا کنــد .درحالیکه این ســازوکار در
کشورهای پیشرفته به شکل دیگری انجام شــده و برای واسطهگر تضمیناتی فراهم
میشــود .این تضمین باعث میشــود وقتی یک دالل وارد پروســه معامله میشود،
اطالعات گســتردهای را در اختیار خریداران بگذارد و در نتیجــه خریداران واقعی را
جذب معامله کند .متاسفانه در کشور ما هنوز چنین امکاناتی وجود ندارد.
مســأله مهمتری که در این رابطه وجود دارد معامالت مجــازی در عصر ارتباطات و
کامپیوتر اســت .درواقع با توجه به توســعه معامالت مجازی در همه عرصهها بخش
مهمی از تبادل اطالعات و بازار مســکن در شبکههای اجتماعی نیز انجام میشود .اما
ســهم ایران در این نوع معامالت بسیار ناچیز اســت .دلیلش هم این است که نظارت
در این بخش صورت نمیگیرد و حتی نهادهای واســطهگر هــم نمیتوانند از امنیت
معامالت مجــازی حمایت کنند ،به همیــن خاطر مردم نیز به برخی از ســایتهای
متفرقه اعتماد نمیکنند و در نتیجه باز هم وارد بازاری میشــوند که باید به دالالنش
اعتماد کنند.

