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سرمقاله

سخنیباموافقان
سرکوب نرخ ارز
عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

افزایش نرخ دالر و انبوه واکنشهای مثبت و منفی
به این رخ داد نشــاندهنده نقطهنظرات طیفهای
مختلف است .تولیدکنندگان واقعی و بخش صادرات
اما عموماً با واقعیسازی نرخ ارز موافق هستند .ما اگر
در عالم واقعیت و نه شعار قصد داریم که از اقتصاد
نفتی فاصله بگیریم قطعاً نیاز داریم که صادراتمان
را افزایش دهیم .ما صادرکنندگان خواهان افزایش
نرخ ارز نیستیم ،بلکه خواستار واقعیسازی نرخ ارز
هستیم .اجرای درست قانون در این زمینه میتواند
بسیار راهگشا باشد .قانون صراحت دارد که نرخ ارز
متناســب با نرخ تورم افزایش یابد .اگر این قانون
اجرا نشود و نرخ تولید در اثر تورم افزایش یابد ،اما
نرخ ارز به صورت دستوری سرکوب گردد بیشک
توان رقابتی ما در بازارهای جهانی تضعیف خواهد
شد .ما باید این افزایش را در نرخ ارز داشته باشیم
تا حداقل بازارهــای داخلی خود را حفظ نمایم .با
نرخ ارز ســرکوب شده واردات توجیه پیدا میکند
و در نتیجه تولیدکنندگان بــه بازندگان رقابت با
اجناس کمکیفیت ارزان وارداتی بدل خواهند شد.
البته این تغییر روند نرخ ارز باید به صورت مدیریت
شده باشــد .صادرات طرفدار افزایش جهشی نرخ
ارز نیســت ،بلکه هم آوایی موزون نرخ ارز و تورم
به صورت مدیریت شــده میتواند درســتترین
روش برای اجرا باشد .در این بین برخی منتقدین
مدیریت معقول نرخ ارز گاهاً بر روی فشــار تورمی
بر اقشار آسیبپذیر تکیه میکنند و آن را بهعنوان
اســتدالل مبنایی خود برای توجیه ادامه سرکوب
نرخ ارز بیان میدارند .در جواب آنها باید گفت ادامه
وضع کنونی به هیچ عنوان عادی نیست و اگر تولید
ضرر ببیند در اولین گام این اشتغال است که از بین
خواهــد رفت .نابودی تولید و صادرات و به تبع آن
کاهش اشتغال در وهلهای اول بر اقشار آسیبپذیر
آسیب وارد خواهد کرد.
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