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گفتوگوی «فرهیختگان» بادکتر امیرعلی سیفالدین ،عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران

افزایش تعرفه خروج از کشور در زندگی بیش از
 95درصدایرانیها بیتاثیراست
دولت مشخص کند منابع بودجه  97قرار است کجا هزینه شود

زمانـــی  60درصـــد و زمانـــی  30درصد میـــزان بودجههایجاری کشـــور تحت عنوان بودجههای عمرانی هزینه میشـــد و به واســـطه این ساختوســـازها هم اشـــتغال ایجاد
میشـــد و هـــم در اقتصـــاد ایران ارزش افزوده تولیدشـــده افزایش مییافت .اما حاال چند ســـالی اســـت کـــه بودجههای عمرانی روزبـــهروز الغرتر و نحیفتر میشـــوند ،تاجایی
کـــه گـــزاف نیســـت اگر بگوییم حاال فقـــط نامی از بودجههای عمرانی باقی مانده اســـت .تورم هرســـاله افزایش مییابد و هزینههای ریالی کشـــور تصاعدی بـــاال میروند .اقتصاد
ایـــران امـــا همچنـــان دلـــش را به فروش چند صد هزار بشـــکه نفت خام خوش کرده اســـت .الیحـــه بودجه 97نهتنها روند گذشـــته را ادامـــه میدهد ،بلکه با افزایـــش درآمدهای
مالیاتی و قیمت بنزین قصد دارد ســـالی آســـان برای دولت و ســـالی ســـخت برای مردم را رقم بزند .در این راســـتا «فرهیختگان» در گفتوگویی با دکتر امیرعلی ســـیفالدین
اصـــل ،عضو هیاتعلمی دانشـــگاه تهران و مدیرکل ســـابق دفتر الگوی اســـامی -ایرانی پیشـــرفت به بررســـی الیحه بودجه  97بـــا محوریت افزایش هزینههایجـــاری و موضوع
افزایـــش درآمدهـــای مالیاتی و گران شـــدن قیمـــت بنزین و تبعات آن بـــر اقتصاد ایران پرداخته اســـت .متن کامل این گفتوگـــو در ذیل میآید:

گفت وگو

هما نطـور کـه مسـتحضرید ،در
الیحـه بودجـه سـال  97سـخن
از افزایـش قیمـت بنزیـن و سـایر
حاملهـای انـرژی وجـود دارد .در
روزهای گذشـته شـنیدهها حاکی
از افزایـش قیمـت بنزیـن بـه رقمـی
حـدود  1500تومـان اسـت .بـه
نظرتـان تبعات ایـن افزایش قیمت
بـرای اقتصـاد ایـران چیسـت؟

در بحـث بنزیـن دو رویکـرد کلـی
در دنیـا وجود دارد که دولتهای
مختلـف در ایـران گاهـی طرفـدار ایـن رویکرد
و گاهـی طرفـدار آن رویکـرد میشـوند .یـک
رویکـرد ایـن اسـت کـه کنترل مصرف مـردم را
براساس سیاستهای مقداری تنظیم کنیم و
رویکـرد دیگـر این اسـت که بایـد مصرف مردم
برمبنـای سیاسـتهای قیمتـی تنظیم شـود.
آنهایـی که به سیاسـتهای قیمتی معتقدند،
میگوینـد هـر وقـت مصـرف مـردم بـاال رفـت،
بایـد قیمـت را بـاال ببریم تا میزان مصرف مردم
کـم شـود و هرگاه مصرف مـردم کاهش یافت،
به همان میزان قیمت کاهش یابد .طرفداران
ایـن دیـدگاه از ایـن مسـاله تحت عنـوان نظام
عرضـه و تقاضـا یـاد میکننـد .امـا آنهایـی که
بـه سیاسـت مقداری اعتقـاد دارند ،میگویند
بـرای اینکـه مردم در زندگی روزمرهشـان دچار
آسـیب نشـوند ،بایـد حداقلـی از بنزیـن را بـا
نرخـی ثابـت بـه همـه مـردم بدهیم ،امـا وقتی
مصـرف کسـی از آن حداقـل باالتـر رفت ،نرخ
فـر و ش آ ن کا ال ر ا آ ز ا د کنیـم .
آنهـا معتقدنـد در این صورت مطمئن هسـتیم
کـه هیـچ کـس از گـران شـدن بنزیـن آسـیب
نمیبینـد .در دولـت قبلی براسـاس سیاسـت
مقـداری عمـل شـد و هرکـس میخواسـت از
یـک مقداری بیشـتر مصـرف کند ،باید دوبرابر
نـرخ معمـول را میپرداخـت ،اما در این دولت
ایـن قضیـه حـل شـد و در واقـع همـه افـراد
توانسـتند بنزیـن را بـا یک نـرخ دریافت کنند.
نتیجـه ایـن امر هم این شـد کـه مصرف بنزین
بـاال رفـت و آالیندههـا افزایـش یافتنـد .بـه هر
حال آلودگی هوا امروز به مشـکل بزرگی برای
مـردم شـهرهای بـزرگ کشـور تبدیـل شـده و
منجـر بـه مرگ تدریجی تعـداد قابلتوجهی از
افراد جامعه میشود .از آنجایی که  70درصد
آلودگـی هـوا ناشـی از خودروهـا اسـت ،بایـد

بـرای ایـن مسـاله راهحلی پیدا کـرد .راهحلش
ایـن اسـت کـه دولـت باالخـره بایـد بـه یکـی
از ایـن دو رویکـرد یـا سیاسـت تـن دهـد .یـا
سیاسـت مقـداری را درنظـر گرفتـه و حداقلـی
از مصرف بنزین را برای همه آزاد بگذارد و اگر
مصـرف افـراد از آن حداقـل باالتر رفت ،قیمت
بنزیـن نیـز گران شـود .یا اینکـه از همان ابتدا
تمـام میـزان مصـرف را بـرای همـه گـران کند.
البتـه کشـورهای دیگـر سیاسـت دیگری را در
مدلهـای توسـعه پایـدار در پیـش گرفتهانـد
و آن ایـن اسـت کـه مـردم اجازه دارند سـهمیه
آالیندگی و  co2یا سهمیه سوختشان را بین
یکدیگـر خریـد و فـروش کنند ،بـه این معنا که
در شـهر تهران بهعنـوان مثال حجم آالیندگی
عددی اسـت ،لذا کسـی که آالیندگی کمتری
بـه وجـود مـیآورد ،میتوانـد مـازاد مصرفـش
را بـه دیگـران بفروشـد و آن کسـی کـه میـزان
آالیندگـی بیشـتری را بـه وجـود مـیآورد،
بایـد ایـن آلودگـی را از دیگـران بخـرد تـا بـه
آن سـقف مجـاز برسـد .اگـر ایـن کار را نکنـد،
اجـازه تـردد بـه او داده نمیشـود .قطعـا اگـر
مـا بـرای گـران شـدن بنزیـن چنیـن امکانی را
بـرای مردبگذاریـم ،خوب اسـت.
ممکن است بیشتر توضیح دهید؟

ببینیـد ،بهعنـوان مثـال مـا سـهمیه هـر
کـس را  60لیتـر در نظـر بگیریـم و بگوییـم
آن کسـی کـه  60لیتـر را مصـرف نمیکنـد،
میتوانـد سـهم خـودش را بـا نـرخ آزاد و کمتر
از آزاد کـه در بـازار اسـت بـه کسـی کـه مصرف
بیشـتری دارد بفروشـد .خب این کار ،نظامی
را ایجـاد میکنـد و مـردم سـهمیه یارانهشـان
را میفروشـند ،امـا تاکنـون ایـن مدلهـا در
کشـور ما به دالیل مختلف پیاده نشـده اسـت.
اما برخی کشـورها به این سـمت رفته و میزان
مصـرف و آالیندگیشـان را خریـد و فـروش
میکنند .حتی این را تا مسـاله پسـماندهای
جامـد هـم بردهانـد و آن کسـی کـه زبالـه کـم
تولیـد میکنـد ،میتوانـد مـازاد سـهمیهاش
را بـه کسـی که زباله بیشـتری تولیـد میکند،
بفروشد.
امـا اینکـه گفتـه میشـود افزایـش مصـرف
بنزیـن باعـث افزایـش تـورم و گرانی میشـود،
مسـاله درسـتی اسـت .افزایـش مصـرف
بنزیـن در کشـور مـا یـک شـاخص اسـت و

قطعـا بـه خاطـر بهـرهوری پایینـی کـه داریـم
ایـن اتفـاق میافتـد ،بنابرایـن وقتـی قیمـت
بنزیـن افزایـش یابـد ،هزینـه حملونقـل هـم
بـاال رفتـه و موجـب تـورم میشـود .راهحـل
ایـن مسـاله ایـن اسـت کـه مـا پیـش از گـران
کـردن بنزیـن بایـد سیسـتم حملونقـل و
سیسـتمهایی را کـه سـوخت زیـادی بیـش
از حـد اسـتاندارد مصـرف میکننـد ،اصلاح
از کشـور میرونـد و ایـن تعـداد قطعـا نسـبت
کنیـم و بـه جـای اینکـه حملونقـل ما توسـط
بـه  80میلیونـی کـه در جامعـه وجـود دارد،
موتـور و اتومبیلهـای کوچـک انجـام شـود
بـه پنـج تـا  6میلیـون نفـر هـم نمیرسـند کـه
کـه هزینههـای حملونقلشـان باالسـت،
از ایـن میـزان هـم بخـش بزرگـی را زائـران
توسـط اتومبیلهـای بـزرگ کـه هزینـه
عتبـات تشـکیل میدهنـد .امـا بـرای افرادی
حملونقلشـان پایین اسـت یا توسط راهآهن
کـه بهمنظـور سـیاحت بـه کشـورهای دیگـر
و . ...انجام شود .این اقدامات اگر به درستی
میرونـد ،هزینـه عـوارض بـاال رفتـه اسـت کـه
صـورت گیرد ،هزینـه حملونقل باال نمیرود.
ایـن افـراد هـم در مقایسـه بـا هزینـه بلیـت
در نتیجـه افزایـش قیمـت بنزیـن فقـط روی
هواپیمـا یـا هزینههایـی کـه در طـول سـفر
مسـاله رفاه مردم تاثیر میگذارد ،بهطوریکه
پرد ا خـت میکننـد ،
مـردم تـا قبـل از ایـن
بـاز رقـم باالیی نیسـت.
بـا اتومبیـل خـود بـه
بهعنـوان مثـال کسـی
مسـافرت میرفتنـد،
کـه میخو ا هـد بـه
امـا بعـد از ایـن افزایش
فرانسـه و شـهر پاریـس
قیمـت با اتوبوس سـفر
عموم کسانی که سفر خارجی میروند،
سـفر کنـد ،فقـط بایـد
میکننـد ،ولی اگر این
افراد متوسط به باالیجامعه هستند و
 1/5میلیـون تومان پول
زیرسـاختها فراهـم
قشر مرفه و دهک هفت به باال را دربر
بلیـت هواپیمـا بدهد .یا
نشـود ،افزایـش قیمت
میگیرند ،بنابراین عوارض خروج از
اگـر فـردی بخواهـد بـه
بنزیـن و گازوئیـل روی
کشور بهخصوص برای کسانی که از
پکـن بـرود ،باید چهار تا
اقتصـاد اثـر میگـذارد
طریق هواپیما به سفر میروند وضع شده
پنـج میلیون پـول بلیت
و قطعـا تـورم ایجـاد
است .در مجموع هزینه عوارض رقمی
بد هـد  .خـب طبیعتـا
میشـود.
نیست ،زیرا این افراد آنقدر تمکن مالی
در ایـن بیـن  200هـزار
دارند که بتوانند آن را بپردازند
تومـان عـوارض خـروج
گفته میشـود دولت در
از کشـور رقمـی نیسـت .از سـوی دیگـر عموم
بودجـه  97بـه دنبـال این اسـت که بـا اقداماتی
کسـانی کـه سـفر خارجـی میرونـد ،افـراد
از قبیـل افزایـش قیمـت بنزیـن ،درآمدهـای
متوسـط بـه بـاالی جامعـه هسـتند و قشـر
مالیاتـی ،تعرفـه خـروج از کشـور و ...کسـری
مرفـه و دهـک هفـت بـه باال را دربـر میگیرند،
بودجـه خـود را از طریـق مـردم تامیـن کنـد .بـه
بنابرایـن عـوارض خـروج از کشـور بهخصـوص
نظرتـان ایـن اتفاقـات قدرت خرید افـراد جامعه
بـرای کسـانی کـه از طریـق هواپیمـا بـه سـفر
را بـه لحـاظ درآمـدی و مدیریـت هزینـه کاهـش
میروند وضع شـده اسـت .در مجموع هزینه
نمیدهـد؟
عـوارض رقمـی نیسـت ،زیـرا ایـن افـراد آنقـدر
ببینیـد ،در مسـاله بودجـه بایـد این موضوع را
تمکـن مالـی دارنـد که بتواننـد آن را بپردازند.
درنظر بگیریم که چه کسـانی به رئیسجمهور
از طرفـی کسـانی کـه سـفر خارجـی زمینـی
رای دادهاند و اولویتشان شامل چه مسائلی
میرونـد ،عوارضـی پرداخـت نمیکننـد.
اسـت .رئیسجمهـور رای بسـیار باالیـی دارد
در مقابـل کسـانی هـم کـه بـه سـفر خارجـی
و وظیفـهاش ایـن اسـت کـه بـه رایدهنـدگان
نمیرونـد و تاکنـون هـم نرفتهانـد کـه من فکر
پاسـخگو باشـد ،امـا ایـن را هـم بایـد در نظـر
میکنم بخش گسـتردهای از رایدهندگان به
گرفـت کـه سـاالنه تعـدادی از افـراد بـه خارج

رئیسجمهور را شـامل میشـوند ،این عوارض
در زندگیشـان اثـری نـدارد .در حقیقـت ایـن
عـوارض در زندگـی بیش از  95درصد جمعیت
کشـور تاثیـری نـدارد و حداکثـر شـامل حـال
دو درصـد از جمعیـت کشـور که زائـران را دربر
میگیـرد میشـود.
اگرچـه ایـن رقـم بـه یکباره سـه برابر شـده ،اما
باتوجـه بـه جامعـه هـدف به نظـرم اصال ارزش
صحبـت کـردن نـدارد ،زیـرا اگـر در مـوردش
حـرف بزنیـم ،حکایـت همان مسـالهای اسـت
کـه میگوییـم بایـد از اغنیـا مالیات بیشـتری
بگیریـم و بـه فقـرا بدهیم.
ایـن هـم یـک نـوع مالیـات اسـت و کسـی کـه
خـارج مـیرود ،نسـبت بـه بقیـه داراتـر اسـت
و مـا میخواهیـم براسـاس بودجـه کشـور از
ثروتمندان پول بگیریم و به کسانی که ندارند
بدهیـم .بحـث اصلـی ایـن اسـت کـه دولـت
میخواهـد منابـع حاصـل از ایـن عـوارض را
کجـا هزینـه کنـد؟ بـه نظرم باید بیشـتر به این
مسـاله توجـه کنیم.
اگر دولت عوارض را در مسـیری خرج کرد که
اغنیـا دوبـاره غنیتر شـده و اختلاف طبقاتی
در جامعه بیشـتر شـود ،طبیعتا این پسـندیده
نیسـت و اگر قرار اسـت این اتفاق بیفتد ،بهتر
اسـت عـوارض خـروج از کشـور هـم افزایـش
نیابـد ،امـا اگر این اقـدام جهت کاهش فاصله
طبقاتی در کشـور اسـت ،اقدام خوبی اسـت و
ای کاش اینگونـه عـوارض بیشـتر هـم گرفتـه
شوند.
د ر حـال حا ضـر عـوا رض خود رو هـا ی
گرانقیمتـی ماننـد بوگاتـی و پورشـه کـه وارد
بـه کشـور میشـود ،بـه جای اینکـه  80درصد
باشـد باید  300درصد باشـد و در مقابل برای
مردم جاده و مسـکن بسـازند و به سـیلزدهها
و زلزلهزدههـا کمـک کننـد .در حـال حاضر در
تهـران رسـتورانهایی وجـود دارد که هر پرس
غذایی که سـرو میکنند ،باالی  400تا 500

هـزار تومان قیمـت دارد .طبیعتا افراد خاصی
بـه ایـن رسـتورانها مراجعـه میکننـد و اگر از
اینهـا مالیـات و عـوارض بیشـتری هـم گرفتـه
شـود ،ایـرادی ندارد.
رئیسجمهـور طـی روزهای گذشـته در بخشـی
از سـخنان خـود گفتـه بودنـد کـه دولـت بایـد
بتوانـد بـا بخش خصوصـی رقابت کنـد ،دیدگاه
جنابعالـی در ایـن زمینـه چیسـت؟

بـه نظـرم ایـن صحبـت رئیسجمهـور دارای
تفسـیر اسـت؛ یعنـی اینکـه دولت قرار نیسـت
در کارهایـی کـه بـا بخـش خصوصـی دارد،
رقابـت کنـد .در سیاسـتهای اصـل 44
آمـده اسـت ،در کارهـای اقتصـادی که بخش
خصوصـی بایـد انجـام دهـد ،دولـت نبایـد
وارد شـود و ایـن سیاسـت بـه رئیسجمهـور
و سـایر قـوا نیـز ابلاغ شـده و الزماالجراسـت.
مـن فکـر میکنـم منظـور رئیسجمهـور ایـن
اسـت کـه دولـت از نظـر هزینـه تما مشـده
خدمـات بایـد بتوانـد بـا بخـش خصوصـی
رقابـت کنـد ،لـذا منظـور خدماتـی اسـت کـه
دولـت آنهـا را انحصـارا ارائـه میدهـد ،یعنـی
اگـر بخـش خصوصی ایـن خدمـات را ارزانتر
انجـام میدهـد ،دولـت بایـد ایـن خدمـات را
بـه بخـش خصوصـی بدهـد و اگـر رقیبـی در
بخـش خصوصـی وجـود نـدارد ،آنـگاه دولـت
چـارهای نـدارد جـز اینکـه خـودش ایـن کارها
را انجـام دهـد .بهعنـوان مثـال اگر قرار اسـت
یـک بیمارسـتان دولتـی دو برابـر بیمارسـتان
خصوصـی هزینـه اداره داشـته باشـد ،بهتـر
اسـت ایـن بیمارسـتان از سـوی خصوصیهـا
اداره شـود ،بنابرایـن فکـر میکنـم در صحبت
رئیسجمهـور ،منظـور کاالهایـی اسـت کـه
حاکمیـت بایـد عرضه کند و قرار نیسـت دولت
رقیـب بخـش خصوصـی در کاالهـای عمومی
باشـد و ایـن در مسـاله اقتصـاد مقاومتـی نیـز
مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.

یادداشت
در روزهـای گذشـته و بعـد از
میثم مهرپور
تقدیـم الیحـه بودجـه  97از
کارشناس ارشد اقتصاد
سـوی دولـت به مجلس شـورای
اسلامی ،فضـای رسـانهای و کارشناسـی کشـور شـاهد
تحلیلهـا ،نظـرات ،مخالفتهـا و موافقتهای احتمالی
کارشناسـان ،اقشـار و اصنـاف مختلـف جامعـه بـه مفـاد
ایـن الیحـه بـود .اگرچـه به نظر میرسـید در الیحـه مزبور
کاهـش  50درصـدی یارانـه دولـت بـه نان بهعنـوان قوت
غالـب مـردم ،حـذف  30میلیـون نفـر از یارانهبگیـران از
دریافـت یارانـه ،افزایش درآمدهـای مالیاتی دولت بهرغم
تـداوم رکـود و افزایـش قیمـت بنزیـن بـه رقمـی نامعلوم،
از مهمتریـن مفـاد اقتصـادی ایـن الیحـه باشـند ،امـا بـه
نـاگاه حجـم وسـیعی از رسـانههای رسـمی و غیررسـمی
از پایگاههـای خبـری و روزنامههـای جریانـی خـاص تـا
صفحـات هنرمنـدان و ورزشـکاران و بـه قـول امروزیهـا
«سـلبریتیهای» جامعـه بـا تاکید بر موضوع افزایش سـه
تـا پنـج برابـری عـوارض خـروج از کشـور ،از آن بهعنـوان
پاشـنه آشـیل الیحـه یـاد کـرده و فریاد وااسـفا سـردادند.
نگارنده با وجود درسـت دانسـتن فلسـفه این اقدام دولت
در این مقال قصد دارد به بررسی ایرادات و ماهیت اتخاذ
چنیـن تصمیمـی از سـوی دولـت بپردازد و پیشـنهاداتی
را در ایـن زمینـه مطـرح کنـد.
بـا توجـه بـه واکنشهـای صورتگرفتـه از سـوی افـراد
نامآشـنای جامعـه بـه ایـن مـاده از قانون بایـد پذیرفت
بررسـی دالیـل سـفر سـالیانه بیـش از  20میلیـون ایرانی
به کشـورهایی چون ترکیه ،تایلند ،آذربایجان ،ارمنسـتان
و ...کـه بهرغـم وجـود جذابیتهـای تفریحـی ،تاریخـی،
گردشگری و جغرافیایی کشور خودمان به قصد سیاحت
و تفریح صورت میگیرد ،نیاز به بررسـیهایی دارد که در
ایـن مختصـر نمیگنجـد .از سـوی دیگر براسـاس قانون
اساسـی و نظام عقالیی دولت نمیتواند برای مکان سـفر
مـردم و نحـوه تفریحـات قانونـی آنها قید و شـرطی اتخاذ
کنـد .امـا واقعیـت ایـن اسـت که به واسـطه سـاختارهای
معیـوب اقتصـاد ایـران ارز موجـود در بـازار کشـور دارای
قیمتـی غیرواقعـی بـوده و دولتهـا در طـول سـالهای

نگاهی به فرجام طرح افزایش خروج از کشور

آیا مجلس تحت تاثیر سلبریتیها قرار میگیرد

جـاری کشـور اسـت .بـه نظر میرسـد اگـر دولتیهـا نحوه
هزینهکـرد منابـع حاصـل از این طرح را به صورت شـفافتر
بیـان کـرده و بـرای هزینهکـرد آن بـه مـردم گـزارش دهنـد،
اجـرای آن میتوانـد با تبعات کمتر و همراهی بیشـتر مردم
حتی «سلبریتیها» همراه شود .برای مثال اگر دولت خود
را موظـف کنـد منابـع حاصـل از این اقدام در پایان سـال به
حساب یکی از مراکز و نهادهای حمایتی واریز یا در راستای
حمایـت از موضوعاتـی همچـون «کـودکان کار»« ،بیمـاری
خـاص» و ...مصـرف شـود ،طبیعتـا هم جلـوی هجمههای
غیرتخصصی و خودخواهانه افراد موسوم به سلبریتیها به
ایـن طـرح را گرفتـه و هم بـا شفافسـازی در هزینهکرد این
منابـع مـردم را بـرای گامهـای بعـدی این طـرح آماده کند.
بـه نظـر میرسـد بـا توجه بـه نیازمندی این بنـد از الیحه
بـه تصویـب مجلـس شـورای اسلامی و ایجـاد یـک جـو
رسـانهای علیـه ایـن مـاده ،نماینـدگان مجلس تحـت تاثیر
فضـای رسـانهای کشـور در راسـتای جلـب حمایـت اقشـار
مخالـف بـا اجـرای این طـرح ،یا بهطور کلی بـا این موضوع
مخالفـت کـرده یا میـزان آن را کاهش دهنـد؛ موضوعی که
طبیعتـا اصـل ایـن اقـدام را غیراجرایـی و فلسـفه آن را زیـر
سـوال خواهـد برد.
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موضـوع دیگـری کـه بـه نظـر میرسـد از ایـرادات ایـن
طرح و نشـاندهنده عدم انجام کار کارشناسـی دقیق
روی آن اسـت ،عـدم تمایـز میـان کشـورهای مختلف برای
وضـع چنیـن تعرفـهای اسـت .بـرای مثـال فـارغ از در نظر
گرفتن سـفرهای زیارتی و تمایز آن با سـفرهای سـیاحتی،
سیاسـتهای تشـویقی بـرای سـفر بـه کشـورهایی ماننـد
عـراق کـه عالوهبـر بعـد زیارتـی آن تـراز تجـاری مـا بـا آنهـا
نیـز مثبـت اسـت ،میتوانـد منجـر بـه افزایـش صـادرات
کاالهـای ایرانـی بـه ایـن کشـورها شـود .در حالی که سـفر
بـه کشـورهایی چـون ترکیـه عالوهبـر خروج ارز از کشـور به
واسطه این سفرها ،حجم و مبالغ قابلتوجهی از کاالهای
ایـن کشـورها را وارد کشـور میکنـد کـه بـه خـودی خـود
منجـر بـه منفـی شـدن بیشـتر تـراز تجـاری غیررسـمی در
کشـور خواهد شـد.
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گذشته همواره بنا به دالیل اقتصادی  -سیاسی و کنترل
قیمتهـا در سـطح بـازار بـا ارائـه سوبسـید بـه ارز ،سـعی
در حفـظ یـا ثبـات نرخ آن داشـتهاند .با این حسـاب و در
شـرایط فعلـی خـروج هـر ایرانـی از کشـور به قصـد تفریح
حتـی بـا دالر بـازار آزاد نوعی دسـت کردن در جیب سـایر
هموطنانـی اسـت کـه بنـا بـه دالیلـی عالقـهای بـه انجام
این سـفرها ندارند.
بـه بیـان بهتـر ،وضعیـت بـازار ارز و نـرخ آن در کشـور
بهگونهای اسـت که دولت به صورت غیرمسـتقیم از منابع

عمومی کشـور به مسـافرانی که از ایران خارج میشـوند
یارانـه میدهـد .حاال دولت دوازدهم بـا این اقدام (یعنی
افزایـش چنـد برابـری عـوارض خـروج از کشـور) صرفـا به
دنبال ایجاد منبع درآمدی برای خود و کاهش احتمالی
چند درصد از این سـفرها اسـت ،لذا این اقدام اگرچه در
ماهیت صحیح اسـت ،اما ناکافی و غیرسـاختاری بوده و
تـا زمانـی که مشـکل ارز مرتفع نشـود ،چنین تصمیماتی
صرفـا موجـب نارضایتـی بخشـی از جامعـه بـدون اثـرات
چنـدان مثبـت خواهد بود.

مـورد دیگـری کـه در ایـن زمینـه در الیحـه بودجـه نیـز به
آن اشـاره شـده ،نحـوه هزینهکـرد منابـع حاصل شـده از
افزایـش چنـد برابـری عوارض خروج از کشـور اسـت .بر این
اسـاس قرار اسـت این منابع صرف توسـعه زیرسـاختهای
گردشگری کشور شود ،این در حالی است که این موضوع
نهتنهـا چنـدان قابلیـت نظارتی از سـوی مجلس نداشـته،
بلکـه بـرای مـردم نیـز بـه صـورت مصداقـی ملمـوس نبوده
و بـه گمـان بخـش عمـدهای از مـردم و کارشناسـان صرفـا
سرپوشـی برای جبران بخشـی از کسـری موجود در بودجه
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