دولت بودجه 99را بهمــــ ــجلس ارائه کرد

اقتصاد

شرح یک صورت حساب
نوشته جمشید پژویان

بودجه یک صورت حساب است که نشان میدهد دولت
چه درآمدهایی دارد و این درآمدها از کجا تأمین خواهد
شد .ضمن اینکه چه هزینههایی انجام میدهد.
تقریباً به طور معمول هرسال که دولت الیحه بودجه را
به مجلس میبرد در درآمدها زیاده گویی و در هزینهها
کمگویی میکند تا بتواند تعادل در بودجه را نشان دهد ولی
در طول اجرا چون کسری بودجه به وجود میآید دولت
سعی میکند از راههای مختلف این کسری را تأمین کند.
به همین دلیل این تصور که بودجهای که اجرا میشود با
بودجه تصویب شده تفاوتهایی دارد درست است .عالوه
بر این مواردی است که دولت برای جبران کسری بودجه
بهطور مستقیم از بانک مرکزی قرض کرده یا از صندوق
ذخیره ارزی برداشت کرده مگر در سالهایی که درآمدهای
نفتی باال بودند و دولت توانست این کسری را با درآمدهای
باالی نفتی پوشش دهد .و اینها رقمهایی را که در قانون
بودجه آمده کمی تغییر میدهد.
مردم هر سال و با ارائه الیحه بودجه توسط دولت به
مجلس به آن توجه کرده و سعی میکنند آن را بررسی
کنند .واقعیت این است که بخشهای زیادی از بودجه به
مردم و زندگی آنها مرتبط است .بخش عمده هزینههای
دولت به مردم مربوط میشود .همینطور درآمدها مانند
درآمدهای مالیاتی و حتی درآمدهای نفتی .چون نفت
متعلق به مردم است.
اما برای تحلیل بودجه بهتر است مردم به کارشناسانی
که بودجه را تهیه کرده و سیاستهای اقتصادی را طراحی
کردهاند اعتماد کنند .همینطور به کارشناسانی که به
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مجلس برای بررسی بودجه کمک میکنند .در بودجه امسال
هم درآمدها زیاده گویی شده است .هزینههایی هم دولت
دارد که به اجبار باید انجام بدهد که رقم آن در بودجه کمتر
اعالم شده مانند بودجههای نظامی یا بعضی از ارگانهایی
که از خزانه سهم دریافت میکنند .وقتی نتوانیم درآمدمان
جمشید پژویان اقتصاددان و رئیس سابق شورای
رقابت است .او که دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی
یوتا دارد استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
و دانشگاه آزاد اسالمی است و کتابهایی درباره
هزینههای دولت ،مالیات و مالیه عمومی نوشته و به
همین دلیل در یادداشتی آنچه را که در بودجه  99به
زندگی مردم مرتبط است توضیح داده است.

را افزایش بدهیم مانند االن که صادرات نفتمان بشدت
نزول کرده این تفاوت بیشتر است .درآمد نفتی در بودجه به
مقدار بیشتری پیشگویی شده و بدیهی است این نشان دهنده
این است که ما به آن درآمد دست پیدا نمیکنیم .مقداری از
درآمد را هم دولت به حساب این گذاشته که بانکها اوراق
قرضه از دولت خریداری کنند .این هم باعث میشود از
منابع بانکها به حساب دولت واریز شود و بانکها نتوانند
به اندازه کافی وام به بخش خصوصی و مردم بدهند و همه
اینها بر نحوه اجرای قانون بودجه تأثیر خواهد گذاشت.
نگرانیهایی در مردم به وجود آمده درباره اینکه قرار است
بخشی از درآمدهای دولت با مالیاتی که مردم میپردازند
تأمین شود و در واقع رقم مالیات در بودجه سال  99بیشتر
در نظر گرفته شده است .اینطور نیست .البته نرخ مالیات
با توجه به تورم خود به خود اضافه میشود اما این را باید
بدانیم که به طور کلی ساختار مالیاتی ما از ابتدا غلط بوده
و همچنان هم غلط است .قانون مالیات بر ارزش افزوده که
سال هاست اجرا میشود از نظر علمی اصالً مالیات ارزش
افزوده نیست بلکه مالیات بر مصرف است .با نرخی که
روی همه کاالها و خدمات گذاشته شده مردم چه ثروتمند
باشند و چه فقیر به یک نسبت مالیات میدهند و این یکی
از بدترین انواع مالیات است .نرخهای مالیات بر مصرف در
کشورهایی که به شیوهای درست اجرا میشود درباره کاالهای
مختلف متفاوت است اما در ایران این سیستم کامالً اشتباه
است و به همین دلیل شاید مردم ما نسبت به پرداخت
مالیات نگاه خوبی ندارند و به رقمی که در بودجه برای
مالیات در نظر گرفته شده حساسیت نشان میدهند.
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