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1395تابستان،51شماره ،دهمهج، سال عمومیحقوقپژوهشهفصلنام

ریزي عملیاتی در ایرانالزامات بودجه

*مهدي رضایی

)15/2/1395: تاریخ پذیرش-22/4/1394: تاریخ دریافت(

چکیده
ریـزي و  هـاي بودجـه  هـاي دولـت در اداره امـور جامعـه، نظـام     تحوالت در نقـش و مأموریـت  

» اثربخشـی «و » کارایی«، »صرفه اقتصادي«افزایش . ها را نیز متحول کرده استریت مالی دولتمدی
بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تأکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسـخگویی مسـئوالن   

ریـزي عملیـاتی نسـبت بـه     هاي خاص بودجهامر در قبال اعطاي آزادي عمل بیشتر، ازجمله ویژگی
.اي اقناع کرده استها را جهت استقرار چنین شیوهریزي است که دولتهاي بودجهوهسایر شی

هـاي اجرایـی   هاي دسـتگاه ریزي جامع، تعریف و تصویب اهداف و فعالیتوجود قانون بودجه
وسـیله  گذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بـر عملکـرد بـه   توسط قانون

وجود اختیارات الزم براي قوه مقننه و پاسخگویی دولت، ازجمله بسترهاي حقوقی مراجع نظارتی، 
ریزي عملیاتی است که باوجود مشکالت ساختاري و قانونی در کشـور،  الزم جهت استقرار بودجه

تـرین  طور کامل تأمین نشده است که در این پژوهش به بررسی اساسییک از عناصر مذکور بههیچ
.شودریزي مزبور پرداخته میتقرار بودجهالزامات حقوقی اس

ریزي عملیاتی، صـرفه اقتصـادي، کـارایی، اثربخشـی، پاسـخگویی      بودجه:ديکلیواژگان
مالی

m.rezaei@atu.ac.irمه طباطبائیعمومی دانشگاه عالاستادیار حقوق *
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مقدمه
بر چه مبنایی باید تصمیم گرفت یک مبلغ معین از وجوه عمـومی بـه فعالیـت    «این پرسش که 

-به همـین جهـت مـی   . ریزي استجهمسئله اصلی بود» اختصاص یابد) ب(جاي فعالیت به) الف(

هاي ممکن تعریف کـرد کـه طبـق قواعـد و     هایی بین گزینهریزي را به معناي انتخابتوان بودجه
باشند کـه در  ریزي میهاي بودجهقواعد و اصول مذکور، شیوه. اصول معینی صورت گرفته باشد

ریـزي عـالوه بـر    بودجـه ). 17: 1386پناهی،(اندراستاي نیل به انتخاب بهترین گزینه شکل گرفته
حکایت از سیاست مالی دولت در جهت اهداف اقتصادي و اجتماعی، یکی از ابزارهاي نظـارت  

ریـزي  بودجـه ). 38: 1354؛ اقتداري و دیگـران، 15: 1372علوي طبري،(قوه مقننه بر دولت است
اصـله بـا هـر میـزان     عملیاتی به این معناست که از طریق ایجاد ارتباط بـین منـابع مـالی و نتـایج ح    

بایست مجموعه معینی از اهداف مورد انتظار به همـراه افـزایش   اعتبار تخصیصی به هر برنامه، می
.صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی حاصل شود

قانونگذار جمهوري اسالمی ایران با هدف برقراري نظم در امور مالی دولت، مطابق تحوالت 
هاي حقوقی، مالی و اقتصادي و با توجه ی و نیز حسب ضرورتاقتصادي در ایران و اقتصاد جهان

اي بر مبناي افزایش صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی، به لزوم استوارساختن تصمیمات بودجه
ساله توسعه، ریزي عملیاتی را طی موادي از قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه پنجاستقرار بودجه

قانون بودجه همان سال، دولت مکلف به انجام 48طبق تبصره 1380از سال. الزامی کرده است
ریزي شده که یکی از محورهاي اصلی آن، اصالح، تهیه اقدامات الزم جهت اصالح نظام بودجه

قانون برنامه چهارم توسعه نیز 138موجب ماده به. و تنظیم بودجه به شیوه عملیاتی بوده است
منظور ربط بههاي ذيکشور موظف است با همکاري دستگاهریزيسازمان مدیریت و برنامه«

شدة صورت قیمت تمامریزي از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و بهاصالح نظام بودجه
وري که این موضوع با تصریح بر افزایش کارایی و بهره» ...خدمات، اقدامات مربوط را انجام دهد

جاي کنترل مراحل انجام کار و اعطاي اختیارات الزم به ل، بهو استقرار نظام کنترل نتیجه و محصو
باوجود تکالیف . آن قانون مورد تأکید قرار گرفته است144هاي اجرایی در ماده مدیران دستگاه

هاي وقت در راستاي تحقق اهداف یادشده، اقدامی نکردند دولت1386قانونی موصوف تا سال 
بودن آن، تهیه و بنا به ادعاي دولت نهم، مبنی بر عملیاتی1387تا اینکه الیحه قانون بودجه سال 

1.تقدیم مجلس شوراي اسالمی شد و مجلس نیز با ایجاد تغییراتی جزیی آن را به تصویب رساند

:هیئت وزیران به تصویب رسیده است26/12/1386در جلسه مورخ کل کشور که87ضوابط اجرایی بودجه سال . 1
هاي اند برنامهموظف1ي موضوع بند هاکل کشور، دستگاه1387ماده واحده قانون بودجه سال 41در اجراي بند -6بند 

ها، واگذاري بندي فعالیتها، اولویتجویی در هزینههاي تابعه را مبنی بر چگونگی و نحوه صرفهعملیاتی خود و دستگاه
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ریزي عملیاتی تا اند از اینکه، تلقی قانونگذار از بودجهسؤاالت اساسی در این مقاله عبارت
شود ضمن توصیف و تحلیل آن است؟ در این پژوهش تالش میچه حد منطبق با مفهوم علمی 

ریزي عملیاتی، قوانین و مقررات مربوطه و بیان موانع حقوقی و زیربنایی اجراي بودجه
مفروضات نگارنده بر این است که . ریزي ارایه شودپیشنهادهایی براي استقرار این شیوه بودجه

زي عملیاتی، قانونگذار تا مقاطعی برداشت صحیحی ریرغم تأکید فراوان بر استقرار بودجهعلی
اگرچه (شده فرض کرده است ریزي نداشته و آن را غالباً معادل قیمت تماماز این شیوه بودجه

و اینکه بسترهاي حقوقی و ) درستی هدف را افزایش کارایی و اثربخشی بیان کرده استبه
.سازي این شیوه نداشته استیقی در پیادهرو توفاجرایی جهت استقرار آن وجود ندارد و ازاین

ریزي عملیاتیمبانی و ماهیت بودجه. 1
ریزي عملیاتیمبانی نظري بودجه. 1-1

حداکثررسـاندن رفـاه   فالسفه یونان باستان، این نظریه را مطرح کردند که انسـان بـه دنبـال بـه    
روي عقـل، حلقـه تنـگ زمـان     هاي اخالقی و ارزشی با استفاده از نیـ خویش بوده و فارغ از نظریه

کنـد و آن  حال را شکسته و چشم به آینده دارد؛ امـا درمقابـل، حقیقـت دیگـري خودنمـایی مـی      
زند که در واقع، لذا جهت تحقق هدف موردنظر، دست به انتخاب می. اینکه، منابع محدود است

ه سیاسـی، چنـین   البته به لحاظ تعلق قهري آن انتخاب به یک جامع. ریزي استمفهومی از بودجه
هـاي  اگرچه در این اندازه، بودجـه، تصـویر مـالی سیاسـت    . پذیردامري توسط دولت صورت می

دهد، آمـار و ارقـام   ریزي را تشکیل میشود اما آنچه ماهیت بودجه و بودجهیک دولت تلقی می
بـا  ). 419:1364؛ میرسپاسی،220:1386پناهی،(هاستصرف نیست بلکه ابزار حکمرانی حکومت

ریزي مسـایلی از  توجه به تنوع و تعدد وظایف دولت، نحوه حصول درآمد و انجام هزینه، بودجه
لـذا ضـرورت تنظـیم بودجـۀ     . آوردجهات حقوقی، اقتصادي، سیاسی و اجتمـاعی بـه وجـود مـی    

دولتی کارآمد و اثربخش نسبت به سایر نهادها بیشتر است که به لحاظ تاریخی، دولت، نخسـتین  
هـاي بودجـه ایـن اسـت کـه      از دیگـر اهمیـت  . اي داده استه تن به نظم بودجهشخصیتی است ک

و قـوه قانونگـذاري در ایـن خصـوص،     ) قوه مجریه(گرفته میان دولت بحث و مجادالت صورت
هـاي اولیـه تشـکیل پارلمـان،     در واقـع، انگیـزه  . یکی از علل ایجاد نظام تفکیـک قـوا بـوده اسـت    

هاي غیرضرور و نیز برنامه ارتقاي بهروري را تهیه و واگذاري به بخش غیردولتی، حذف فعالیتگري قابلهاي تصديفعالیت
ریزي و نظارت راهبردي به معاونت برنامه1387بندي، تلفیق و ارائه به هیئت وزیران تا پایان اردیبهشت ماه سال اي جمعبر

نامه اي باشد که در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتگونهنتیجه اقدامات هر دستگاه باید به. رئیس جمهور ارسال نمایند
هاي اجرایی، مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این بند را بر عهده باالترین مقام دستگاه. دستگاه با کسري اعتبار مواجه نشود

.خواهد داشت
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هـاي مالیـاتی حکـام و تنظـیم مناسـبات مـالی       یري از تعـدي تأسیس مجمع یا شورایی براي جلوگ
ریزي را در اساس، حاصـل تمـایالت   رو باید پدیده بودجه و بودجهازاین. ها با مردم بودحکومت

هـا و جلـب رضـایت عمـومی بـراي      سران و نمایندگان مردم براي توجیه و کنترل وصول مالیـات 
مناسبات مذکور با عنوان حقـوق مـالی و مالیـاتی بـه     ها طول کشید تا البته مدت. تأدیه آن دانست

اي از حقوق عمومی تبدیل شود و تحت تأثیر تحوالتی که در مفاهیم حاکمیـت و وظـایف   شاخه
).69: 1386نژاد، ؛ شبیري235: 1348پیرنیا،(ها به وجود آمده بود، سازمان گیرددولت

ویـژه در دولـت بـه    گیري مدیران، بهیمشمار مؤثر در فرایند تصمامروزه به دلیل متغیرهاي بی
علت تقاضاي روزافـزون نسـبت بـه ارایـه خـدمات بـا کیفیـت بـاالتر، فشـار بـراي پاسـخگویی و            

وري و مـدیریت  هـاي جـاري آن، افـزایش بهـره    شفافیت عملکرد دولت و نیاز بـه کـاهش هزینـه   
یاري از کشـورهاي  بسـ . ها قرار گرفته استعملکرد و اثربخشی حاکمیت، در کانون توجه دولت

ریزي خود را به یک نظام عملیاتی که در آن اند نظام بودجهتوسعه در تالشیافته و درحالتوسعه
سـنجش اسـت   هـاي اجرایـی، شـفاف و قابـل    اي و عملکـرد دسـتگاه  ارتباط بین اعتبارات بودجـه 

ي دولـت و  اتر سازند و از این طریـق، پشـتوانه اطالعـاتی معتبـر بـراي تصـمیمات بودجـه       نزدیک
).299: 1387آبادي و نجار صراف،حسن(مجلس فراهم آورند

شـروع شـد و دو   1950ریـزي از سـال   یافته، اصالحات در نظـام بودجـه  در کشورهاي توسعه
توسعه، بودجه، عاملی براي توسعه اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي درحال: وجه متمایز داشت

ها و نهادهاي مـالی سـنتی   ریزي، فاصله بین دستگاهودجهتوانست با برفت و دولت میبه شمار می
و نهادهاي مالی جدیـد را کـاهش دهـد؛ امـا در کشـورهاي صـنعتی، تأکیـد بـر کـاهش نظـارت           

ریـزي سـنتی   فقدان اطالعات مدیریتی در بودجـه . اي صرف بودمدیران بر اساس مقررات بودجه
ــه     ــام بودج ــالحات در نظ ــام اص ــه انج ــال  ب ــزي در س ــد   د1950ری ــر ش ــا منج ــور امریک ر کش

).267: 1391عباسی،(
در ایران بعد از انقالب اسالمی که بـه علـت عـواملی نظیـر تحمیـل جنـگ و فقـدان تعریـف         
نظري و قانونی شفاف از قلمرو اختیارات و وظایف دولت، عالقه مسـئوالن بـه گسـترش و انجـام     

هاي بیمه، ایجاد ها و شرکتشدن مراکز آموزشی، درمانی، بانکخدمات و امور عمومی، دولتی
هاي دولتی و اقماري طـی دو دهـه اول انقـالب،    هاي جدید و رشد شرکتها و سازمانوزارتخانه

بـه علـت   ) 4-1381:3ریزي کشور،سازمان مدیریت و برنامه(افتیتدریج توسعه بخش دولتی به
ت فـراوان  هـاي مـالی مطلـوب و مشـکال    ضعف و ناکارآمدي دولت در اتخاذ و اجـراي سیاسـت  

گرفتـه در امـر   ریـزي موجـود، قانونگـذار بـا اقتبـاس از تحـوالت صـورت       حاکم بر نظـام بودجـه  
.   کندریزي مبتنی بر نتیجه را الزام میریزي در جهان، استقرار بودجهبودجه
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ریزي عملیاتی؛ ماهیت، مزایا و مشکالت حقوقی آن در ایرانبودجه. 1-2
ي عملیاتی ریزماهیت بودجه و بودجه. الف

یک از این تعـاریف را کامـل   از بودجه، تعاریف مختلفی ارایه شده است که شاید نتوان هیچ
بودجه کل کشور، برنامه مالی دولـت اسـت   «:قانون محاسبات عمومی کشور1طبق ماده . دانست

بینـی درآمـدها و سـایر منـابع تـأمین اعتبـار و بـرآورد        که براي یک سال مالی تهیه و حاوي پیش
شـود بـوده و از   هاي قانونی مـی ها و هدفها براي انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاستهزینه

بودجـه مؤسسـاتی   . 3ها هاي دولتی و بانکبودجه شرکت. 2بودجه عمومی دولت . 1سه قسمت 
.»شود تشکیل شده استکه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می

: ریزي، فرایندي است که در ایران از چهار مرحله به شرح زیر تشکیل شده استاما بودجه
نظارت بر . اجراي بودجه و د. تصویب بودجه، ج. تهیه، تنظیم و پیشنهاد الیحه بودجه، ب. الف

: 1388وند،؛ فرج85: 1385خانی،زاده و موسی؛ منشی186: 1378دادگر کرماجانی،(اجراي آن
شود از بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می«:قانون اساسی52طبق اصل ). 83

هرگونه . شودطرف دولت تهیه و براي رسیدگی و تصویب به مجلس شوراي اسالمی تسلیم می
به ترتیبی که در قانون «عبارت . »تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود

حاکی از تکلیف قانونگذار به تصویب قوانین جدید در زمینه تنظیم و تهیه بودجه » شودمقرر می
باوجود این در قانون محاسبات عمومی در زمینه تهیه و تنظیم بودجه کل . ساالنه کل کشوراست

. کشور، احکام خاصی وجود ندارد و بیشتر احکام، مربوط به نحوه اجراي مالی بودجه است
هـاي متفـاوتی بـه    ریزي شـیوه هاي اداري و مالی در جهان، بودجهاي نظامهبا عنایت به تجربه

هاي اداري، قانونی و مـدیریتی داراي اهـداف   خود دیده است که هرکدام از آن با توجه به زمینه
کنـد، بلکـه   اي را تعیین مـی تنها قواعد تصمیمات بودجهها نهاین شیوه. و فرایندهاي مختلفی است

. سـازد ش موفقیـت یـا قواعـد ارزیـابی همـان تصـمیمات را نیـز مشـخص مـی         استانداردهاي سنج
ریـزي  اي، بودجـه ریـزي برنامـه  ریزي افزایشی، بودجههاي مذکور، بودجهترین شیوهازجمله مهم

در ایران تـا قبـل از سـال    . ریزي عملیاتی یا مبتنی بر عملکرد استمبتنی بر صفر و همچنین بودجه
بـوده  » ايریـزي برنامـه  بودجـه «ریـزي،  مه و بودجه کشور، شیوه بودجـه بر اساس قانون برنا1380

هـاي  هـاي سـاالنه بـر مبنـاي برنامـه     هاي ساالنه باید بر مبنـاي برنامـه  است، بدین ترتیب که بودجه
اگرچه پس از تصویب قانون برنامه و بودجه پس از انقـالب اسـالمی، کشـور    . ساله تهیه شودپنج

بوده است لیکن احکام قانون برنامه و بودجـه بـه دلیـل مشـکالت فنـی،      داراي پنج برنامه مصوب 
طور کامل به اجرا در نیامده اسـت و بایـد اذعـان داشـت همچنـان      گاه بهساختاري و قانونی، هیچ

اي، ریزي برنامـه عدم اجراي دقیق و کامل بودجهباوجود. ریزي افزایشی حاکم استشیوه بودجه
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هـاي  ریـزي در کشـورهاي دیگـر ازجملـه عـدم توجـه بـه مؤلفـه        دجهبا ظهور معایب این شیوه بو
صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی ـ قانونگذار بـدون اینکـه در مقـام رفـع مشـکالت سـاختاري        

الوصـف بـاوجود   مـع . سـازد ریزي عملیـاتی را مقـرر مـی   ریزي برآید ـ استقرار بودجه نظام بودجه
.کندریفی از شیوه مذکور ارایه نمیگونه تعتأکیدات مکرر در این خصوص، هیچ

ریـزي عملیـاتی مطـرح شـده     به لحاظ نظري، تعاریف متعددي با زوایاي گوناگون از بودجـه 
یافتـه را بـه نتـایج    ریـزي عملیـاتی، منـابع مـالی تخصـیص     در یک تعریف مختصـر، بودجـه  . است

.Redburn, F. Stevens, J(.کنـد مرتبط مـی هاشده و ستاندهگیرياندازه Robert, Shea and Tery

F. Buss, 2008: 352 ( ایـن شـیوه اشـاره بـه سـازوکارهایی دارد کـه بـا        رامبیو رابینسوندر نظر
هـا یـا نتـایج    هاي بخـش عمـومی و سـتانده   شده سازمانهدف تقویت ارتباط میان منابع مالی ارایه

گیـري  ملکـرد در تصـمیم  شود و این امر از طریق استفاده از اطالعات رسـمی ع ها طراحی میآن
در تعریفـی دیگـر،   لو)Rabinson and Brumby, 2005: 4(.گیرددرباره تخصیص منابع انجام می

ریــزي دانــد کــه از برنامــهآن را فراینــد اســتفاده از اطالعــات عملکــرد در تخصــیص بودجــه مــی
اي را ریـزي زمینـه  این نوع از بودجهریونباركبه عقیده (Lu, 2007: 3).گیردراهبردي نشأت می

هاي مرتبط با تخصیص منابع تا حدي بر مبناي کارایی و اثربخشـی در  آورد که تصمیمفراهم می
ریـزي  در تعریـف تخصصـی بودجـه   گرزِه(Rivenbark, 2004: 7).تحویل خدمات اتخاذ شود

شـده  ریـزي چـه چیـزي برنامـه   : دهـد دارد که این شیوه به این سؤاالت پاسخ مـی مذکور بیان می
شود؟ چه منابعی مورد نیاز خواهد بـود؟  است؟ هزینه آن چه میزان بوده است؟ چه وقت ارایه می

).62: 1393آذر و خدیور،( و نتیجه نهایی چه خواهد بود؟
ریزي عملیاتی به تخصیص منابع براي نیل به اهـدافی خـاص   در کنفرانس مجالس ایالتی، بودجه

در واقـع، فراینـد   (NCSL, 1994: 2).برنامـه تعریـف شـده اسـت    گیـري در هـر   انـدازه و نتـایج قابـل  
ـ کمیسـیون  (GAO, 1997: 1).برقراري ارتباط بین نتایج مورد انتظار بـا سـطوح بودجـه اسـت     1وروِه

ریزي عملیاتی بایـد توجـه روي   تبیین کرد که در بودجه1945ضمن طرح چنین دیدگاهی در سال 
ام شود یا خـدماتی کـه بایـد ارایـه شـود متمرکـز باشـد نـه         ویژگی عملکرد نسبی کاري که باید انج

شـده، ابزارهـایی بـراي دسـتیابی بـه یـک       روي چیزهایی که باید خریداري شود زیرا اشیاي خریـده 
هــایی بــراي ایــن شــیوه همچنــین بیــانگر روش(Anders, 2001: 18).اســت نــه خــود نتــایجنتیجــه
هـا بـه   هاسـت و اینکـه چگونـه فعالیـت    ها یـا سـتانده  وجیها در برابر خرگیري منابع یا ورودياندازه

عبـارت اسـت از برنامـه عملکـرد     «درنهایت، بودجه عملیاتی (Hatry,1989:18).شودنتیجه منجر می
یافته به هر برنامه با نتـایج حاصـله   ساالنه به همراه بودجه سالیانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص

1. Hover.
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شده در چارچوب هـر  سازد، بدین معنا که با هر میزان مخارج انجامان میاز اجراي آن برنامه را نمای
البتـه برخـی افـراد بـه دلیـل      )Mercer, 2002: 2(.»اي باید مجموعه معینی از اهداف تأمین شودبرنامه

.انـد ریـزي بـراي نتـایج داده   جاي مخارج، به آن عنـوان بودجـه  تأکید این شیوه بر عملکرد دولت به
(Schick, 1990: 26)
دهـد  پذیر تخصـیص مـی  ریزي مذکور، منابع را بر مبناي تحقق اهداف سنجشبنابراین بودجه

صـرفه  «در این شیوه، عناصـر  . هاي دستگاه اجرایی ارتباط داردکه به نوبه خود با رسالت و آرمان
حـال، بـین   درعین. کنندریزي اضافه میرا به ابعاد سنتی بودجه» اثربخشی«و » کارایی«، »اقتصادي

صرفه اقتصادي، عبارت است از تالش در جهت کاهش هزینـه  : شوندآن سه مؤلفه تمایز قایل می
در کـارایی، اسـتفاده مفیـد و بهینـه از     . تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسـب 

هینـه،  هـاي ب به عبارت دیگر، عملیـات کـارا آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش      . منابع مدنظر است
که اثربخشی بـه معنـاي   تأمین کند، درحالی) داده(را با صرف حداقل منابع) ستانده(حداکثر بازده

کمیتــه (حصـول اطمینــان از مطابقــت نتــایج حاصــل از هــر فعالیـت بــا نتــایج مــورد انتظــار اســت  
تـوان تمرکـز بـر    بر ایـن اسـاس مـی   ). 6-4: 1380؛ رایدر،5: 1375تخصصی حسابرسی مدیریت،

ریـزي راهبـردي،   گیري نتایج و پیامدهاي عملکرد در ارتباط بـا فراینـد برنامـه   ي اندازههاشاخص
گیـري بودجـه و تحـول در    تأکید بر کنترل عدم تمرکـز مـالی و حـذف بوروکراسـی در تصـمیم     

ریـزي عملیـاتی   پاسخگویی به معناي پاسخگویی در قبال نتایج را سه رویکرد اصلی شیوه بودجـه 
(Anders, 2001: 20).دانست

ریزي عملیاتیمزایا، معایب و فرایند بودجه. ب
ریزي عملیاتی مزایاي بودجه) 1

هاي فراوانی دارد که ازجمله آن عبارت است ریزي به اذعان محققان، مزیتاین شیوه بودجه
:از

ویـژه در ایـران،   هاي اجرایـی بـر مبنـاي عملکـرد و بـه     افزایش پاسخگویی مدیران دستگاه-1
نامـه متبادلـه بـا سـازمان مـدیریت و      ین پاسخگویی به نهادهاي نـاظر طبـق مفـاد موافقـت    تقویت ا

ریـزي افزایشـی نیـز وجـود دارد و     البته این ویژگی تا حدود زیادي در بودجه. ریزي کشوربرنامه
(Douglus, 2002: 161).اي نیز همین خصیصه استعلت اصلی بقاي چنین شیوه

، »صـرفه اقتصـادي  «بـه نتـایج مـورد انتظـار بـا بـاالترین درصـد        تأکید مـدیران بـراي نیـل   -2
.»اثربخشی«و » کارایی«

.تسهیل نظارت بر اجرا و عملکرد بودجه توسط مقامات و نهادهاي نظارتی-3
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.گرابهبود نحوه تخصیص منابع هدف-4
در یابـد و جا تخصیص مـی صورت یکاعتبار به. پذیر استریزي، انعطافاین نوع بودجه-5

.دهدتعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، به مدیران، آزادي عمل بیشتري می
: 1393؛ آذر و خـدیور، 8-7: 1385سـعیدي و مزیـدي،  (افزایش شفافیت عملکرد دولـت -6
).210: 1391؛ عباسی،69و51-49: 1386؛ پناهی،134-135

ریزي عملیاتی هاي بودجهچالش) 2
کنند اما با مروري بـر تجربـه سـایر    وه را تعبیر به موانع اجرایی میهاي این شیاگرچه برخی، چالش

ها را بـه معایـب ایـن شـیوه نیـز تعبیـر کـرد زیـرا ایـن مـوارد در سـاختار و            توان این چالشکشورها می
ریزي نهفته است و ممکن اسـت بـا عـدم تـدبیر شایسـته، اثـرات مخـرب آن        الزامات این نوع از بودجه

Robinson, M.and J. Brumby)(23 :2005 ,.مزایاي این شیوه باشدمراتب بیشتر ازبه

اي بـین اطالعـات عملکـردي و تصـمیمات مربـوط بـه       احتمال اینکه هر نوع پیوند و رابطه.1
هـاي  گیرندگان هستند که قضـاوت تخصیص منابع دچار انحراف شود کم نیست زیرا این تصمیم

تواند تنهـا  در فرایند سیاسی، اطالعات عملکردي می. نددهالزم در متن بخش دولتی را انجام می
ایـن  . اي در نظـر گرفتـه شـود   هـاي بودجـه  عنوان یکی از عوامـل تأثیرگـذار در انتخـاب گزینـه    به

.تواند ادبیات مذاکرات را تغییر دهد اما لزوماً در تصمیم نهایی، تغییري ایجاد نکنداطالعات می
الزم اسـت در  . ریـزي عملیـاتی اسـت   هاي مهم بودجـه یهاي راهبردي از ویژگتهیه برنامه.2

هـاي مربوطـه در مجلـس بـه رایزنـی      هاي اجرایی بـا کمیسـیون  حین تهیه برنامه راهبردي، دستگاه
ریـزي عملیـاتی   هـاي بودجـه  تـرین چـالش  تـرین و مهـم  عنوان یکی از اصـلی این الزام به. بپردازند

پـذیر  سـهولت امکـان  ا درمورد اهداف برنامه بـه تالش براي رسیدن به اتفاق آر. شودمحسوب می
تأکیــد هــاي اجرایــی بــه آننیســت اگرچــه مجلــس نیــز بــه همــان منــابع اطالعــاتی کــه دســتگاه 

. شودورزیدند، متوسل میمی
» هـاي عملکـرد  شـاخص «ریـزي عملیـاتی، در خصـوص    هـاي بودجـه  ازجمله دیگر چالش.3
هـاي اجرایـی اجـازه    هریـک از دسـتگاه  این شـیوه بـه دلیـل تفـاوت در ماهیـت صـالحیت      . است

ایـن امـر، سـنجش عملکـرد را بـراي      . هاي عملکرد مختلفـی اسـتفاده کننـد   دهد تا از شاخصمی
مجلس و دولت، مشکل خواهد کرد

مدیران ارشد دولتی از حیـث برخـورداري از صـالحیت اختیـاري گسـترده ممکـن اسـت        .4
هـاي الزم  در کشـورهایی کـه زیرسـاخت   ریـزي باشـند امـا    شدت طرفدار ایـن شـیوه از بودجـه   به

ریزي عملیاتی وجود نداشته باشد، ممکن است سـازوکارهاي  حقوقی و اجرایی الزم براي بودجه



63ریزي عملیاتی در ایرانالزامات بودجه

هــاي ســنجش عملکــرد بــه شــکل مناســبی تعیــین نشــده باشــد و لــذا احتمــال نظــارتی و شــاخص
. سوءاستفاده از منابع دولتی را گسترش دهد

:ی از سه مرحله تشکیل شده استریزي عملیاتفرایند بودجه) 3
تعیین اهداف و نتایج مورد انتظار-الف

هاي الزم براي تحقق اهدافها و فعالیتبرآورد اعتبارات برنامه-ب
.هاي کمی جهت برآورد عملکرد هر برنامه یا فعالیتتعیین شاخص-ج

بـا پاسـخگویی   ریزي عملیاتی، تلفیق اهـداف نظـام مـدیریت بودجـه     ویژگی مهم نظام بودجه
ذکـر در ایـن خصـوص اینکـه بـرخالف نظـر برخـی نویسـندگان        البتـه نکتـه قابـل   . عمومی اسـت 

نفسه نظام تشـویق و تنبیـه مبتنـی بـر سـطح      ریزي عملیاتی را فینباید بودجه) 10: 1385کردبچه، (
جاي افزایش پاسخگویی با طرفداري از مدیرانی که اهـداف  عملکرد دانست زیرا ممکن است به

ریزي در اصـل، تخصـیص   بودجه. اند ارزش این فرایند از بین بروددست پایینی را برآورده کرده
ریـزي عملیـاتی، تـابعی از    هاست کـه ایـن مهـم در بودجـه    منابع بوده و ذاتاً مستلزم تعیین اولویت

. هـا را افـزایش دهـد   توانـد آگـاهی از آن  ها و منافع رقیبی است که اطالعات عملکرد مـی ارزش
حــال، تــابع عــواملی همچــون برابــري، نیازهــاي برآوردنشــده و نقــش مناســب دولــت در رعــیند

.پاسخگویی به این نیاز نیز هست

ریزي عملیاتی در ایران مروري بر قواعد و مقررات بودجه. ج
1قانون برنامه چهارم(ریزي عملیاتی از جملهپس از پایان اعتبار قوانین و مقررات مربوط به بودجه

ریزي سازمان مدیریت و برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نمود138قانونگذار جمهوري اسالمی ایران در ماده .1
ریزي از روش موجود به روش هدفمند و منظور اصالح نظام بودجههربط بهاي ذيکشور موظف است با همکاري دستگاه

شناسایی و احصاي فعالیت و خدماتی که ) الف: شدة خدمات، اقدامات زیر را انجام دهدصورت قیمت تمامعملیاتی و به
و محل جغرافیایی ها و خدمات متناسب با کیفیت شدة فعالیتتعیین قیمت تمام-ب. نمایندهاي اجرایی ارایه میدستگاه

.شدة آنها و متناسب با قیمت تمامج تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت. مشخص
ریزي و ریزي کشور و تقویت نظام برنامهمنظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجهبه-1تبصره 

ها و فناوري اداري خود، اختار سازمان، مدیریت نیروي انسانی، روشنظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصالح س
کارگیري نخبگان و اندیشمندان، امکان انجام وظایف ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمان کوچک، منعطف، کارا و اثربخش با به

.طور مطلوب و بهینه فراهم گرددمحوله به
صادي و دارایی نسبت به تهیه لوایح الزم براي اصالح قوانین و مقررات مالی، الذکر و وزارت امور اقتسازمان فوق-2تبصره 

.که نظام موجود، تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گرددنحويریزي کشور اقدام نماید، بهاداري، استخدامی و بودجه
وري و استقرار ظور افزایش کارایی و بهرهمناند بههاي اجرایی موظفکلیه دستگاه«: قانون مذکور نیز اشعار دارد144ماده 

جاي کنترل مراحل انجام کار و اعطاي اختیارات الزم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت نظام کنترل نتیجه و محصول، به
ها و خدماتی که قابلیت شدة آن دسته از فعالیتصورت مستقل و هدفمندنمودن تخصیص منابع، قیمت تمامسرپرستی خود به
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هاي کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند سیاست32، بند )نیز قوانین بودجه سنواتیو 
قانون برنامه پنجم 219ماده 1378/10/21رهبري، مورخ معظمسالۀ ابالغی مقامانداز بیستچشم

ریزي ترین منابع حقوقی کشور است که بر اجراي بودجهیکی از مهم1389/10/25توسعه، مصوب 
.د کرده استعملیاتی تأکی

کردن دولت به استقرار تدریجی نظام نجم توسعه نیز ضمن مکلفپقانون برنامه 219ماده 
شدة دارد اعتباراتی که بر اساس قیمت تمامریزي عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه، مقرر میبودجه

دهاي یابد پس از پرداخت به واحقانون مدیریت خدمات کشوري اختصاص می16موضوع ماده 
هاي دولتی و فقط بر اساس بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومیِ حاکم بر دستگاه«مربوطه، 

بینی نحوه شود که متضمن پیشهزینه می» هاي مالی و معامالتی و اداري و استخدامینامهآیین
ریزي و و برنامهشده است و با پیشنهاد سازمان مدیریتبینیها و تحقق اهداف پیشنظارت بر هزینه

با عنایت به نصوص قانونی مذکور . رسدوزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیئت وزیران می
:توان گفتریزي عملیاتی در کشور میو اوصاف نظام بودجه

قانون برنامه چهارم توسعه و نیز فصل نهم قانون برنامه پنجم بر 138رغم اینکه ماده علی. 1
کرد، احکام قوانین محاسبات عمومی و برنامه و ریزي عملیاتی تصریح میبودجهلزوم استقرار 

بنابراین جمع بین قوانین برنامه و قوانین . اي به بودجه دارندبودجه کشور، رویکردي برنامه
.  بحث و مالحظه استتوسعه، قابل

ریزي کشور برنامهدارد که سازمان مدیریت وقانون فوق اشعار می138قسمت ابتدایی ماده . 2
ریزي از روش موجود به منظور اصالح نظام بودجهربط بههاي ذيموظف است با همکاري دستگاه

به نظر . ، اقداماتی را انجام دهد»شدة خدماتصورت قیمت تمامو به«روش هدفمند و عملیاتی
قیمت «ترادف ریزي عملیاتی دچار اشتباه شده و آن را مرسد قانونگذار در تعریف بودجهمی

قانون برنامه پنجم توسعه نیز تکرار 219فرض کرده است که این اشکال در ماده » شدة خدماتتمام
هاي اجرایی در ایران، کیفی هاي بسیاري از دستگاهها و فعالیتشده است، حال آنکه اهداف، برنامه

الی است که تعیین قیمت این در ح. ها وجود نداردشده براي آنبوده و قابلیت تعیین قیمت تمام
ها و هاي واجد اهداف، برنامهریزي عملیاتی براي دستگاههاي بودجهشده، صرفاً یکی از راهتمام

بر اساس کمیت و ) از قبیل واحدهاي آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، خدماتی و اداري(شده را دارند تعیین قیمت تمام
ریزي کشور یا استان و با اعطاي اختیارات الزم به کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص شیوه جدید 77در صدر ماده . »...ربط اجرا نمایندمدیران ذي
کل 1381با توجه به ارائه قانون بودجه سال «: ریزي عملیاتی است چنین آمده استریزي دولت که مبتنی بر بودجهبودجه

ور هماهنگی بین منظهاي دولت بهها و پرداختبندي دریافتریزي و تغییر نظام طبقهکشور بر اساس نظام جدید بودجه
قانون 1شده در نظام جدید با تعریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده کاربردهتعاریف به

.»...گردداضافه می10/12/1351برنامه و بودجه کشور، مصوب 
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ها را بر اساس اثربخشی نتایج حاصل از تحقق اهداف و هاي کمی است و سایر دستگاهفعالیت
. توان سنجیدهایشان از حیث عملیاتی میبرنامه
اي نیازمند بسترسازي الزم در ابعاد مختلف ازجمله قوانین و هر نظام بودجهاگرچه اصالح . 3

138ماده 2درستی در تبصره ریزي است که این مهم نیز بهمقررات مالی، اداري، استخدامی و بودجه
. قانون مذکور تأکید شده بود، لیکن در این خصوص هیچ اقدام مؤثر و جامعی مشاهده نشده است

ریزي، مالی و تبدیل گذار در تبصره مذکور، منظور از اصالح قوانین و مقررات بودجهدرضمن، قانون
ریزي که در بودجهرا عنوان کرده است درحالی) ستانده(نظام موجود به نظام کنترل نتیجه و محصول

عملیاتی باید یک قدم جلوتر رفت و آن حصول باالترین صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی نتایج 
البته این خود . اي نیز در کانون توجه بوده استریزي برنامهواال کنترل نتیجه و محصول در بودجهاست 

.ریزي عملیاتی با مفهوم علمی آن استنبودن تلقی قانونگذار از شیوه بودجهگواه دیگري بر منطبق
سازمان (وپاگیر مالی بودهاگرچه یکی از لوازم استقرار شیوه مذکور، حذف مقررات دست. 4

قانون برنامه پنجم توسعه 219و شاید بر همین مبنا در ماده ) 8- 7: 1384ریزي کشور،مدیریت و برنامه
هاي به مصرف اعتبارات تخصیصی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه

وجب آن، تمام مکه به(دولتی اشاره شده است اما باید توجه داشت که طبق اصل حاکمیت قانون
و ) هاي اجرایی باید بر اساس قانون باشدامور عمومی و اجرایی ازجمله اهداف و وظایف دستگاه

هاي اختیاري مدیران، باید چارچوب قانونی شفاف منظور کاهش احتمال سوءاستفاده از صالحیتبه
. و منسجمی ترسیم و وضع شود که این امر نیز انجام نشده است

هاي اجرایی و واحدهاي تحت اختیارات الزم اداري و مالی به مدیران دستگاهاگرچه اعطاي. 5
ریزي عملیاتی است اما ترسیم یک چارچوب مشخص با نظر آنان، یکی از لوازم استقرار بودجه

انضباطی مالی منظور جلوگیري از هرگونه بیهاي واحد مربوطه بهلحاظ ماهیت اهداف و فعالیت
بودن صورت ویژه اجراي نظام قیمت سالیانهباید در تمام مراحل انجام کار، بهاین مهم . ضروري است

قانون مدیریت خدمات کشوري 16ماده ) هـ(پذیرد که در خصوص قسمت اخیرالذکر در تبصره 
موجب شده، اختیارات الزم اداري و مالی به مدیران بهبراي اجراي نظام قیمت تمام«:مقرر شده است

رسد ریزي کشور به تصویب هیئت وزیران میه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهاي کنامهآیین
. نامه مذکور تا کنون به تصویب نرسیده استکه آیین» گرددتعیین می

ها با اي، انطباق عملیات و فعالیتریزي برنامهریزي عملیاتی مانند بودجهقدر مسلم، در بودجه. 6
. این قضیه در قوانین مختلف تصریح شده است. اي برخوردار استویژهها و اهداف از اهمیتبرنامه

در کلیه مواردي که براي اجراي احکام و مواد «:قانون برنامه پنجم توسعه223طبق قسمت اخیر ماده 
نامه، تصویباین قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجراي سایر قوانین در طول برنامۀ تصویب آیین
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لعمل، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردي نامه، دستورا
هاي اجرایی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط به قوه مجریه، اعم از مراجع، مقامات و دستگاه

یران مربوطه پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیئت وز
. »رسدیا مرجع مربوط در قوه مجریه می

رغم اینکه قانونگذار به ضرورت استقرار چنین شیوه درمجموع باید تصریح کرد که علی
هاي بنیادین کردن زمینهریزي رسیده است لیکن تلقی صحیحی از آن نداشته و حتی در فراهمبودجه

امه پنجم توسعه به تکلیف دولت تا پایان سال قانون برن219آن نیز موفق نبوده است که تصریح ماده 
هاي استقرار شیوه مذکور پس از گذشت زمان طوالنی، نمودن تدریجی زمینهدوم برنامه در تدارك

.تواند مؤید این مدعا باشدمی

ریزي عملیاتی هاي حقوقی گذار به بودجهبایسته. 2
در این . ریزي عملیاتی اشاره شدهدر بخش اول، به مبانی و مشکالت فراروي استقرار بودج

. شودبخش با رویکردي هنجارگرا نسبت به الزامات حقوقی این گذار تأکید می

ریزي جامع تصویب قانون بودجه. 2-1
یکی نیازهاي نامحدود بشر و دوم، منابع و امکانات : ریزي دو عامل استفلسفه وجودي بودجه

ریزي برنامه. ریزي استل بین این دو عامل، نیازمند برنامهایجاد تعاد. محدودي که در اختیار دارد
هاي مطلوب عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود براي رسیدن به هدف

تحقق هدف مذکور مستلزم وجود ). 10: 1383بابایی،(ترین زمان و با حداقل هزینه ممکندر کوتاه
ریزي است که در ، وجود یک قانون جامع و مستقل بودجهترین آنعوامل مختلفی است که مهم

هاي حکومتی در کلیه اعمال شود که طبق آن، تمام ارگانواقع از اصل حاکمیت قانون ناشی می
).17: 1391مؤتمنی،(خود باید تابع قانون باشند

چارچوب قانونی براي ) OECD(هاي اقتصاديدر کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري
قانون اساسی، قانون مدیریت بودجه، قوانین : ریزي عمومی در چندین سطح شکل گرفته استودجهب

بدیهی است قانون اساسی در باالترین سطح . بودجه سنواتی، قوانین تخصیص خاص و مقررات مالی
.گیرد که اساس دیگر قوانین و مقررات استمراتب قواعد حقوقی قرار میسلسله

ویژه بعضی از هاي کلی قواي قانونگذاري و مجریه، بهاري از کشورها، نقشقوانین اساسی بسی
در تعدادي از کشورها، بخش کاملی از . کندصراحت بیان مینکات ضروري فرایندهاي بودجه را به

ندارند قانون اساسی نوشتهOECDبعضی از کشورهاي . قانون اساسی به مالیه عمومی اختصاص دارد
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در این موارد طبق . اي قایل هستندها، براي قوانین نظام بودجه، جایگاه ویژهآنو برخی دیگر از 
)Lienert, 2004: 14(.کنندقوانین اساسی و قوانین ارگانیک، فرایندهاي بودجه کشور را هدایت می

هاي مطلوب المللی وجود ندارد که الزامات قانونی ناظر بر ویژگیاگرچه هیچ استاندارد بین
توان گفت مرحله اول در استقرار صراحت بیان کند، اما میریزي ملی را بهبودجهيهانظام

ریزي عملیاتی، ایجاد یک نظام قانونی منسجم است؛ نظامی که منبع قانونی مراحل مختلف بودجه
. ریزي محسوب شودبودجه

ن مزبور و قانون قانون برنامه و بودجه کشور، بودجه ساالنه کل کشور بر اساس قانو11طبق ماده 
ازآنجاکه در این ماده، منظور، قانون محاسبات عمومی، قانون . شودمحاسبات عمومی تهیه می
و در 1366است و نه قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1349محاسبات عمومی، مصوب 

احکامی در خصوص تهیه بودجه وجود داشت که در چنین 1349قانون محاسبات عمومی، مصوب 
در حال حاضر، حکم این . وجود ندارد1366می در قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب احکا

است و سایر ) تهیه و تنظیم و پیشنهاد الیحه بودجه(ریزيماده صرفاً ناظر بر مرحله ابتدایی بودجه
ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و در قوانین برنامه پنج. شودمراحل آن را شامل نمی

هاي قوانین بودجه سنواتی نیز معموالً احکام خاصی در زمینه تهیه و تنظیم الیحه بودجه وجود رهتبص
هاي تخصصی، نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی نیز صرفاً به وظایف کمیسیونقانون آیین. ندارد

بدون تعیین میزان صالحیت مجلس در رابطه با–نحوه بررسی و رأي به الیحه بودجه کل کشور 
کند که جملگی داللت بر فقدان یک قانون بودجه جامع، ناظر بر ساختار نظام اشاره می- دولت 
ریزي را با توان منابع قانونی نظام مطلوب بودجهمی. ریزي عملیاتی داردریزي و فرایند بودجهبودجه

:مراتب قواعد حقوقی به قرار زیر پیشنهاد کردلحاظ اصل سلسله

قانون اساسی. الف
اي از قواعد برتر که نظام حقوقی قدرت قانون اساسی، متن یا عرفی است حاوي مجموعه

: 1389عباسی الهیجی،(کندهاي مردم را تضمین میسیاسی در دولت را معین و حقوق و آزادي
در زمینه بودجه، درج احکامی به شرح زیر در این قانون الزامی است؛ احکامی که ناظر بر ). 51

: اصول مالیه عمومی استترینبنیادي
طبق اصل : انجام هرگونه تعهد و هزینه، طبق قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب- 

اي برخوردار است در تمام مراحل ریزي عملیاتی از جایگاه ویژهحاکمیت قانون که در بودجه
همچنین با توجه . دصالح رعایت شوتفصیلی هزینه باید قوانین و مقررات مربوط توسط مسئول ذي

ها، ایجاد هرگونه تعهد و انجام هزینه بدون بودن هزینهبه اصول تقدم درآمد بر هزینه و تحدیدي
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اي از قبل یا مازاد بر سقف اعتبار مصوب، ممنوع است چرا که ممکن است منجر وجود مجوز بودجه
همه «:داردالم میقانون اساسی اع53قسمت اخیر اصل . به اختالل و حتی کسري بودجه شود

که یکی از البته ازآنجایی. »گیردموجب قانون انجام میها در حدود اعتبارات مصوب بهپرداخت
ریزي عملیاتی، تخصیص کامل اعتبار مصوب در ابتداي سال عوامل مؤثر در موفقیت استقرار بودجه

زنی استوار است همالی مربوط است اصالح سازوکار تخصیص اعتبارات در کشور که بر پایه چان
.جهت تحقق عامل مذکور ضروري است

اصل : ریزيگانه نسبت به کلیه مراحل بودجهتعیین دقیق حدود اختیارات و وظایف قواي سه- 
هاي تجویزي و نظارتی قوه مقننه ویژه از حیث صالحیتتفکیک قوا با لحاظ نوع نظام سیاسی و به

ریزي عملیاتی از در خصوص بودجه و حدود مسئولیت قوه مجریه در مقابل آن مرجع که در بودجه
. صراحت اشاره شودکند که این مهم در قانون اساسی بهاهمیت زیادي برخوردار است اقتضا می

قوانین عادي. ب
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ه کشور و قوانین برنامه توسعه، قانون برنامه و بودج

. ازجمله این قوانین است) 2(و ) 1(بخشی از مقررات مالی دولت 
ریزي در ایران متعدد بوده و حجم قوانین و همان طور که مالحظه شد، منابع قانونی بودجه

ایی و اختالل در هاي اجرکه موجب سردرگمی دستگاهنحوياي بسیار زیاد است بهمقررات بودجه
این . است1351یک نمونۀ آن، قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب . ها شده استهاي آنفعالیت

شود، اشکاالت و ابهامات اي کشور محسوب میترین منابع نظام بودجهقانون که یکی از مهم
ط به رفع همۀ این ریزي عملیاتی، منواستقرار بودجه. ها اشاره شدمتعددي دارد که به برخی از آن

. نمودن سایر شرایط استاشکاالت و لحاظ

قوانین بودجه سالیانه . ج
مانند بسیاري از کشورها ـ باید بودن بودجه ـ بهنظر به اینکه در ایران با لحاظ اصل سالیانه

.ناپذیر استهرساله قانونی به نام قانون بودجه کل کشور تصویب شود، وجود چنین قانونی اجتناب
ها براي یک سال بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهاین قانون متضمن پیش

. شودها و اهداف قانونی میمنظور انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستمالی به

ریزيتعیین صالحیت مؤثر گسترده براي مجلس در تمام فرایند بودجه. 2-2
ریزي آن کشور رابطه سی هر کشور با حدود مداخله قوه مقننه در بودجهاگرچه ساختار سیا
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ریزي عملیاتی در تمامی ساختارهاي سیاسی که به مستقیمی دارد، صالحیت قواي مقننه در بودجه
اي در کنندهمجلس، نقش تعیین. دنبال اجراي این شیوه هستند داراي حدود و ماهیت مشترك است

. عملکرد و نیز مشارکت در تدوین راهبردهاي کالن هر وزارتخانه داردهاي ارزیابیتعیین شاخص
شود تا حد امکان از مداخله قوا حتی در نظام ریاستی که تفکیک قواي مطلق حاکم است و سعی می

. ریزي عملیاتی بسیار گسترده استدر امور یکدیگر جلوگیري شود، صالحیت کنگره در بودجه
کند درعمل نیز نظر به اینکه دولت را اکثریت پارلمان تعیین میهاي پارلمانی نیزدر نظام

رو دولت، اختیار زیادي داشته و شود و ازاینتصمیمات دولت، تصمیمات پارلمان انگاشته می
حق دخالت حداکثري در الیحه بودجه براي پارلمان نیست و در مواقعی که خالف این امر 

در . دهدخواسته یا حتی به دولت رأي عدم اعتماد میاتفاق بیفتد، پارلمان از دولت توضیح 
پارلمانی که در کشور فرانسه وجود دارد سعی شده تا ضمن حفظ نیمه–ریاستیهاي نیمهنظام

: 1389عباسی الهیجی،(اصل تفکیک قوا، توازن در رابطه بین دولت و پارلمان نیز حفظ شود
ریزي هرحال در فرایند اجراي بودجهبهاما). 135-134: 1390؛ طباطبایی مؤتمنی،325-327

.عملیاتی بر اساس قانون بودجه فرانسه، مجلس داراي صالحیت گسترده است
را با ) ریزي عملیاتیغیر از بودجهبه(ریزيتوان صالحیت قوه مقننه در بودجههرحال میبه
: ساختار حکومت در هر کشور در سه وضعیت کلی مطرح کردلحاظ
ها و درآمدها را در بودجه کاهش یا افزایش تواند هزینهپارلمان می: امحدودصالحیت ن. 1

گنجند، هاي ریاستی در این الگو مینظام. دهد بدون اینکه نیازي به جلب توافق دولت داشته باشد
ها در مقابل قدرتی که قوه مقننه براي اصالح بودجه دارد، رئیس جمهور نیز از هرچند در این نظام

. برخوردار استحق وتو
ها نقش محدودي در رسیدگی و تصویب بودجه پارلمان در این نظام: صالحیت محدود. 2

براي نمونه در . ها و حداقلی براي درآمدهاستدارد که اغلب شامل تعیین سقفی براي هزینه
، طور محدودتواند با افزودن مواد الحاقی به بودجه، آن هم بهکشور انگلستان، مجلس فقط می

).134: 1391حسینی و دیگران،(هزینه را افزایش دهد
تواند هنگام بررسی بودجه، در برخی کشورها قوه مقننه می: کردن بودجهقدرت متوازن. 3

ها یا درآمدها را افزایش یا کاهش دهد، مشروط بر آنکه توازن بودجه را با اقدامی سطح هزینه
وه مقننه، محدود به تخصیص منابع خواهد بود و نه در این حالت، حوزه نفوذ ق. متقابل حفظ کند

تواند اصالحات موردنظر را در زمان بررسی الیحه بودجه اعمال و با مرجع مذکور می. فراتر از آن
هاي اجرایی دولت را به سمت و سوي موردنظر خود هدایت کندامتناع از تصویب بودجه، برنامه

).71: 1386نژاد،شبیري(
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محدود، (ین سؤال که در بررسی و تصویب بودجه، مجلس از چه قدرتیبراي پاسخ به ا
هاي مجلس را در برخوردار است باید قوانین و مقررات ناظر بر صالحیت) نامحدود یا متوسط

.  ریزي بررسی کردامر بودجه
75برخی معتقدندکه محدودیت قلمرو اختیارت مجلس درمورد تصویب بودجه در اصل 

بعضی دیگر اعتقاد دارند با عنایت به ). 203: 1385هاشمی،(ص شده استقانون اساسی مشخ
تشخیص است، این قانون اساسی قابل71صالحیت عام مجلس در قانونگذاري که طبق اصل 

ریزي با دو محدودیت در قانون مذکور مواجه شده است بدین نحو که صالحیت در امر بودجه
75موجب اصل ار دولت است و نه مجلس و ثانیاً، بهدر اختی52اوالً، تهیه بودجه طبق اصل 

کنند هاي قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میطرح«
طرح در مجلس انجامد، هنگامی قابلهاي عمومی میو به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه

و این » تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشداست که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا
عالوه بر لزوم عدم مغایرت قوانین مجلس با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی 

بنابراین باید ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که در میانه طیف قدرت نامحدود و . است
دالیل مذکور، مجلس را به با عنایت به برخی نیز). 38: 1386نبی لو، (محدود قرار دارند

درمقابل، بعضی دیگر . دانندتر میریزي دارند نزدیکهایی که نقش نامحدودي در بودجهپارلمان
هاي مالی و نظارتی قوه مقننه در رابطه با بودجه، پردازان، ضمن تفکیک بین صالحیتاز نظریه

هاي مالی س شوراي اسالمی صالحیتمعتقدند در شیوه فعلیِ بررسی و تصویب بودجه، مجل
).85:1386نژاد،شبیري(اي نداردویژه

75اصل ....«:اعالم کرد1364/12/7، مورخ 5599شوراي نگهبان در نظریه مشورتی شماره 
به تعبیر دیگر، به عقیده . »باشدقانون اساسی ناظر به پیشنهادهاي نمایندگان در الیحه بودجه نمی

توانند هرگونه پیشنهادي را در مرحله رسیدگی به ور، نمایندگان میاعضاي وقت شوراي مذک
این نظر . بودجه ارایه کنند حتی اگر منبع تأمین اعتبار یا جبران کاهش درآمد مشخص نشده باشد

. شورا با فلسفه وجودي بودجه و الزام قانون اساسی در تهیه بودجه توسط دولت، سازگار نیست
صورت نامحدود از سوي مجلس تغییر یابد، اصل توازن و الیحه بودجه بهاگر قرار بر این باشد که

قانون 216ضمن اینکه در تبصره ماده ). 203: 1385هاشمی،(شودتعادل بودجۀ ساالنه متالشی می
ها با بودن هزینهنامه داخلی مجلس به ضرورت رعایت اصل مذکور به معناي لزوم مساويآیین

عنوان مفسر اما با توجه به نظر اخیر شوراي نگهبان به. ، اشاره شده استشدهبینیدرآمدهاي پیش
توان معتقد بود که مجلس داراي قدرت نسبتاً نامحدودي در امر رسیدگی و قانون اساسی نمی

2/12/1391مورخ 49749/30/91تصویب بودجه است، چه، این شورا طی نظریه تفسیري شماره 
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پذیر نیست و که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکاننحويقام بودجه بهتغییر در ار«:بیان کرده است
.»باشدقانون اساسی می52نتیجتاً خالف اصل 

استقرار نظام نظارت مالی بر اساس شیوه حسابرسی مبتنی بر عملکرد. 2-3
ریزي عملیاتی در قالب معیارهاي صرفه اقتصادي، کارایی و ارزیابی عملکرد دولت در بودجه

. سازي سیستم حسابرسی عملیاتی استابزار مکمل این امر، پیاده. شوداثربخشی نمایان می
هاي عبارت است از فرایند رسیدگی به عملیات دوره معین هریک از دستگاه«حسابرسی عملیاتی 

شده با توجه به منظور تطبیق عملیات انجامبه) در سطح کالن(و دولت) در سطح خرد(اجرایی
مدت از مدت و کوتاهشده در قانون و ارزیابی نتایج ناشی از برنامه میانبینیارف پیشمنابع و مص

هاي دیدگاه صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی و نیز اظهارنظر در خصوص هریک از کنترل
اي نیازمند وجود قوانین و مقررات سازي چنین شیوهپیاده). 7: 1383حسینی عراقی،(»آمدهعملبه

هاي دولتی ور در مراجع نظارتی جهت انجام آن، تعریف وظایف و کارکردهاي دستگاهآالزام
هاي منظور درك دالیل اجراي حسابرسی مذکور، تعامل مناسب میان مراجع مذکور با دستگاهبه

... ها و اجرایی، وجود گزارشگري عملیاتی مناسب از سامانه حسابداري دولتی در این دستگاه
که این بسترها نیز تا کنون مهیا نشده است و الزم است قوه مقننه با عنایت ) (Suzuki, 2004: 4است

.به صالحیت نظارتی خود، وارد این عرصه نیز بشود

ریزي عملیاتی شفافیت و پاسخگویی مالی دولت بر اساس معیارهاي بودجه. 2-4
کـرد بخـش   شـفافیت مـالی دولـت یعنـی اینکـه عمل     . شفافیت، سنگ بناي پاسـخگویی اسـت  

هـاي  بینـی هاي بخش عمـومی و پـیش  هاي مالی تصمیمات دولتی، حسابگذاريدولتی، سیاست
اهمیـت و ضـرورت شـفافیت مـالی در     . ها برسـد مالی دولت باید به اطالع عموم یا نمایندگان آن

هـا و  نساختن سیاسـت شفاف. کندآن است که امکان پاسخگویی را در مدیران دولتی تقویت می
اعتمـادي بخـش   شـود و بـی  ثباتی، نابرابري، تبعیض و ناکارایی بخش دولتی میها باعث بیبرنامه

).168: 1389عباسی،(دهدخصوصی را به بخش دولتی افزایش می
پاسخگویی مالی بدان معناست که مسـئوالن امـر پاسـخ دهنـد کـه بودجـه را در کجـا خـرج         

عملکردها و نتایجی حاصل شده و این نتـایج  ها و اعمال مقررات، چهکردند و با انجام این هزینه
آیـا قـدرت اقتصـادي جامعـه را افـزایش      . چه منافعی براي مردم و اقتصاد کالن ایجاد کرده است

یعنـی  –داده؟ تا چه حدي تعادل مالی جامعه را تضمین کرده است؟ پاسخگویی هـم بعـد کـالن    
نی مشارکت بخش خصوصی و دولتـی  و هم بعد خرد یع–برقراري ثبات اقتصادي و تعادل مالی 
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.گیردرا دربرمی
پـذیري  قدري زیاد است که باید اصل و زوایـاي مختلـف ایـن مسـئولیت    اهمیت این بخش به

تـوان میـان   البتـه مـی  . طـور جـامع و مـانع تصـریح شـود     مالی در قانون برنامه و بودجـه کشـور بـه   
پاسخگویی قبل از اجـرا  . مایز قایل شدپاسخگویی پیش از اجرا و پس از آن در برابر قوه مقننه، ت

نـویس بودجـه   با اطالعاتی در ارتباط است که قوه مجریه باید براي بررسـی در پارلمـان در پـیش   
دومین مسئله با اطالعاتی مرتبط است که قوه مجریه بایـد پـس از اجـراي بودجـه ارایـه      . بگنجاند

پاسـخگویی  : اسـخگویی مـرتبط اسـت   کم دو جنبه دیگر نیز با پمضاف بر این موارد، دست. کند
مـوارد زیـر نیـز بایـد در     )Lienert , 2004: 142(.در قوه مجریه و نقش مرجع حسابرسـی مسـتقل  

:قوانین مربوط گنجانده شود
اینکـه مسـئولیت در برابـر قـوه     : هاي بخش سیاسی قوه مجریه در برابـر قانونگـذار  مسئولیت–

ی یا بر عهده هیئت وزیران باشد به ایـن بسـتگی دارد کـه    مقننه بر عهده یک فرد مانند وزیر دارای
. صورت صریح یا تلویحی، مسئولیت فردي بیان شده یـا مسـئولیت جمعـی   آیا در قانون اساسی به
. اي باید مکمل هنجارهاي قانون اساسی باشندقانون یا قوانین بودجه

هـاي اجرایـی   ي گـزارش قانون بودجه بایـد محـدوده و محتـوا   : گزارش قوه مجریه به مقننه–
هاي مالی سال گذشته را که به همراه گزارش سالیانه حسابرسی مستقل تا تـاریخ  بودجه و حساب

شود، تصریح کند و تاریخ نهـایی ارایـه ایـن گـزارش بایـد      معینی پس از پایان سال مالی ارائه می
.بیان شود

.مراتب اداريسلسلهپاسخگویی مدیران بودجه در برابر مقامات قوه مجریه طبق اصل–
درایـران دیـوان محاسـبات    : هـاي دسـتگاه عـالی حسابرسـی    ها و مسـئولیت اختیارات، نقش–

موجـب قـانون   ازآنجاکه مرجع مذکور باید بـه . شودکشور، مؤسسه عالی حسابرسی محسوب می
اساسی تأسیس شود که این امر نیز در کشورها صـورت پذیرفتـه اسـت الزم اسـت الـزام تحویـل       

.رش حسابرسی به قوه مقننه تا تاریخی مشخص در قانون اساسی گنجانده شودگزا
گیـري  گویی و نظـارت، بـر جریـان طبیعـی تصـمیم     ممکن است تأکید بیش از اندازه بر پاسخ

هـا و بـار مـالی زیـاد و صـرف بودجـه عمـومی و        اداري تأثیر منفی داشته و موجب افزایش هزینه
).151: 1380،زارعی(هاي شهروندان شودمالیات

عنوان شیوه ریزي بر مبناي صفر بهها با اجراي بودجهتجدیدنظر در اهداف و مأموریت. 5- 2
مقدماتی 

ریـزي بـر   هاي اجرایی از طریق اجراي بودجهتجدیدنظر در تعیین اهداف و مأموریت دستگاه
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برخـی از  ریـزي عملیـاتی، فراینـدي اسـت کـه در     آوردن شـرایط بودجـه  مبناي صفر براي فراهم
. کشورهاي دنیا ازجمله ایاالت متحده امریکا تجربه شده است

منظور تعیـین  ریزي بر مبناي صفر بهریزي عملیاتی، در یک دوره، بودجهقبل از اجراي بودجه
ریـزي بـر مبنـاي صـفر عبـارت      بودجـه . شودریزي کشور مستقر میاهداف واقعی در نظام بودجه

اي مؤسسـات از نیازهـایی کـه    بـر مبنـاي ارزیـابی مجـدد دوره    تخصیص منابع مؤسسات «است از 
یـافتن هـر برنامـه در طـرح     هسـتند و توجیـه اسـتمرار یـا خاتمـه     سـاختن آن خود مسئول بـرآورده 

ریـزي  به عبارت دیگر، این نوع بودجـه (Harry P.Hatry, 1974: 64-65).»پیشنهادي بودجه مؤسسه
از بـاال بـه پـایین و از مبنـاي فرضـی صـفر صـورت        هاي مجدد دولت اسـت کـه   واقع ارزیابیدر
جاي اینکه بر مبناي سـطح سـال پـیش و بـا رونـد افزایشـی یـا        ها بهدر این روش، هزینه. پذیردمی

. کاهشی محاسبه و برآورد شود، از صفر شروع شده و براي هر هزینه باید دلیل منطقی ارائه شـود 
گیـرد بلکـه معیـار عملکـرد     ي و بررسی قرار نمیدر این روش، تمام عملیات مجدداً مورد بازنگر

هـا  هـاي عمـومی، مسـئولیت   سال قبل و میزان اعتبار سال گذشته را منسوخ شمرده، کنتـرل هزینـه  
نویسـی از  شـود و حرکـت بودجـه   گیـري واگـذار مـی   همراه با اختیـارات، بـه واحـدهاي تصـمیم    

ي، مـورد بـازنگري و تعـدیل    گیـر هـاي تصـمیم  ترین سطح هرم حرکت و در هریک از ردهپایین
(Peter A.Phyrr, 1997: 34).شودگیرد تا درنهایت، در رأس هرم، بودجه نهائی قرار می

کند کـه آیـا نبایـد از منـابع موجـود      ریزي بر مبناي صفر با این سؤاالت شروع میبودجه- 1
سـش در مرکـز   هاي قـراردادن ایـن پر  استفاده کرد؟ یکی از بهترین راه» کاري دیگر«براي انجام 

توجه این است که هرسال بودجه بدون فرض برخورداري از آنچه سال گذشته انجـام شـد آغـاز    
اجبار باید هر سال از صفر آغاز شود و هرچه انجام شده از ابتدا دوباره توجیـه شـود،   اگر به. شود
سـفۀ طـرح   جاي آن، چیز دیگـري را انجـام داد؟ فل  توان آنچه را انجام شده متوقف کرده و بهمی

ریـزي بـر   هاي گذشته چیست، جـوهر اصـلی بودجـه   همیشگی این پرسش که دلیل تداوم فعالیت
.مبناي صفر است

تـا  70خواهد تا بودجه خود را مـثالً بـه   ریزي بر مبناي صفر از مدیران میطور کلی، بودجهبه
. بیفزاینـد هـاي مـوردنظر خـود را بـه آن     گـاه درخواسـت  بودجه سال قبل کاهش دهند و آن% 85

اگرچه ایـن رویکـرد، مـدیران    . شودیافته نامیده میریزي صفر تعدیلمعموالً این رویکرد، بودجه
هـاي جدیـد قـرار دهنـد، ولـی      هاي موجود را در رقابت با برنامهکند تا برخی برنامهرا تشویق می

.کندها از نقطه صفر رها میها را از تنش شدید ناشی از توجیه همه برنامهآن
هـاي دسـتگاه اجرایـی در    بنـدي طـرح  رسد شیوه یادشده، سازوکاري براي اولویتبه نظر می

هاي خود، قصـد  در این روش، کلیه اقداماتی که دولت بر مبناي برنامه. سطح ملی و استانی است
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بنـدي کـرده و نهایتـاً بـر طبـق وضـعیت       هـا اولویـت  هـا و پـروژه  انجام آن را دارد در قالـب طـرح  
کـارگیري ایـن   نتیجـه بـه  . شـود ها اقدام میود نسبت به تخصیص اعتبار الزم براي آندرآمدي خ

.هایی است که از اولویت باالتري برخوردارندروش، انتخاب طرح

نتیجه
ریزي ایران، دستیابی به الگوي مناسب براي اصالح روش در مسیر اصالح نظام بودجه

اي ایران همانند هر کشور دیگري، یات بودجهریزي امر مهمی است زیرا شرایط و مقتضبودجه
بنابراین . گرفتن آن مترادف با عدم توفیق در انجام اصالحات استهایی دارد که نادیدهویژگی

ریزي علمی، با ضروري است الگوي مناسبی اجرا شود که در عین برخورداري از موازین بودجه
ریزي عملیاتی داراي مشکالت هرحال نظام بودجهبه. هاي مالیه عمومی ایران نیز منطبق باشدویژگی

و موانعی است که در حال حاضر، ظرفیت اجراي آن در بستر مدیریت بخش دولتی ایران وجود 
:اهم موانع آن عبارت است از. ندارد
شدن ها، تعارض در اهداف، فقدان قابلیت کمیابهام در اهداف و مقاصد و سیاستگذاري- 

).عملکرد(هاي مناسب عملیاتي دستیابی به توافق پیرامون مالكاهداف و مقاصد، دشوار
اطمینانی از هزینه واحدهاي محصول یا پیامد ریزي عملیاتی نیازمند اطالعات قابلبودجه- 

منظور استفاده اي همیشه ارائه نشده یا در حد کافی بهاي و هزینهاطالعات برنامه. حاصله است
.گیران وجود نداردتصمیم

تقویم گیري باید قابلواحد اندازه. گیري حجم عملیات، واحد سنجش الزم استبراي اندازه- 
کاررفته را آشکار سازد، به مرور زمان ثبات خود را از دست ندهد و معرّف مقدار باشد، کوشش به

گیري و سنجش نیست ولی اندازهبرخی از عملیات دولتی بدین طریق قابل. واقعی محصول باشد
.گیري انتخاب یا تعریف کردهاي عمومی، واحد اندازههاي سازمانوان براي اغلب فعالیتتمی

کاربردن این روش به. شده وجود دارددو مشکل عمده در اجراي حسابداري قیمت تمام- 
مستلزم استقرار یک سیستم حسابداري بسیار پیچیده و مشکلی است که در شرایط کنونی در ایران، 

عالوه چون هزینه هر واحد برحسب معیار ریال محاسبه به. ئات آن فراهم نشده استبستر و اقتضا
ها که در ایران، مسئله اقتصادي مهمی است، مقایسه هزینه عملیات را در شود، تغییرات قیمتمی

.کندالعاده مشکل میهاي مختلف، فوقسال
برآوردهاي بودجه، . ستنظري کارکنان مسئول نیز داراي اهمیت اموضوع درستی و بی- 

شود که از طرف پرسنل مأمور اجراي عملیات تهیه هایی تنظیم میبر مبناي اطالعات و گزارش
ها نباشد، برآوردهاي مربوط، میزان هاي موردنظر، مبتنی بر واقعیتچنانچه گزارش. شودمی
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.هاي واقعی نشان نخواهد دادها را طبق نیازمنديهزینه
ریزي در هر مرحله از تکوین و تکامل خود هاي بودجهنه که اشاره شد، نظامهرحال، همان گوبه

اند؛ بنابراین ایران نیز ابتدا باید هدف از تغییر نظام براي رفع نیاز جدیدي ظهور و بروز یافته
ریزي ریزي را شفاف و روشن کند و بداند به دنبال رفع چه نیازي اقدام به تغییر نظام بودجهبودجه
همچنین باید دانست . کند تا با تعهد به الزامات نظام موردنظر به موفقیت مطلوب دست یابدیخود م

اي در جهت اي مطلوب، پایه و اساس اصالحات بودجهکه تعیین اهداف واقعی و ساختار برنامه
تنهایی ضامن موفقیت دهد که این بهریزي عملیاتی نوین است؛ اما تجربه نشان میرویکرد بودجه

اي قرار اي هنگامی مفید خواهد بود که در ارتباط با دیگر اصالحات بودجهساختار برنامه. یستن
.گیرد

عنوان توسعه مدیریت بودجه در ریزي عملیاتی نوین بهریزي، به بودجهاگر پیشرفت نظام بودجه
سیاست یا ها براي اطمینان از این است که یکنظر گرفته شود، این امر مستلزم بازنگري برنامه

کند وجود ها را تعریف میطور کافی مقصود برنامهکه به» اهداف«مشی شفاف یا فهرستی از خط
این اقدام . دهی کردگیري و گزارشها را ارزیابی، اندازهداشته باشد تا بتوان نتایج مورد انتظار برنامه

ریزي عملیاتی بودجههاي رویکردشود تا سازوکارهاي نوین پاسخگویی که از ویژگیموجب می
:شودپیشنهاد میاز همین رو . نوین است، مستقر شود

ویژگی بارز و برجسته مالیه عمومی و اقتصاد ایران، اتکاي بیشـینۀ آن بـر درآمـدهاي نفتـی     -
این خود پدیدآورنده نظام اقتصادي رانتیر و فساد مالی است؛ بنابراین، نخستین حرکـت در  . است

ایران، کاهش هرچه بیشـتر نقـش درآمـدهاي نفتـی در بودجـه کـل کشـور        سازي مالیه عمومیبه
هـاي  شـده از سـوي مقـام رهبـري و نیـز در قالـب برنامـه       هاي کلـی تعیـین  در سیاست. خواهد بود

هاي برنامه ششـم  توان به سیاستدر این خصوص می. مختلف توسعه، به این امر اشاره شده است
هـاي  سیاسـت 10بنـد  . اشـاره کـرد  ) 9/4/1394ورخ م(رهبري معظم توسعۀ ابالغی از سوي مقام 

تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه: داردمذکور اشعار می
ملـی بـا   صـندوق توسـعه  شدن اساسـنامه و دائمی» اقتصاديهاي زایندهمنابع و سرمایه«عمومی به 

درصـد از منـابع حاصـل از صـادرات نفـت و میعانـات       30موجود و واریز سـاالنه  تنفیذ اساسنامه
واحد درصد سـالیانه بـه   2ملی و افزایش حداقل گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه

.آن

ــد  ــین بن ــت18همچن ــري   سیاس ــام رهب ــی از ســوي مق ــاومتی ابالغ ــاد مق ــاي اقتص ــورخ (ه م
ابع حاصـل از صـادرات نفـت و    از منـ صندوق توسعه ملـی سهمبر افزایش ساالنه) 29/11/1392

.تأکید داردقطع وابستگی بودجه به نفتگاز تا
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ــی- ــت و    عل ــین حمای ــوقی بودجــه در بســیاري از کشــورها و همچن ــم توســعه نظــام حق رغ
ریـزي کـه   المللـی در سـه دهـه اخیـر، متأسـفانه نظـام حقـوقی بودجـه        هاي بینهاي سازمانتوصیه

.ودجه کشور باشد تا کنون تصویب نشده استدربردارنده احکام جامعی براي تنظیم ب
ریـزي کشـور   توان اظهار داشت، ساختار مالیه عمومی و نظام بودجهدر یک ارزیابی کلی می

ها و روابـط ذاتـی و درونـی بـا یکـدیگر، معلـول دو فراینـد قـانونی و سـازمانی          در عین پیوستگی
هـاي مالیـه   لفیقـی از اصـول و روش  ساختار مالیه عمومی ایران در اساس خود، ت. ناهمگون هستند

ایـن اصـول،   . معتبر در دوران نخستین جنگ جهانی و متناسب بـا اعمـال حاکمیـت دولـت اسـت     
کند و ساختار مـالی کشـور را بـا بافـت     تمرکز دخل و خرج کشور در سازمان مالیه را ایجاب می

ریـزي و  ي توسعه و برنامـه در فرایند قانونی دیگر، نیازها. آمیزدتشکیالتی سازمان مالیه درهم می
هاي ناشی از تکـرار  اجراي عملیات که برخالف عملیات مربوط به حاکمیت دولت، فاقد ویژگی

. کنـد اي از مفـاهیم مـالی و اقتصـادي و روابـط سـازمانی را مطـرح مـی       و استمرار است، نوع تازه
نـاظر بـر کلیـه    ) ومیو بودجـه و قـانون محاسـبات عمـ    قانون برنامه (حال، مجموعه این دو درعین

نظامات کشور است و ارتباط اداري قوه مجریه با قوه قانونگذاري، نظام اداري و اجرایی کشـور،  
ریـزي و اعمـال   ریـزي، نظـام برنامـه   گیـري، نظـام مـالی و حسـابداري، نظـام بودجـه      نظام تصـمیم 

.دهدهاي مختلف مدیریتی را تحت تأثیر قرار میکنترل
کننده اهـداف  در ایران با تکیه بر دو قانون مذکور نتوانسته است تأمینقوانین مرتبط با بودجه

از قبیـل شـفافیت،   (ریزي باشد و لـذا اصـول زیربنـایی و مـدرن نظـام بودجـه       نظام حقوقی بودجه
52مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین ضرورت دارد بر اسـاس حکـم اصـل    ) عملکرد و ثبات

ین مربوطه که متضمن احکام جامع تعیین فرایند بودجه باشد، تصـویب  قانون اساسی، قانون یا قوان
نحوي تنظیم و تصویب شـود کـه متناسـب بـا مـدیریت      همچنین قوانین پاسخگوي محور به. شود

نوین بخش عمومی، با هدف سنجش کارآیی و اثربخشی، عملکرد دولت را سـنجش و ارزیـابی   
.کند

هـا را نیـز ایجـاب    ظر در مأموریت و اهداف سـازمان ریزي عملیاتی، تجدیدنگذار به بودجه-
ریـزي  ها در فرایند و چـارچوب یـک شـیوه از بودجـه    تجدیدنظر در اهداف و مأموریت. کندمی

.ریزي بر مبناي صفر، ظرفیت الزم در این زمینه را داردشیوه بودجه. شودانجام می
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. نشر نی: ، تهرانمالیه عمومی). 1348(.پیرنیا، حسین-
ریـزي  مـدل جـامع نظـام بودجـه    ). 1387(.راف، علیرضـا آبـادي، محمـد و نجـار صـ    حسن-

.انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران: ، تهرانعملیاتی
.دانشکده امور اقتصادي: ، تهرانحسابرسی دولتی). 1383(.حسینی عراقی، حسن-
راهنمـاي جـامع   ). 1380(.پـور، محمـد  مهیمنی، محمـد و عبدالـه  : رایدر، هري آر؛ ترجمه-
.   سازمان حسابرسی: ، تهرانبرسی عملیاتیحسا
برنامـه  7نمـودن انـدازه دولـت از    منطقـی ). 1381(.ریـزي کشـور  سازمان مدیریت و برنامه-

. معاونت امور مدیریت و منابع انسانی: ، تهرانتحول در نظام اداري
نگـاه  انتشـارات : ، تهـران ریزي عملیـاتی بودجه). 1385(.سعیدي، پرویز و مزیدي، علیرضا-

. دانش
مرکـز  : حقوق قوه مقننه در بررسی و رأي به بودجه، تهـران ). 1386(.اکبرنژاد، علیشبیري-

. هاي مجلس شوراي اسالمیپژوهش
.نشر میزان: ، تهرانحقوق اساسی). 1390(.طباطبایی مؤتمنی، منوچهر-
انتشـارات  : ان، تهـر ریـزي دولـت  رویکردهاي پیشرفته در بودجـه ). 1389(.عباسی، ابراهیم-

. سمت
.انتشارات سمت: ، تهرانریزي نوین در ایرانبودجه). 1391(.عباسی، ابراهیم-
.انتشارات جنگل: ، تهرانمبانی حقوق اساسی). 1389(.عباسی الهیجی، بیژن-
مبانی امور مـالی و تنظـیم بودجـه    –ریزي اصول بودجه). 1372(.علوي طبري، سیدحسین-
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.دانشگاه پیام نور: هران، تدر آموزش و پرورش
. نشر گلبار: ، تبریزفراگرد تنظیم تا کنترل بودجه). 1388(.فرج وند، اسفندیار-
. ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامه: ، تهرانریزينظام بودجه، )1385(.کردبچه، محمد-
، حسابرسـی مـدیریت در بخـش عمـومی    ). 1375(.کمیتـه تخصصـی حسابرسـی مـدیریت    -

.نتشارات مؤسسه حسابرسی مفید راهبردا: تهران
مسـایل و  –ریـزي در ایـران   بودجـه ). 1381(.هاي مجلس شـوراي اسـالمی  مرکز پژوهش-

.4گزارش پژوهشی، شماره –ها چالش
معاونت حقـوقی  : نظریات شوراي نگهبان، تهران-قانون اساسی). 1391(.مجموعه اساسی-

.ریاست جمهوري
ریـزي نـوین   اصول و مبانی نظام بودجه). 1385(.زاده، مرتضیزاده، مسعود و موسیمنشی-

.انتشارات آزاد اسالمی قزوین: ، تهراندر ایران
. انتشارات نقش جهان: ، تهرانمدیریت منابع انسانی). 1364(.میرسپاسی، ناصر-
: ، جلـد دوم، تهـران  حقوق اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران   ). 1385(.هاشمی، سیدمحمد-

. میزانانتشارات 

مقاله 
قـانون  75اصـل  «). 1391(.زاده، محسـن و تهرانـی، ایمـان   حسینی، سیدمحمدرضا؛ فاتحی-

، سـال نـوزدهم،   فصلنامه مجلـس و راهبـرد  ، تهران، »ریزياساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجه
. هاي مجلس شوراي اسالمیشماره هفتاد، مرکز پژوهش

مجلـه  ، »شدن، پاسخگویی و مدیریت دولتیفرایند مردمی«، )1380(.زارعی، محمدحسین-
.، سال سوم، شماره نهممجتمع آموزش عالی قم

، »ریـزي بررسـی نحـوه تعامـل قـواي مجریـه و مقننـه در بودجـه       «). 1386(.لـو، حسـین  نبی-
.12، شماره رسانی حقوقفصلنامه اطالع
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