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 تعاليبسمه
 

   نکات برجسته پژوهش خبري نکات برجسته پژوهش خبري  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 « مراجعاه »، «هاا  زیرممووهاهفرآیند تخصیص بودجه دستگاهمحدود بودن حوزه اختیار وزیر در

تبدیل شدن باه »و « تعداد زیاد  دستگاه به سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تهیه و اجرا  بودجه

ریاز  در ها  نظام بودجهترین آسیباز مهم« زنی برا  گرفتن بودجهردیف بودجه به یک ابزار چانه

 کشور است.

  است. « محوربرنامه»، تهیه و تصویب بودجه 99برنامه و بودجه در تهیه الیحه بودجه رویکرد سازمان 

 رفع کسر  بودجاه»ارتباط چندانی با اولویت اصلی کشور که  99محور الیحه بودجه رویکرد برنامه »

 ها  دولت منمر نخواهد شد.است ندارد و در کوتاه مدت به کاهش هزینه

 ها  اجرایی کشور به مملس برا  تصویب براساس رویکرد برنامهگاههدم ارائه بودجه تفصیلی دست-

 ( قانون برنامه و بودجه در تعارض است.12( قانون محاسبات هوومی و ماده )68محور، با مفاد ماده )

 سازوکار پیشنهاد  دولت توسط مملس تعیین نشاده  99محور تهیه الیحه بودجه در رویکرد برنامه

 است.

  هایی کاه دارا  اساسانامه، قاانون مصاول مملاس و ... الزم است هوه دستگاه ،99در الیحه بودجه

هستند یا نامه آنها در قانون اساسی آمده است، ردیف مستقل داشته باشند تا بودجه آنها باه تصاویب 

 مملس شورا  اسالمی برسد.

 ورانی و سیاسای کشاور محور، پس از رفع نقایص آن و با ایماد سازگار  با نظام حکتهیه بودجه برنامه

 مدت مفید باشد.در میان دتوانمی
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  مقدمهمقدمه    
رویکارد و سااسا   براساا ، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی ریزی در کشورهر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجه

کنناد ، تالش میشوداشاره میدر بخشنامه ابالغی بودجه به آن معموالً تهاه و تدوین الیحه بودجه که دول  در انتخابی 

پاشنهادات، نظرات و راهکارهای کارشناسای متناساب باا شارای  ای دول ، ضمن نقد و بررسی منصفانه سااس  بودجه

را به دولا   ریزی کشورهای کالن کشور در راستای اصالح ساختار نظام بودجهموجود اقتصاد کشور و همچنان، سااس 

تر آنکه، مقاام معظام رهباری نااز ارائه دهند تا مدیری  کالن اقتصاد کشور با کمترین آساب و چالش مواجه شود. مهم

در نااز اناد و آخارین باار طی چند سال اخار بر ضرورت و توجه جدی به اصالح ساختار بودجه در کشور تأکاد ورزیاده

در ایان  اناد.اختن به این مهم را در دیدار با مسئوالن نظاام ووشازد کاردهضرورت پرد اًاردیبهش  ماه سال جاری مجدد

از ساوی  99های مجلس شورای اسالمی، پس از ابالغ بخشنامه بودجه ساالراستا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش

ادات وارده باه ، انتقا11399، با واکاوی و بررسی رویکارد دولا  در الیحاه بودجاه 1398مهر  7رئاس جمهور در تاریخ 

ارائاه تهاه و تادوین الیحاه بودجاه ساال آیناده را درخصوص ای دول  را مطرح و ضرورت و الزامات الزم رویکرد بودجه

 شود.رو به آن پرداخته میکرده اس  که در وزارش پاش

  ریزي در كشورریزي در كشورهاي وضع موجود بودجههاي وضع موجود بودجهآسیبآسیب  
 ها عبارت اس  از:آساب اساسی مواجه اس . این آساب ریزی در کشور با سه چالش ودر حال حاضر، نظام بودجه

محدود بودن حوزه اختیار وزیر )دستگاه پاسخگو  اصلی در حوزه مربوطه( در فرآیند تخصایص  -

از دساتگاه های غاراصالی دستگاهبه دلال مستقل بودن در حال حاضر،  ها  زیرممووهه:بودجه دستگاه

کاه بایاد دربااره تماامی های زیرمجموعه خود ندارد، در حاالیاهاصلی، وزیر مربوطه تسلطی بر بودجه دستگ

های وزارت جهاد کشاورزی به طور مستقام بارای به طور مثال، پژوهشکده مسائل حوزه خود پاسخگو باشد.

شوند و وزیر کشاورزی نقشای در فرآیناد تخصاا  ورفتن بودجه وارد مذاکره با سازمان برنامه و بودجه می

هاای ها ناز عمادتاً در راساتای سااسا های این پژوهشکدهها ندارد. به همان دلال، فعالا این پژوهشکده

وارد، در صورتی که وقتی وزیر مسئول حل مسائل و مدیری  حاوزه کشااورزی وزارتخانه مربوطه انجام نمی

 های حوزه مسئولا  خود اعمال نظر کند.اس ، باید بتواند در فرآیند تخصا  بودجه دستگاه

ایان  مراجعه تعداد زیاد  دستگاه به سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تهیاه و اجارا  بودجاه: -

ای در ساو زماناه را بارای برخوردهاای سالاقهآساب باعث مشکالت دیگری را ناز ایجاد کرده اس . از یاک

مساائل جزئای رناماه درواار کند و از سوی دیگر سازمان بها فراهم میبانی و تخصا  بودجه دستگاهپاش

شود این سازمان از مسائل با اولوی  باالتر باز بماند. به طور مثال، اشتغال ساازمان برناماه و کرده و باعث می

هاای ای تعداد زیادی بامارستان و دانشگاه، عمالً این سازمان را از توجاه باه برناماهبودجه به امورات بودجه

 دارد.ریزی برای اجرای بهانه آن باز مینامهکالن دول  در حوزه بهداش  و آموزش عالی و بر

                                                           
بررسی رویکرد دول  »( وزارشی را با عنوان 10/9/98های مجلس شورای اسالمی اخارًا ). دفتر مطالعات مالاه عمومی و توسعه مدیری  مرکز پژوهش1

 آن در لانک زیر قابل دسترسی اس :تدوین و منتشر کرده اس  که فایل کامل « محورکل کشور به صورت برنامه 1399در تهاه بودجه سال 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1360749 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1360749
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ا  توساط دولات و مملاس و ها  بودجهها  ادار  به دلیل ازدیاد ردیفرویه دستگاهتوسعه بی -

تواناد این امر در بلندمدت می زنی برا  گرفتن بودجه:تبدیل شدن به ردیف بودجه به یک ابزار چانه

هاای صورتی کاه دولا  بخواهاد اقادامی بارای کااهش هزیناههای دول  منجر شده و در به افزایش هزینه

 رو خواهد شد.ها روبههای مختلف در مقابل کاهش هزینهغارضرور انجام دهد با مقاوم  جدی دستگاه
 

 
 

   9999بودجه بودجه الیحه الیحه رویکرد دولت در تهیه رویکرد دولت در تهیه  
از جمله بخشنامه بودجاه ساال موجود براسا  مستندات ارائه شده رویکرد سازمان برنامه و بودجه برای اصالح رویه 

هایی که دول  برای انجام آنهاا اس . در رویکرد پاشنهادی، ابتدا فعالا « محوربرنامه»، تهاه و تصویب بودجه 1399

شوند و سپس برای هر برنامه، یک دساتگاه باه عناوان دساتگاه کند، در قالب چند برنامه مشخ  احصا میهزینه می

ترین محورهای این رویکارد در ساه قسام  تهااه، تصاویب و شخ  خواهد شد. مهممسئول)دستگاه سااستگذار( م

 شود:بندی میاجرای بودجه به شرح زیر دسته

ریزی در کشورهای وضع موجود بودجهآسیب

یند در فرآ( دستگاه پاسخگو  اصلی در حوزه مربوطه)محدود بودن حوزه اختیار وزیر 
ها  زیرممووههتخصیص بودجه دستگاه

ودجهمراجعه تعداد زیاد  دستگاه به سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تهیه و اجرا  ب

و ا  توسط دولتها  بودجهها  ادار  به دلیل ازدیاد ردیفرویه دستگاهتوسعه بی
هزنی برا  گرفتن بودجمملس و تبدیل شدن به ردیف بودجه به یک ابزار چانه
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   9999بودجه بودجه   الیحهالیحه  دولت در تهیهدولت در تهیه« « برنامه محوربرنامه محور»»انتقادات وارده بر رویکرد انتقادات وارده بر رویکرد  
 خالصاه  محورهاای زیاروارد اسا  در  99ترین نقدها و ایراداتی که به رویکرد پاشنهادی دول  در تهاه بودجاه مهم

 شود:می

هاا  تواند اختیار دستگاه سیاستگذار )وزرا( را در مدیریت اهتباارات و برناماهرویکرد می این  -

رویکارد ابازار مادیریت  بر ابزارها  مدیریتی، در ایانزیرممووهه خود افزایش دهد، زیرا هالوه

 گیرد.بودجه نیز در اختیار و  قرار می

کند، صاحی  نیسات. ا  را زیاد میها  بودجهها مانند اینکه تنها مملس ردیففرضبرخی پیش -

شاود و ها هم در مرحله تهیه بودجه و توسط دولت انمام مایها  دستگاهچراکه، تغییرات ردیف

-ه توسط مملس شورا  اسالمی. ضون اینکه حذف ردیفهم در مرحله رسیدگی و تصویب بودج

تواند ضون تهیه یا ها  ممر  به معنا  آن نیست که دولت یا مملس نویا  دستگاهها  بودجه

 تصویب بودجه ردیفی اضافه کنند.

ها و باه ویا ه هادم تصاویب اهتباارات ها  دولت چندان ارتباطی با ادغام ردیفکاهش هزینه -

ها  دیگر  که منمر به کااهش و باید راه وسط مملس شورا  اسالمی نداردها  ممر  تدستگاه

به هبارت دیگر، ایان رویکارد  بررسی شود و مورد استفاده قرار گیرد. ،شودها  دولت میهزینه

ریاز  در ارتباط چندانی با اولویت اصلی کشور و هلت اصلی طرح مسئله اصالح ساختار بودجاه

تهیه بودجه( الف

بودجهینتعیبرا بودجهوبرنامهسازمانوسیاستگذاردستگاهوممر دستگاهبینتفاهم•
بودجهاجراییسندتهیهوهادستگاهاجراییبرنامهبراساسممر دستگاه

وزیرانهیئتدرهادستگاهبودجهاجراییسندتصویب•

مملسبهسیاستگذارها دستگاهبودجهوبرنامههربودجهارائه•

تصویب بودجه( ب

مملستوسطسیاستگذارها دستگاهاهتباراتوهابرنامهاهتباراتبررسی•

دجهبواجراییسنددر(مملستوسطشدهانمام)برنامههراهتباراحتوالیتغییراتاهوال•
سازمانتوسط

اجراي بودجه( ج

دستگاهتأییدضرورتوسیاستگذاربهممر دستگاهتوسطهولکردگزارشارائه•
ممر دستگاهتوسطتخصیصاخذبرا سیاستگذار
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هاا  دولات منمار است ندارد و در کوتاه مدت به کاهش هزیناه «رفع کسر  بودجه»کشور که 

 نخواهد شد.

-ها  زائد و حذف این فعالیتها  دولت نیازمند دو اقدام اساسی شناسایی فعالیتکاهش هزینه -

ندارد، بلکه نیازمناد هازم و « محوربرنامه»هاست که هر دو اقدام مذکور ارتباطی با تهیه بودجه 

 تی هستند.اراده سیاسی و مدیری

« محاوربرناماه»ناهواهنگی با ساختار مدیریتی موجود؛ بدین صورت که در رویکرد پیشانهاد   -

ها  ممر  که به لحاظ سلسله مراتب مدیریتی ذیل قوه ممریه نیستند، ذیل ایان برخی دستگاه

شود. ساز اختالفات جد  در سطوح هالی مدیریت کشور میگیرند و هوین امر، زمینهقوه قرار می

به طور مثال، در حوزه حوایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتواهی به هنوان دستگاه سیاساتگذار 

ها  ممر  در این حوزه مثل کویتاه اماداد اماام شناخته شده است، در حالی که برخی دستگاه

مشخص نیست مبناا و  گیرند، ذیل قوه ممریه نیستند.خوینی)ره( که از منابع هوومی بودجه می

ها برا  تهیه الیحه بودجه چیست؟ و یا محتوا  هر برنامه شاامل کادام بند  برنامهنطق دستهم

 باشد؟دسته از وظایف قانونی دولت می

ها نامشخص است. باه هباارت در این رویکرد مرجع صالحیت بخشی به دولت برا  تعیین برنامه -

-بودجه در قالب چه برنامه دیگر، مشخص نیست چه کسی صالحیت دارد تا تعیین کند که الیحه

 هایی باید به مملس ارائه شود؟

ها  اجرایی کشور به مملس برا  تصاویب)و هدم ارائه بودجه تفصیلی دستگاهبه لحاظ حقوقی،  -

قانون محاسبات هواومی و  1(68تصویب صرفاَ تعداد محدود  دستگاه سیاستگذار( با مفاد ماده )

ها در الیحه بودجاه و تصاویب بر درج اهتبار توامی دستگاه)که قانون برنامه و بودجه 2(12ماده )

 در تعارض است. آنها توسط مملس تأکید دارد(،

شود و ها  ممر  منع میدر سازوکار پیشنهاد  دولت، مملس از ورود به تصویب بودجه دستگاه -

شانهاد  ها نظارت کند. به هبارت دیگر، در این رویکرد ساازوکار پیقرار است بر خروجی برنامه

 دولت توسط مملس تعیین نشده است.

-ریز  و توسعه استانها؛ در الگو  پیشنهاد  قرار است شورا  برنامهابهام درباره بودجه استان -

اکناون نیاز شاورا  ها وظیفه دستگاه سیاستگذار  را بر ههده داشته باشند، در حالی که هام

کند. گیر  میتوزیع اهتبارات استانی تصویمریز  و توسعه استان درباره نحوه تخصیص و برنامه

  ها چیست.به هوین دلیل مشخص نیست تفاوت رویکرد پیشنهاد  با وضع موجود بودجه استان

                                                           
بودجه کال کشاور در  ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداوانه در بودجه هر یک از وزارتخانه»باید این ماده  . طبق1

 «.شود

های اجرایی در بودجه کل کشور منظاور و های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای عمرانی در قالب برنامهاعتبارات طرح»طبق این ماده، باید . 2

 «برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم وردد.
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  ریزي كشورریزي كشورساختار بودجهساختار بودجه  نیازهاي اصالحنیازهاي اصالحپیشپیش  
ناازهاای های مجلس در حال  مطلوب، پس از توافق در سطوح سااسای و تمهااد پااشبرمبنای مطالعات مرکز پژوهش

 ریزی ایران خواهد بود:حقوقی، محور زیر اهم محورهای اصالحات در بودجه

 
   

ای استقالل قواههای قوای مقننه و مجریه و قضائیه در ارتباط با بودجه و تأمین زمینهتبیین و تصریح صالحیت

تفکیک منابع و مصارف عمومی براساس ماهیت آنها

انعکاس اطالعات نظام مدیریت بخش عمومی در بودجه

گسترش دوره ارائه اطالعات بودجه به پنج سال

توسعه عدم تمرکز در اداره امور بخش عمومی

بر عملکردفراهم کردن زمینه مناسب برای تهیه بودجه مبتنی

پذیری در بودجهوجود حد معینی از انعطاف

فراهم کردن زمینه مناسب برای حرکت به سمت نظام حسابداری تعهدی

دهی و نظام نظارتی متناسب با اطالعات مالی و عملیاتی بودجهطراحی نظام گزارش

...  وری و اصالح قوانین مرتبط با اداره بخش عمومی مانند قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کش

در یک دوره زمانی معین
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   9999در سال در سال « « محورمحوربرنامهبرنامه»»الزامات بودجه الزامات بودجه  
براسا  این رویکرد تنظام نشود، اما در صاورت اصارار دولا  بار تغااار  99شود، الیحه بودجه سال اورچه پاشنهاد می

 ریزی رعای  شود. لذا: های حقوقی موجود در بودجهبودجه الزم اس  تا چارچوبهای اجرایی در روش حضور دستگاه
 

 

آمدهیاساسقانوندرآنهانامهیاهستند...ومجلسمصوبقانوناساسنامه،دارایکههاییدستگاههمهاستالزم

.برسداسالمیشورایمجلستصویببهآنهابودجهتاباشندداشتهمستقلردیفاست،

حاضرحالدراینکهبهتوجهبا.کندتقسیممجریوسیاستگذاردستهدوبهرااجراییهایدستگاهتواندمیدولت

ذیللزوماًتیحونبودهسیاستگذاردستگاهیکذیلمدیریتلحاظبهلزوماًبرنامه،یکذیلمجریهایدستگاههمه

پیشنهادلذا.ارددمهمیمالحظاتهادستگاهاینبودجهتخصیصوتصویبتهیه،فرآینداصالحنیستند،نیزقوهیک

مافوقیتیمدیرلحاظبهکهباشددستگاهیهمانهادستگاهگونهاینسیاستگذاردستگاه،1399سالبرایشودمی

کارعاون،توزارت(ره)خمینیامامامدادکمیتهمثلدستگاهیبرایدولت،پیشنهادیطرحدرمثالبرای.آنهاست

بهکهرهبریفترددستگاه،اینبرایشودمیپیشنهاد.استشدهگرفتهنظردرسیاستگذاردستگاهاجتماعی،رفاهو

.دشوگرفتهنظردرسیاستگذاردستگاهعنوانبهشود،میمحسوبامدادکمیتهمافوقمدیریتیلحاظ

هایستگاهدبودجهسازمان،بهآنارسالومجریهایدستگاهووزیربینتفاهمبراساسهادستگاهبودجهتهیهازپس

.شودمشخصبودجهالیحهدرسیاستگذاردستگاهباآنهاارتباطواجرایی

رمان،دبرنامهبرایمثال،برای.کندارائهرامختلفهایبرنامهعملکردیهایشاخصبودجه،الیحهباهمراهدولت

.کندارائهبایدبرسد،آنهابه1399سالانتهایتااستقرارکهراعملکردیهایشاخصدولت

-سیاستگذاراهدستگرابطهبرمبتنیمحور،برنامهبودجهمفهومکردنعملیاتیمنظوربهبودجه،تصویبفرآینددر

عدمیاجاییجابهحقسیاستگذار،دستگاهنظربراساسکهبدهددولتبهرااختیاراینمجلسمجری،دستگاه

این.دباشداشتهراسیاستگذاردستگاهیکذیلهایردیفاعتبارات(درصد10مثالً)مشخصیمیزانحددرتخصیص

محور،برنامههبودجمفهومکردنعملیاتیضمنپیشنهاداین.استطرحقابلبودجهالیحهدرتبصرهیکطیاختیار

.دکنمیرعایتنیزرابودجهتصویبدرمجلسحقوقوکردهحفظراهادستگاهبودجهاطالعاتزمانیسری

.شودادهدسیاستگذارتوسطشدهتأییدپیشرفتگزارشحسببرمجریدستگاهبودجهبودجه،اجرایمرحلهدر

هایاخصشتحققعملکردگزارشتااستالزممحوربرنامهبودجهتدوینسمتبهواقعیحرکتمنظوربههمچنین،

ها،شاخصتحققعدمصورتدر.شودارائهاسالمیشورایمجلسبهماههسهصورتبهبودجهالیحهدرشدهارائه

.باشدپاسخگومجلسبهسیاستگذاردستگاهمسئول
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  بنديبنديجمعجمع  
به عنوان یکی از محورهای اصلی ساازمان برناماه و بودجاه در تهااه و « اصالحات نهادی»، 99براسا  بخشنامه بودجه 

محاور باه عناوان یکای از اقادامات در راساتای اسا ، تهاه بودجه برنامه اینبر  کهشده  عنوان 99تدوین الیحه بودجه 

س  که در حال حاضار اولویا  اصالی در طراحای بودجاه ساال اس . این در حالیشده اصالحات نهادی در نظر ورفته 

ریزی کشور، رفع کسری بودجاه از طریاق ایجااد درآمادهای پایادار و کااهش آینده و به طور کلی اصالح ساختار بودجه

-نشان مایو ایراداتی که بر آن وارد اس ،  99محور دول  در تهاه بودجه اما بررسی رویکرد برنامه ،های زائد اس هزینه

دهد، این رویکرد ارتباط چندانی با اولوی  اصلی اصالح ساختار بودجه در کشور ندارد. همچنان، در این رویکارد حقاو  

لاس نتواناد از بعاد قانونگاذاری و نظاارتی نقاش شود مجمجلس در بررسی و رأی به بودجه دچار ابهام اس  و باعث می

محاور در کوتااه مادت رویکارد برناماهاثروذاری در بررسی جزئاات بودجه و یا نظارت بر اجرای آن ایفا نماید. بناابراین، 

ایجااد ساازواری باا  در صورترفع نقای  آن و  ریزی کشور نخواهد بود، بلکه، این رویکرد پس ازپاسخگوی نظام بودجه

   مدت مفاد باشد.تواند در ماانم حکمرانی و سااسی کشور مینظا


