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چکيده
این مقاله به بررسی و آسیبشناسی بودجهریزی از نگاه کارشناسان و خبرگان میپردازد .آسیبهایی که
هرساله در بودجهریزی تکرار شده است و بدون توجه به این چالشها ،نتوانستهایم به بودجهریزی مطلوو
دست پیدا کنیم .این پژوهش با رویکردی اکتشافی در پی پاسخ به این سؤال است که مهمترین آسیبهوای
بودجهریزی در جمهوری اسالمی ایران از نگاه خبرگان چیست؛ مؤلفههوای مودیریتی و اتتاوادی سواختار
بودجهریزی کدامند و چه راهکارهایی نظام بودجهریزی در ایران را بهبود میبخشد؟
این تحقیق از نوع کاربردی است و روش آن بهصورت کیفی و به سبک تحلیل تم میباشد که مؤلفهها،
کدهای محوری و فراوانیهای آن از طریق مااحبه به دست آموده اسوت .ابوزار گوردآوری دادههوا شوامل
مشاهده و مااحبه نیمهساختاریافته کیفی به همراه منابع کتابخانوهای و میودانی اسوت .جامعوه آمواری ایون
پژوهش ،خبرگان و کارشناسانی هستند که در خاوص بودجهریزی در ایران دارای نظراتوی هسوتند کوه در
مجالت ،کتب و سایتهای معتبر به چاپ رسیده است .نمونه آمواری  22نفوره از جامعوه آمواری انتخوا
گردید .یافتههای تحقیق با توجه به محتوای مستخرج از مااحبه خبرگان و کمیت فراوانوی آن ،بوه ترتیوب
چالشهای بودجهریزی را در مقولههای مدیریتی ،مالی ،تانونی ،مقرراتی ،فنی ،مطالعاتی ،ساختاری ،نظارتی،
مبارزه با فساد ،برنامهای ،آماری و اطالعواتی ،برتوراری عودالت ،اتتاوادی ،سیاسوی ،گوروههوای ذینفووذ،
تادیگری و منطقهای نشان میدهد .این مقاله برای اولین بار با روش تحلیل تم ،آسیبهای بودجوهریوزی
در ایران را استخراج و دستهبندی میکند.
کليد واژهها :آسیبشناسی ،بودجهریزی ،الگوهای بودجه ،تحلیل کیفی تم.
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مقدمه
بودجه عمومی کشور یکی از ابزارهوای اصولی دولوت و شواید مهومتورین ابوزار بورای
برتراری عدالت در گستره سرزمینی کشوری خاص ظواهر مویشوود .ویلداوسوکی سیسوتم
بودجه بندی کشور را به حدی مهم میداند که از مطالعه بودجهبندی به مطالعوه سیاسوتهوا
یاد میکند (ویلداوسکی .)1222 ،1در بودجه عمومی دولت برای اجرای برنامههای ساالنه ،منوابع
فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

مالی الزم پیشبینی میشود و اعتبارات هزینهای (جاری) و تملوک دارایویهوای سورمایهای
(عمرانی) دستگاههای اجرایی تعیین میگردد (آذر و نجفی.)2111 ،
بودجه بهعنوان بیان مالی عملیات دولت ،مهمترین سندی است که دستگاههوای اجرایوی
را در دستیابی به اهداف و سند چشمانداز و برناموههوای توسوعه کشوور و انجوام اشوربخش
وظایف خود یاری میرساند .از این رو تالش برای تنظویم هرچوه بهتور ایون سوند موالی و
افزایش بهره وری بودجه در اجرای فعالیتهای دستگاههای اجرایی ،همواره موورد توجوه و
چالش بوده است .در بخش عمومی نظام بودجه ریزی ،تالش بور ایون اسوت کوه بوا پیونود
اعتبارات بودجهای به نتایج اتدامات دولت؛ اهدافی از تبیل صرفهجویی ،شفافیت ،کوارایی و
اشربخشی بودجه حاصل شود (کارلین و گویثر.)2119،2
روند نگران کننده اجرای بودجه سالیانه در کشور ،بیانضباطی شودید ،عودول از توانون،
تأخیر در گزارش تفریغ بودجه ،عدم اعمال ضمانت اجراهوای سیاسوی و تضوایی در موورد
انحراف ،اتالف ،مفقود شدن بخشی از بودجه و مواردی از این تبیل ،وضعیتی را بوه وجوود
آورده است توا در موورد آسویب شناسوی و بررسوی آن و ارا وه راهکارهوای جوامع توالش
کنیم(رضایی.)222 :2112 ،
با توجه به اینکه بودجهریزی مرتبط با حسابداری هزینه ،حسابداری مسئولیت ،سونجش
عملکرد ،جبران خدمات و اهداف دیگری همچوون برناموهریوزی ،همواهنگی فعالیوتهوای
سازمان ،تخایص منابع و انگیزهدهی کارکنان در راستای هنجارهای جامعه است ،میتوانود
پیامدها و آسیبهایی برای جامعه داشته باشد (الفت و شیلد .)2116 ،9امروزه درباره اینکه تالش
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برای دستیابی به اهداف عالی کشور ،به یکی از موضوعات مهم و حیاتی تبدیل شده اسوت،
اجماع حاکمیتی و ملی وجود دارد .نظوام بودجوه ریوزی بوا توجوه بوه اینکوه ابوزاری بورای
تخایص بهینه منابع مادی به سیاستها ،برنامههوا و ارکوان جهوتسواز هور کشوور اسوت،
اهمیتی غیر تابل انکار در دستیابی به این اهداف دارد.
با توجه به آنچه گفته شد ،شناسایی مسا ل و مشکالت بودجهریزی و تالش بورای رفوع
آنها ،به افزایش کارایی و اشربخشی هزینههوای دولوت و بوه دنبوال آن ،رشود و شوکوفایی
اتتااد کشور منجر شده و تک تک شهروندان از مزیتهای آن بهورهمنود خواهنود شود .در
دهه های اخیر ،طرح مباحث تازه در مفاهیم و مأموریتهوای بخوش عموومی بور ضورورت
انضباط مالی تأکید داشته و تالشهایی را در سطوح ملی و بینالمللی برانگیخته اسوت .ایون
تالش ها در سطح ملی به دنبال بازشناسی و ارا ه تعریفها و الگوهای اطالعاتی مناسوب از
بخش عمومی برای تجهیز و تخایص منوابع بوه ماوارف کارکردهوای مودیریتی و توأمین
حقوق توای نظام سیاسی حاکم در بودجه است.
بنابراین اهداف پژوهش ،شامل برشمردن آسیبها و چالشهای نظوام بودجوهریوزی در
ایران؛ شناسایی مؤلفههوای مودیریتی و اتتاوادی سواختار بودجوه ریوزی در ایوران و ارا وه
راهکارهایی برای بهبود نظام بودجهریزی در کشور میباشد.
همچنین پژوهش در پی پاسخ به سؤالهای زیر میباشد:
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بازنگری و اعمال اصالحاتی بهمنظور ایجاد شفافیت در فرآیند بودجهریوزی ،پاسوخگویی و

 آسیبها و چالشهای نظام بودجهریزی در ایران کدامند؟ مؤلفههای مدیریتی و اتتاادی ساختار بودجهریزی کدامند؟ چه راهکارهایی نظام بودجهریزی در ایران را بهبود میدهد؟مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
در مورد بودجه ریزی تحقیقات متعددی انجام پذیرفته است .گروهی از این پوژوهشهوا
بر نقش عوامل مؤشر بر بودجهریزی همانند عدالت و شاخصهای حکمرانوی خوو
نمودهاند .برخی از مطالعات در خاوص بودجهریزی به شرح ذیل است:

تأکیود
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در تحقیقی که توسط مارکوس آرنولد و مارتین آرتز 1در سال  2116مویالدی بوا عنووان
«استفاده از بودجه واحد و بودجه مجزا برای برنامهریزی و ارزیابی عملکرد» انجام پذیرفتوه
است ،به شرح مشکالت بودجهریزی پرداخته شده است.
در تحقیقی که تحت عنوان «کارایی سیاستهای مالی و تووانین طالیوی مالیوه عموومی»
توسط اییرم زیناالگلو 2در سال  2116میالدی انجام پذیرفتوه اسوت ،بوه مزایوا ،آسویبهوا و
فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

چالشهای توانین طالیی مالیه عمومی اشاره شده است.
کاسیوا 2111( 9م) در تحقیق خود به دنبال آسیبهای سیستمهای بودجهریزی که تحت
مدیریت عمومی جدید ،بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول 1کار میکنند ،میباشد.
آذر و امیرخانی ( )1921بیان میکنند که در ایران ،نظوام بودجوهریوزی دارای مشوکالت
فراوانی است .از عمدهترین این مشکالت ،عدم تعریف ارتباط دتیق بین برنامههوای توسوعه
و اهداف بودجهای ،گذشته نگر بودن بودجه بودون توجوه بوه وظوایف دسوتگاههوا ،اعموال
سلیقه های شخای در تعیین سقف اعتبارات دستگاه هوای اجرایوی ،برآوردهوای غیرواتعوی
طرحها ،تخایص ناکارآمد منابع و ...میتوان اشاره نمود.
مقیمی و همکاران ( 2116م) در تحقیق خوود بوه «تبیوین عناصور حکمرانوی خوو

در

سیاستگذاری نظام بودجهریزی کشوور» کوه منجور بوه احاواس آسویبهوا و چوالشهوای
بودجهریزی برای رسیدن به حکمرانی خو

شده ،پرداخته است.

سیدرضایی و همکاران ( 2116م) در پژوهشوی بوا عنووان «رصود چوالشهوای سیسوتم
بودجهبندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقهای با تکنیک فازی» بیان میکنند کوه
طراحان سیستم بودجهای باید با اتخاذ رویکرد سیستمی ،بر اهمیت همه عوامل تأکید کننود
و به بهای مهم جلوه دادن یک بعد از ابعاد دیگری غفلت ننمایند تا از این طریق ،با تضمین
کل نگوری و نگورش جوامع ،موفقیوت سیسوتم را تضومین کننود .واتعیوت ایون اسوت کوه
رویکردهای ناتص یا بخشی استقراضی ،فاتد اصالت تطبیقی با واتعیت مسا ل و مشوکالت
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کشورهای در حال توسعه بوده و منجر بوه بسویاری از انحرافوات در بودجوهپوردازی بورای
توسعه میشوند.
اصغرزاده و همکاران ( )1926در پژوهش خود با عنوان «بررسی و شناسایی چالشهوای
پیادهسازی بودجهریزی در ایران» ،اساسیترین چالشهوای پویش روی نظوام بودجوهریوزی
ایران را بهروزرسانی ،بودجهریزی عملیاتی و حسابداری نقدی تلمداد کردهاند.
عادل آذر و همکاران ( )1922در پژوهشی تحت عنوان «سیاهچالههای بودجوه در نظوام
بودجهریزی ایران» به آسویبهوای مورتبط بوا بودجوهریوزی پرداختوهانود و در ایون راسوتا
پیشنهادهایی را در خاوص اصالح نظام بودجهریزی ارا ه دادهاند.
عمومی ایران» ،ده گناه کشنده به ترتیب «گسستگی روابط میان بودجوه و اسوناد باالدسوتی»،
«ترفندهای تحریف واتعیوتهوا»« ،حاکمیوت حیوات سوازمانی»« ،فقودان پشوتوانه نظوری»،
«آرمووانگرایووی افراطووی و فقوودان عموولگرایووی»« ،تعوودد تباوورههووا و احکووام بودجووهای و
غیربودجهای»« ،تعودد ردیوفهوای متفرتوه»« ،نقو

اصوول بودجوهای»« ،فقودان شوفافیت

فراگردی» و «فقدان پاسخگویی» را برشمردهاند .پژوهشهای صورتگرفته نشان میدهد که
بودجهریزی از اوان شکلگیری تا به امروز ،مشکالت زیادی داشوته و نتوانسوته بوه اهوداف
مدنظر برای آن برسد؛ اما نکته آن است که این تحقیقات بهصورت تکبعودی و بخشوی بوه
مسئله نگاه کرده اند؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است ضمن مااحبه با کارشناسوان و
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سیدرضایی و همکاران ( )2116در مقالهای با عنوان «گناههای کشونده در بودجوهبنودی

خبرگان بودجهریزی ،مهمترین چالشها و آسیبها احااس شود.
بودجه مهمترین ابزاری است که از طریق آن مأموریتهای دولت ،صورت کمی به خود
گرفته و طبق آن اولویتها ،زمانبندی و بهطورکلی تعبیرهای عملیاتی مأموریتهای دولوت
تعیین میشود (مقیمی .)22 :1926 ،در یک تعریف ساده ،بودجه عبارت است از روش نظاممنود
تخایص منابع .هدف بودجهریزی ارا ه ارزش مالی به اهداف و برناموههوای دولوت ،تابول
انوودازهگیووری کووردن فرآینوودها و تبوودیل برنامووههووای راهبووردی بووه برنامووههووای عملیوواتی
است(کاردوس.)2111 ،1
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فلسفه وجودی بودجهریزی با توجه به اینکه بودجه هم دارای جنبههای سیاسی ،اتتاوادی
و هم مدیریتی است ،عبارت است از استفاده کردن از منابع در راستای ارا ه کاالها و خودمات
مطلو

جامعه و مسئولیت گوزارشدهوی دربواره نحووه انجوام دادن آنهوا اسوت .ارتبواط بوا

شهروندان و دیگر ذینفعان در بودجهریزی نیز مورد تأکید است (کنگره مشاوره ملی.)1222،1
از دیدگاه تاریخی نیز تهیه بودجه برای پاسخ گویی به مسوئولیت هوای کنترلوی و بوه
فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

تعبیری ،تأمین حقوق پارلمان است ،اما با گذشت زمان حوزه فعالیت های دولت به طور
تابول مالحظووه گسووترش یافتووه و نقووش بودجووه دولووت پیچیووده توور شووده اسووت

(آلوون و

دیگران . )2111،2نیازهای اجتماعی و انتظ ارهای روزافزون از دولت برای مدیریت اتتاادی
کشور ،هدایت برنامه های توسعه و تأمین نسبی رفاه در کنار مأموریت هوای تواریخی از
یک سو و اتخاذ سیاست های مالی مناسب برای تدارک منابع مالی برنامه هوای مزبوور از
سوی دیگر ،بودجه ریزی را به عنوان ابزاری برای اداره امور کشور یا سیاست گذاری های
مالی برای مدیریت مسا ل اتتاوادی و اجتمواعی مبودل کورد و پیامودهای آن در تبوال
تعهدات بخش عمومی از محدوده های زمانی و مالی بودجه ریزی فراتور رفوت

(مقیموی و

همکاران.)91 :1922،
انواع مختلفی از سیستمهای بودجهریزی دولتی بوهمنظوور اهوداف چندگانوههوای نظیور
کنترل مالی ،مدیریت برنامهریزی ،اولویت ها برای منابع کمیا

و پاسخگویی در اسوتفاده از

منابع عمومی ،هماهنگی میان فعالیوت هوای سوازمانی ،تخاویص منوابع و ابوزار انطبواق بوا
هنجارهای اجتماعی مورد استفاده ترار می گیرد .همچنین از نگاه برخی از اندیشومندان نیوز
اهداف نظام بودجه ریزی عبارت است از :کنترل مالی ،تعیین اولویتها ،پاسخگویی دولوت،
کارآیی و اشربخشی ،مکانیسم برناموه ریوزی و مودیریت اتتاوادی و مهومتور از هموه ابوزار
سیاسی(ویلداوسکی.)1261 ،9

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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1.National advisory
2.Allen and Tommasi
3.Wildavsky


بودجهريزي در ايران
اسناد تانونی موجود در کشور نشان میدهد که نخستین تانون بودجوه در ایوران پوا از
مشروطه و تأسیا مجلا تحت عنوان «طرح بودجه کل سونه ایوت ایول  »1926در

انقال

سال  1262هجری شمسی به تاویب رسید .تانون بودجه سنه ایت ایل  1262بوا گزارشوی
جامع مشتمل بر هشت صفحه آغاز و در آن ،مشکالت و موانوع موجوود در مسویر تهیوه و
تنظیم اولیه بودجه کشور بهخوبی تشریح شده است.
در این بودجه که با رعایت اصل شاملیت تهیه شده بود ،جمع کول بودجوه مملکوت بوه
تفکیک مجلا و هشت وزارتخانه بالغ بر  112.162.211توران بوود .طبوق اسوناد موجوود،
افزایش نسبت به بودجه سال تبل خود با عناوین «بودجه مملکت ایران در تنگوز یل »1221
و «بودجه مملکت در سال سیچقان یل  »1221در سال  1221به تاوویب مجلوا شوورای
ملی رسوید؛ اموا در موورد بودجوه سوالهوای  1222الوی  ،1226اسوناد معتبوری در دسوت
نیست(نوبخت و نوری.)92 :1921 ،
بودجه ریزی در ایران تا سال  1911بر اساس توران و دینوار بووده ،ولوی از سوال 1911
واحد پول در بودجهریزی به ریال تبودیل شوده اسوت .همچنوین از سوال  1916در تووانین
بودجه تید می شود که عایدات مندرج در تانون بهاستثنای عواید نفت جنوو
حسا

بووده کوه در

وجوه ذخیره میشود .در فرایند بودجهریزی ایران از سال  ،1996برای نخستین بوار

مقاله پژوهشی :آسیبشناسی بودجهریزی در جمهوری اسالمی ایران

بودجه سالهای  1221و  1221نیز به ترتیب هریوک بوا دو درصود کواهش و یوک درصود

درآمدها در تانون بودجه به دو گروه درآمدهای عمومی و درآمدهای اختااصی بنگاههوا و
شرکتهای سازمانهای دولتی تفکیک میشوند (نوبخت.)96 :1921 ،
از بررسی  112تانون بودجه کشور که از سال  1262سوال  1921بوه تاوویب رسویده
است ،میتوان گفت که شیوه بودجه ریزی ضمن رعایت اصول کالسیک بودجه و پارهای از
اصالحات ،همواره روش سنتی و افزایشی بوده است و بهرغم الوزام توانونی در تباوره 16
تانون بودجه سال  1961و تأکید انجامشده در بندهای  92و  ،99سیاستهوای کلوی برناموه
پنجم توسعه مبنی بر استفاده از بودجه عملیاتی و با وجود تالشهای انجوامشوده ،همچنوان
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روش بودجه ریزی در ایران ،با بودجهریزی بور مبنوای عملکورد (عملیواتی) فاصوله زیوادی
دارد(نوبخت و نوری.)1921 ،
الگوهاي بودجهريزي
بودجهریزی اداری

1

در این الگو ،تدوین خطمشی در تلمرو سیاستمداران است ،بوهطووریکوه بعود از آنکوه
فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

اهداف به وسیله سیاستمداران از طریق تجزیه وتحلیل مباحث و مسا ل تعیین گردیدند ،آنگاه
کارشناسان و متخااان ،راه های مناسب تحقوق اهوداف را از طریوق ارزیوابی راهبردهوای
جایگزین جستوجو میکنند (فوزارد.)2111 ،2
بودجهریزی پورتفوليو

3

در این الگو ،به کل طرحها نگاه میاندازند و استراتژیهای موالی بهتور را جسوتوجوو
میکنند که اهدافشان را محقق سازد .این روش برای خطمشیگذاران ایون امکوان را فوراهم
میکند تا طرحها و استراتژیهای مالی را بهصورت جامع مورد ارزیابی تورار دهنود

(مقیموی،

.)12 :1926
بودجهریزی مشارکتي

4

بودجه ریزی مشارکتی شکلی از حکمرانی مشارکتی است کوه در آن شوهروندان درگیور
مشورت و تامیم گیوری بوا دولوت مویشووند .ایون نووع از بودجوهریوزی نووعی فرآینود
تامیم گیری گروهی است که شهروندان منابع عمومی را میوان مجموعوهای از پوروهههوای
پیشنهادی توزیع و تقسیم میکنند .بودجه مشارکتی بورای بسویاری از احوزا

بسویار مفیود

است ،زیرا به مردم توانایی می دهد که بودجه محلی را شوکل دهنود .شوهرداریهوا دربواره
اولویت های اجتماعی ،اطالعات واضح و روشن را به دست میآورند و پا از ادغام آن بوا
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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1.Administrative budgeting
2.Fozzard
3.Portfolio budgeting
4.Participatory budget


جوامع محلی ،انگیزه را بورای همکواری بوا آمووزش شوهروندان در خاووص هزینوههوا و
سرمایه گذاریهای محلی محدود می کنند .تمام این مزایا به بودجه مشارکتی کمک مویکنود
که از نظر تعداد فرآیندها و محدودیتهای بودجه رشد کند (پورحسن و همکاران.)961 :1926 ،
بودجهریزی غلتان

1

بودجههای غلتان ،به همراه پیشبینی های غلتان؛ مفاهیمی هستند که در ادبیات مدیریت
و حسابداری معاصر مورد بحث و بررسی ترار گرفتهاند .بودجه غلتان ،بودجهای اسوت کوه
دارای حیطه و تلمرو زمانی شابت است و بهطور منظم و مرتوب بوهروزرسوانی مویشوود و
فرآیند تجدیدنظر نموده و بهصورت ماهانه یا دورهای ،تغییراتوی را در آن ایجواد نماینود توا
اطالعات بودجهای از صحت برخوردار شده و بههنگام گردند (کاردوس.)2111 ،2
بودجهریزی عقالني

3

رویکرد عقالنی در جستوجوی برتراری ارتباط خطمشی با اهدافی است که بهروشنی
تعریف شدهانود؛ توا بور اسواس آن مالحظوات دولتوی شوکل بگیورد؛ در رویکورد عقالنوی
بودجه ریزی ،تمامی راهکارهای ممکن برای تحقق اهداف مورد شناسایی ترار مویگیرنود و
امکانپذیری و اشرات و پیامدهای آنها مورد ارزیابی ترار میگیرد و گزینه مرجح با اسوتفاده
از معیارهای شفاف انتخا

میگردد .بهکارگیری رویکرد عقالنی برای بودجهریزی ،نیازمنود

مقاله پژوهشی :آسیبشناسی بودجهریزی در جمهوری اسالمی ایران

نظری اجمالی به دورههای پیش رو انداخته میشود .بر مبنای بودجه غلتان ،مدیران بایود در

ایجاد پیوند روشن بین وسایل (راهها) و نتایج (اهداف) خطمشی عموومی و همچنوین بوین
تخایص منابع و اهداف خطمشی است .این پیوند نبایود بوا اسوتفاده از طبقوههوای سونتی،
اداری و مواد هزینه بودجه صورت گیرد ،بلکوه بوا اسوتفاده از طبقوهبنودیهوایی مبتنوی بور
برنامهها ،طرحها و مجموعهای از فعالیتهای تادشده بورای دسوتیابی بوه اهوداف خواص
مورد مقایسوه تورار گیورد .سونجیده تورین شوکل بودجوه ریوزی عقالنوی رویکورد سیسوتم
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1.rolling budgeting
2.Cardos
3.Rational budgeting
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برنامهریزی ،طرحریزی بودجه 1است که در میانوه دهوه  1261مویالدی معرفوی گردیود .بور
اساس این رویکرد ،منابع باید بر اساس میزان کمکی که به خطمشیهای دولتی میکنند ،بوه
برنامهها و طرحها تخایص پیدا کنند (فوزارد.)2111 ،2

فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

شکل  :1فرآیند بودجهریزی به روش ( PPBSنوبخت)1921 ،

روششناسي تحقيق
این تحقیق به لحاظ روش ،کاربردی است ،چون تحقیقات کواربردی بوه شوکل ارا وه
پیشنهادهایی برای حل یک معضل یا مشکل رایج می باشد و به عبارتی هدف از این نووع
تحقیق ،کمک به درک یا حل بهتر مسوئله عینوی مشوخص بوا ارا وه راه کارهوای اجرایوی
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وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1.PPBS
2.Fozzard


مشخص می باشد .از نظر روش به صورت تحلیلی و سبک تم انجام شده اسوت کوه جوزو
پژوهش های کیفی به شمار می رو د .رویکردهای کیفی ،بسویار متنووع ،پیچیوده و ظریوف
هستند و تحلیل تم بایستی به عنوان یک روش اساسی برای تحلیل کیفوی در نظور گرفتوه
شود .تحلیل مضمون یکی از روش های متداول و روشوی بورای تحلیول داده هوای کیفوی
حاصل از مااحبه است .تحلیل تم نخستین روش کیفی است که تحلیلگوران بایود آن را
فراگیرند ،زیرا این روش مهارت های اصلی که برای اجرای بسویاری از روش هوای دیگور
تحلیل کیفی الزم است را فراهم می آورد .جمع آوری اطالعات بوه صوورت کتابخانوهای و
میوودانی (ترکیبووی) بوووده و ابووزار گووردآوری داده هووا شووامل مشوواهده و ماوواحبه کیفووی
تحقیق از آغاز تحریم ها تا افق سوال  1111موی باشود .همچنوین تلمورو مکوانی تحقیوق،
جمهوری اسالمی ایران لحاظ شده است .تلمرو موضوعی پوژوهش هوم ،آسویب شناسوی
بودجه ریزی در نظر گرفته شده است.
روش نمونه گیری نظام مند برای جموع آوری داده هوا اسوتفاده شوده اسوت .خبرگوان
دانشووگاهی و اجرایووی بوور اسوواس شووهرت و اعتبووار افووراد در حوووزه بودجووه ریووزی بووا
شاخص هایی نظیر کتا ها ،مقاالت ،سخنرانی های منتشرشده در حوزه بودجوه ریوزی و
همچنین متخااان امر بودجه انتخا

گردیدند .تالش شود توا ا تتاواددانان ،مودیران،

سیاسیون ،نمایندگان مجلا شورای اسالمی و  ...انتخا

گردند .درنهایت با هفت نفور

مقاله پژوهشی :آسیبشناسی بودجهریزی در جمهوری اسالمی ایران

نیمه ساختاریافته با خبرگان اجرایی و دانشگاهی بودجوه ریوزی موی باشود .تلمورو زموانی

از خبرگان دانشگاهی مااحبه گردید .همچنین با  22نفر از مجریان حوزه اجرا مااحبه
انجام پذیرفت .جهت تکمیل و غنای تم های بوه دسوت آموده و دسوتیابی بوه مختاوات
آسیب ها و چالش های نظام بودجه ریزی ،به مطالعه هریک از تم ها ،مقوله هوا و مفواهیم
به دست آمده از ادبیات تحقیق نیز پرداختیم کوه در بخوش بحوث و نتیجوه گیوری شورح
خواهیم داد.
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فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

شکل  :1فرآيند روش انجام تحقيق

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
تجزيهوتحليل يافتهها
بهمنظور بررسی چالشها و آسیبشناسی حاصل از نظورت خبرگوان و کارشناسوان ،بوه
تحلیل تم از منبع مااحبه با کارشناسان و مجریان برناموه پورداختیم .در جودول شوماره ،1
خالصه نظرات خبرگان حاصل از مااحبهها اخذ شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد
که چالشهای مدیریتی ،مالی و تانونی به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتهاند .همه مقولههوا
و کدهای محوری در تالب جدول  1ارا ه شده است.
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جدول شماره  -4فراواني مقولهها و کدهاي محوري
ردیف

مقولهها
(چالشها)

کدهای محوری

فراواني

عدم امکان کاهش هزینههای دولت ،بیتوجهی به توان نیروهای بوومی ،منوابع و
ماارف بودجه عموماً متعادل نیست ،روابوط شخاوی اسوتانداران ،عودم وضوع
انتظارات از دستگاهها و سازمان ها ،توزیع ناعادالنه منابع انسوانی ،عودم رعایوت
اصل صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور ،عدم وجود بودجهریزی عملیاتی،
1

مدیریتی

2

مالی

9

تانونی

1

مقرراتی

2

فنی

عملکرد منفی تشکیالتی و نارساییهوا روش و مودیریت نیوروی انسوانی ،نبوود
دولتمردان توسعهگرای تانونگذار ،فقدان باور به کار ،محدودیتهوای زموانی در

21

تهیه و تاویب بودجه ،بودجه سنواتی تمامی ابزارهای الزم را برای رفع موانع و
نمایندگان و مسئوالن از امر بودجهریزی ،ردیفهای جدیدی بوه توانون بودجوه
اضافه شده که ذاتاً جزو وظایف دولت نیست و...
کسری مستمر تراز عملیاتی ،برداشت از صندوق توسعه برای ماارف بودجوه و
منابع و ماارف بودجه عموماً متعادل نیسوت و توأمین کسوری بودجوه از محول

16

اوراق مالی و صندوق توسعه ملی
تعارض و تنوع توانین و مقررات ،نارسایی تووانین توانونگوذاری در تباورههوای
بودجه ،تعدد مراجع تانونگذاری ،فقدان سوه خایاوه آمریوت ،ضومانت اجورا و
عمومیت در سند بودجه ،نارسواییهوای عموده تووانین و مقوررات اداری و توانون
استخدامی کشور ،وجود تبارهها و لوایح فراوان در الیحه بودجه ،پاسخگوو نبوودن

16

تعوواریف تووانونی بودجووه بووه نیازهووای اجرایووی و موودیریتی ،کاسووتیهووای تووانونی
بودجه ریزی به لحاظ شکلی و ماهوی در مراحل مختلف ازجملوه تباورهنویسوی،

مقاله پژوهشی :آسیبشناسی بودجهریزی در جمهوری اسالمی ایران

تنگناهووای بهبووود اتتاوواد کووالن در اختیووار ندارنوود ،عوودم آشوونایی کارشناسووان،

تحایل درآمدها و ایجاد تعهدات مالی ،نبود تانون و وجوود اختیوارات بویضوابطه
وسیع در اختیار دولتیها و نمایندگان مجلا و تفاوت تانون بودجه با عملکرد آن
کواهش اعتبووارات عمرانوی ،توجووه نکووردن بوه ظرفیووتهووای ملوی ،عوودم بنیووان
پیشفرضهای بودجه بر اساس واتعیتهای کشور

16

برداشت از صندوق توسعه برای ماوارف بودجوه ،اضوافه برداشوت از صوندوق
توسعه ملی ،پرداخت منابع صندوق توسعه ملی بوه بخوشهوای دولتوی ،کسوری
خالص تراز عملیاتی ،فقدان طرح آمایش سرزمین ،عدم تطابق خروجوی بودجوه
با موارد تدوینشده (دخالت بیشازحد مجلوا) ،کمویگرایوی صورف معیارهوا،
نداشتن شاخص سنجش اهداف بودجه ،بیتوجهی به شاخصهای کیفی ،برآورد
بیشازحد درآمدها از سوی مجلا ،عدم برآورد درست ردیفهای درآمدی

16
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ردیف

مقولهها

کدهای محوری

(چالشها)

فراواني

عدم کاهش هزینه های جاری دولت یا سهم آن از کل مخوارج دولوت بوا تغییور
6

مطالعاتی

6

ساختاری

6

نظارتی

ابزار بودجه ریزی ممکن نیست ،عدم برآورد صحیح هزینههای طرحها و شوروع

11

عملیات بیش از ظرفیتهای اجرایی
عدم مطلوبیت ساختار کنونی بودجه ،فقودان سواختار حزبوی و اتتودارگرایی در
اداره کشور و توجه نکردن به کثرت و تنوع تدرت ،وجوود سواختار مووازی بوا
فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

دولت که نقش و جایگاه آنها در دسوتیابی بوه اهوداف نظوام مشوخص نیسوت،
انقال

اسالمی نتوانسته مناسبات اتتاادی و مالی و اجرایی را در کشوور تغییور

دهد ،استقرار ساختار بودجوه بورخالف اهوداف و آرموانهوای انقوال  ،وجوود

2

شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارتخانههوا و سوازمانهوای دولتوی ،بزرگوی و
حجم بسیار زیاد بودجه دولت که عرصه را بر سایر ارکان اتتاواد کشوور تنو
کرده است ،دولت بزرگ ،تنبل و ناکارآمد
عدم الزام دستگاه های اجرایوی بورای ارا وه بانوک اطالعواتی مالیواتی ،سوازوکار
نظارت مردمی بر بودجه ضعیف است ،ضعف سازمان مسئول نظوارت ،اسوتقالل
و اتتدار نداشتن دستگاههای نظارتی ،تعدد نهادهوای نظوارتی و فقودان شوفافیت
حودودوشغور وظوایف و مسوئولیتهووای آنوان ،هومجهووت نبوودن دسوتگاههووای

6

حسابرسی و رسیدگی کننده در اجرای وظوایف ،عودم ورود همگوان در بودجوه
عمومی
2

مبارزه با
فساد

عدم شفافیت الزم و دتت کافی در برآوردهای هزینهای و درآمدی ،عودم وجوود
شفافیت در بودجه ،سیاسویکواری و البویگوری و درنتیجوه انجوام نشودن کوار

6

کارشناسی و علمی در فرآیند بودجهریزی
عدم ارتباط بین برنامهوبودجه ،همراستا نبودن بین برناموههوا و اسوناد باالدسوتی،
توسعه فعالیتهای اتتاادی دولت برخالف سیاستهای کلوی اصولی  ،11عودم

11

برنامهای

تناسب بودجه با وضعیت کالن اتتاادی در یک افق کوتاهمودت ،گسسوت بوین

6

توانین بودجه ساالنه برخی از سالها و برنامههای توسعه به سبب نبوود رعایوت
زمانبندی تانونی
نامتناسب بودن طبقهبندی اطالعات و فرآیند بودجهریزی ،از آنجا که تووه مقننوه
11
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آماری و
اطالعاتی

نسبت به دولت در دسترسی به اطالعات مورد نیاز بوا محودودیتهوایی مواجوه
است ،لذا تجزیهوتحلیل انتخا های دولت توسوط مجلوا بوا مشوکل روبوهرو
می گردد ،ناکافی بودن اطالعات مندرج در سند بودجه برای تاومیمگیوری تووه
مقننه و عدم وجود اطالعات از سرمایههای دولتی

2


ردیف

12

مقولهها

کدهای محوری

(چالشها)
برتراری
عدالت

19

اتتاادی

11

سیاسی

فراواني

توزیع ناعادالنه منابع عمومی بودون توجوه عودالت منطقوهای ،محرومیوت ذاتوی
مناطق ،عدم عدالت در پرداخت یارانهها ،رویه شدن بی عدالتی در برخی منواطق

2

و بیعدالتی سلسلهمراتبی بودجهای
بنگاهداری اتتاادی دولت ،تیمت گذاری اتتاادی ،دخالت بویمنطوق دولوت در
اتتااد و نوسان بیشازحد ارز

1

تأشیرگذاری گروههای ذینفوذ در هر فرآیند برنامهای ،دخالت مجلا در بودجوه
به لحاظ فنی ،ناتمام ماندن طرحهای عمرانی ،عودم حضوور وزرا در گوروههوای
تخاای و درنتیجه عدم اولویتبندی مسا ل و مالکهای سیاسی در تخاویص

1

12

گروههای

تاووویب بودجووه از مجوورای رسوومی و تخاوویص آن از مجوواری غیررسوومی و

ذینفوذ

سهمخواهی گروههای ذینفوذ از بودجه

16

تادیگری

16

منطقهای

متمایز نبودن وظایف حاکمیتی و تادی گری دولت و مخلووط بوودن وظوایف،
دولت بهجای نظارت بر امور به اجرای همه کارها مشغول است
امنیت اتتاادی مناطق و توانایی جذ

سرمایه مناطق

2
2
2

همانطور که در جدول مشاهده میکنید ،به فراوانی چالش مدیریتی شوامل عودم امکوان
کاهش هزینههای دولت ،بی توجهی به توان نیروهای بومی ،عدم تعادل در منابع و ماوارف
بودجه و...بیشتر اشاره شده است.
نتيجهگيری و پيشنهادها

مقاله پژوهشی :آسیبشناسی بودجهریزی در جمهوری اسالمی ایران

بودجه

الف) نتيجهگيري
بودجه ریزی بهعنوان مهومتورین فراگورد خوطمشویگوذاری موالی دولوت ،تجلوی اراده
حکومتها است .تجلی گاهی که اصالح آن موجب اصالح امر حکومت و جامعه میگوردد.
نظر به این موارد ،این تحقیق با هودف آسویبشناسوی بودجوهریوزی و بوا توجوه بوه نظور
کارشناسان و خبرگان امر ،به تبیوین و شناسوایی آسویبهوای بودجوه ،دسوتهبنودی آنهوا و
فهرستبندی آن پرداخت .پژوهش با مطالعه مقواالت و اسوناد کتابخانوهای و بوا اسوتفاده از
روش تحلیل تم به استخراج و دستهبندی آسیبهوای بودجوهریوزی پرداخوت و در بخوش
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پایانی یافتههای تحقیق و آسیبهای موجود در بودجوهریوزی ایوران را احاواس و توصویف
نمود و نتایج نشان داد :کارشناسان به ترتیب مقولههای مودیریتی ،موالی ،توانونی ،مقرراتوی،
فنی ،مطالعاتی ،ساختاری ،نظارتی ،مبارزه با فساد ،برنامهای ،آمواری و اطالعواتی ،برتوراری
عدالت ،اتتاادی ،سیاسوی ،گوروههوای ذینفووذ ،تاودیگوری و منطقوهای را مهومتورین
چالشهای بودجهریزی عنوان کردند.
فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

نظام بودجهریزی در ایران یک نظام سنتی و متمرکز ،ناکارآمود ،غیور شوفاف ،مبتنوی بور
هزینه و متکی به درآمدهای نفتی است .سهم باالی هزینههای شرکتها و مؤسسات دولتوی
اکنون در الیحه بودجه  1922بیش از  61.61درصد کل بودجه را به خود اختااص میدهد
و متوسط سهم هزینه های جاری در کل بودجه کشور نیز در چنود سوال گذشوته بواالی 61
درصد بوده است .نتیجه این نوع بودجهریزی ،دخالت دولوت در اتتاواد را بوه سوطح غیور
تابل تبولی رسانده است .در چنین سیستمی اطالعات کافی در خاوص نتوایج هزینوهکورد
اعتبارات و میزان اشربخشی و کارآیی برنامهها ارا ه نمیشوود .مواجوه بوا مشوکالت عدیوده
بودجهریزی سنتی ،محدودیتهای مالی و تقاضای بیشوتر بورای خودمات عموومی بهتور در
تمام سطوح و نتایج نامطلو

پیش رو ،اجرای روش جدیدی از بودجهریزی را در شورایط

کنونی میطلبد.
برای تحقق این مهم ،راهبرد مؤشری جوز اجورای بودجوهریوزی بور مبنوای عملکورد یوا
بودجهریزی عملیاتی که مجلا و دولت در سالهای اخیر و بهویژه از اوایل برناموه چهوارم
توسعه آن را پیگیری میکنند ،به نظر نمیرسد؛ بنابراین شیوه بودجهریزی بوهعنووان روشوی
که از شفافیت ،کارآیی و اشربخشی عملیاتی الزم برخوردار است ،پیشونهاد و انتخوا

شوده

است .مع االسف بهرغم اینکه دولت بر اسواس الزاموات برناموههوای توسوعه ،موظوف بوود
بودجه های سنواتی را به لحاظ شکلی و محتوایی بر مبنای عملکرد تنظویم نمایود ،لویکن در
هنگام اجرا به هیچ عنوان به صورت عملیاتی رفتار نکورد ،بلکوه از ایون هودف نیوز فاصوله
گرفت که این مسئله ناشی از فقدان شرایط مناسب و بسوترهای الزم اتتاوادی ،اجتمواعی،
سیاسی و فرهنگی کشور میباشد .تغییر و تحوالت مدیریتی در سوالهوای اخیور و نواتوانی
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دولت به همراه آماده نبودن فضای عمومی جامعه برای پذیرش شویوه جدیود بودجوهریوزی


موجب شد تا دولت به اهداف مورد نظر در این زمینه نا ول نگوردد و در عمول انحوراف از
برنامه چهارم توسعه ،چشمانداز  21ساله و سیاستهوای اجرایوی اصول  11توانون سیاسوی
صورت گیرد.
ب) پيشنهاد
هر تغییر و تحولی در جامعوه و بوهخاووص در عرصوه اتتاواد نیازمنود بسترسوازی و
برتراری شرایطی است که مناسبات زمانی و ضورورتهوای مودیریتی در آن ملحووظ شوده
باشد .تحول مدیریت نظام بودجهریزی از هزینوهای بوه عملیواتی نیوز از ایون اصول مسوتثنا
اساس آسیب های شناساییشده در نظام بودجه ریزی جمهوری اسالمی ایران به شورح ذیول
پیشنهاد کرد:
 .1تدوین نظام اجرای کارآمد و اصالح و بهبود تامیم گیری در فرآینود بودجوهریوزی
عملیاتی.
 .2شفافسازی از لحاظ تانونی و ایجاد انضباط مالی و برتراری نظام انگیزشی در نظوام
بودجهریزی.
 .9بسترسازی فرهنگی با استفاده از نظامهای آموزشی بر مبنای عملکرد.
 .1بهکارگیری شیوه های افزایش کارآیی و اشربخشی عملکرد دولوت بور مبنوای بودجوه

مقاله پژوهشی :آسیبشناسی بودجهریزی در جمهوری اسالمی ایران

نیست .با توجه به اهداف و سؤالهای تحقیق حاضر ،میتووان راهکارهوای کواربردی را بور

عملیاتی.
 .2تدوین نظام نظارتی فراگیر ،هماهن

و روان در اجرای ایون نظوام بودجوهریوزی بوا

هدایت و محوریت مجلا شورای اسالمی.
 .6ایجاد همبستگی بین بودجه و برنامههای توسعه اتتاادی از طریق جموعآوری کلیوه
اطالعات الزم بهمنظور برنامهریزی کالن اتتاادی در بودجه کل کشور.
 .6تعیین معیار کمّی بهویژه معیار مالی بهمنظور ارزیابی کارآیی و عملکرد دسوتگاههوای
اجرایی ،سنجش عملیات و نیز جلوگیری از تکرار و توداخل فعالیوتهوا و عملیوات
دستگاهها.
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 .6استفاده از یک چارچو

تحلیلی که در آن دادوسوتدهای غیور پوولی ،دادوسوتدهای

موجودی ها و جریانهای اتتاادی ،تفکیک و در ترازنامه دولت انعکاس یافته باشد،
جهت هماهنگی بیشتر متغیرهوای آمواری بوا مفواهیم اتتاوادی و همواهنگی ارتوام
بودجهای با حسا های ملی.
 .2بهکارگیری الزامات شدید تانونی بهمنظوور پاسوخگویی هرچوه دتیوقتور واحودهای
فالنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،11زمستان 1922

دریافتکننده بودجه در رابطه با نحوه و محلهای مارف بودجه.
 .11بررسی و بازبینی اتالم بودجه تدوینشده ،هر سه ماه یکبوار کوه شوامل پویشبینوی
درآمد و هزینه و مشخص کردن کلیات برنامههای پیشونهادی نحووه جبوران کسوری
بودجه برای سایر دورههای سهماهه میباشد.
 .11ایجاد شبات ،تانونمندی و رتابتپذیری در عرصههوای فعالیوت اتتاوادی بوهمنظوور
جلوگیری از فساد و تخایص درست و بهینه منابع.
 .12تخایص مسئولیت هوا بوین کوارگزاران ،بانوک مرکوزی ،نهادهوای موالی عموومی و
بنگاه های مالی غیرعمومی جهت اطمینان از پاسخگو بودن مودیریت هریوک از ایون
کارگزاران.
 .19دسترسی عموم به تمامی اطالعات مربوط به گذشته ،حال و پیشبینی عملیات موالی
آینده دولت و نیز روشهای اجرایی که در پیشبینیهای اتتااد کالن به کوار گرفتوه
شده است ،به منظور استفاده از نیروی نظارتی مردم و الزام هرچه بیشتر مسوئولین در
پاسخگویی.
 .11مبنای محاسبه در بودجهریزی عملیاتی (تیمت تمامشده کاال و خدمات) بوهصوورت
دتیق ،شفاف و بر اساس تیمتهای واتعی باشد و در محاسبه ،ارتوام بودجوه اعموال
گردد.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


اصغرزاده ،حسین علی؛ شیروانی ،سیدعلیرضا و امیر شهبازبگیان(« )1926بررسی و شناسایی چالش هوای پیواده سوازی

بودجه ریزی در ایوران» ،اولين کنفرانس بين المللي اقتصااد ،ماديريت ،حساابداري ،علاوم انسااني و بانکاداري
اسالمي ،تهران ،موسسه پیشاهنگان دانش.


آذر ،عادل و امیرخانی ،طیبه (« .)1921بودجهريازي عماومي :نهادهااي بودجاهريازي و بودجاه محلاي» .تهوران:
انتشارات سمت.



آذر،عووادل ونجف وی ،سووجاد(« .)2111موودل سووازی ریاضووی اسووتوار ،رویکووردی نوووین در بودجووه ریووزی عمووومی



پورحسن ،سمیه و فرجوند ،اسفندیار (« .)2112بررسی نقش رسانههای اجتمواعی بور مشوارکت شوهروندان در فراینود
بودجهبندی مشارکتی» .فصلنامه مديريت دولتي.966-922 ،)9(11 ،



رضایی ،مهدی« .)2112( .بایسته های حقوتی بودجۀ نهادگرا» .فصلنامه



سیدرضوا ی ،میریعقوو  ،پووورعزت ،علوی اصووغر و سوعدآبادی ،علوی اصووغر (« .)2116رصود چووالشهوای سیسووتم

پژوهش حقوق عمومي.116-26 .)16(16 ،

بودجهبندی ایران با هدف توسعۀ رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی» .فصالنامه بررساي هااي حساابداري و
حسابرسي.216-169 .)1(29 ،


تاسمی ،محمد(« .)1921حاکميت دوگانه در بودجهريزي» .تجارت فردا19-11)22(1 ،



مقیمی ،پورعزت ،دانایی فرد ،حسن و احمدی ،حیدر« .)2116( .تبیین عناصور حکمرانوی خوو در سیاسوتگوذاری
نظام بودجهریزی کشور» ،فصلنامه مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومی.22-91 .)21(6 .



مقیمی ،سیدمحمد (« .)1926بودجه ريزي دولتي؛ نظريه ها ،اصول و کاربردها» ،انتشارات راه دان.



نوبخت محمدباتر(« .)1921مدل مفهومی اصالح ساختار نظام بودجه ریزی کشوور» ،فصلنامه راهبرد اقتصاادي ،سوال

مقاله پژوهشی :آسیبشناسی بودجهریزی در جمهوری اسالمی ایران

ایران»فصلنامه پژوهشهاي مديريت در ايران ،سال دوم ،شماره.21-1 ،12

اول ،شماره دوم.16-6 ،


نوبخت ،محمودباتر و نووری ،مسوعود(«.)1921تحلیول و بررسوی بودجوه صود و دو سواله  ،»1921-1262فصالنامه
پژوهشکده تحقيقات راهبردي.



ویلداوسووکی ،آرون(".)1261برنامااه رياازي و بودجااه رياازي بااراي کشااورهاي فقياار".بووا ترجمووه علووی
پارسا یان.تهران:انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
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