ممكن است بهدليو صروهجویی دستگاه اجرایحی در مصحرف

اصول بودجهبندي
Budgeting Principles

اعتااراق براي مقابله با كحاهش تخصحين ناگهحانی در طحی
سال مالی باشد .در چنين مواردي ،اجازه لر وجوه مصرف

اصولی كه در این بخش به آنها اشاره میشود اصولی حقوقی

نهده در یك سال براي سال بعد ممكحن اسحت الزم نااشحد.

نيستند كه از طرف قانونگذار تكليف شده باشد ،بلكه اصولی

ازطرفدیگر چناننه تمركز اعتااراق در پایان سحال بحهدليحو

مالی هستند كه از نظر تقویم دقيق و صحيي دلحو و لحر

ضعف در تهيه و تنظيم بودجه و قاحول پيهحنهاداق پحيش از

دولت در ماليه عمومی الزامی تلقی میگردند .اصول 01گانحه

نياز دستگاههاي اجرایی باشد ،اعتااراق مزبور در امور بحدون

مزبور به شرح زیر است:

اولویت به مصرف لواهد رسيد .راهحو مناسب در اینگونحه

اصل ساالنه بودن بودجهه The Annuality of the

)Budget Principle
بودجه قطعيت ندارد و پيشبينی است .هر پيشبينحی نحاگریز
در یك بعد زمانی انجام میگيرد .این ظرف زمانی در التيحار
تصميمگيران است .بدیهی است تصویب جمعآوري درآمدها
و مصرف آنها نمی توانحد براسحاه هگتگحی یحا ماهانحه و یحا
نامتناهی باشحد .تقریاحا در همحه كهحورها بودجحه  01محاه را
پوشش میدهد .مجوز دولت براي كسب درآمحد و همننحين
مجوز لر آن در پایان سال مالی لاتمه مییابد .ایحن سحال
مالی معموال ولی نه هميهه همان سال تقویمی اسحت .اصحو
ساالنه بحودن بودجحه بحا الحزام نظحارق قحوه مجریحه توسح
قانونگذار و همننين تيوالق شرای اقتصادي توجيحه پحذیر
است.
براسححاه مححاده  )6قححانون مياسححااق عمححومی كهححور
مصوب  ،)0666سال مالی یك سال هجحري شمسحی اسحت
كححه از اول وححروردین مححاه آبححاز و بححه پایححان اسححگندماه لححتم
میشود.
رعایت اصو ساالنه بودن ممكن است منجحر بحه تعجيحو
براي انجام مخار در پایان سال مالی گردد كه در اصحطحح
بححه جنححون ولخرجححی  )Squander Maniaموسححوم اسححت.
دستگاه هاي اجرایی براي این كه بتوانند حداقو همان مالغ را
در سححال آینححده دریاوححت دارنححد ،سححعی مححیكننححد مخححار
برنامهریزي نهده را به هر طریق ممكن انجام دهند.
تمركز بخش قابو مححظحهاي از بودجحه در پایحان سحال

موارد بهاود روش تهيه و تنظيم بودجه اسحت .در هحر ححال،
وراهم آوردن امكان استگاده از اعتتاحاراق مصحرف نهحده در
سال مالی در سال بعد ،از لحر بحیميابحا و بحدون مطالعحه
اعتااراق در پایان سال جلوگيري میكند.
اصل وحدت بودجهه The Unity of The Budget

)Principle
منظور از این اصو این است كه وق یك بودجه واححد بایحد
به تصویب برسد .یعنی بودجه دولت وق یكاار به طوري كه
حاوي هزینهها و درآمحدهاي تمحام تهحكيحق دولحت باشحد
براي رسيدگی و تصویب به قوه قانونگذاري ارائه شود.
اصو وحدق بودجحه امكحان كنتحرل و تجزیحه و تيليحو
جامع مجلس را بر عملياق مالی دولت اوزایش میدهد .اگحر
اصو وحدق بودجه رعایت نهود و هر دستگاه یحا سحازمانی
براي لود بودجه اي داشته باشد و یا دولت براي هر دسته از
كارهاي گوناگون بودجه اي جداگانه در زمحان هحاي مختلحف
تهيه نماید ،هماهنگی و تقارن منطقحی زمحانی و مكحانی بحين
عملياق بخش هاي مختلف از ميان لواهد روت و جلوگيري
از دوباره كاري ها دشوار میشود .ازطرفدیگر اگر قرار باشد
بودجه در بخش هحا و قسحمت هحاي مختلحف در زمحانهحاي
متگاوق به مجلس ارایحه شحود امكحان رسحيدگی و تجزیحه و
تيليو جامع بودجه كهور از مجلس سلب میشود.
همننين ،درصورتیكحه بودجحه مخحار عمحده را دربحر
نگيرد ،تضمينی وجود ندارد كه منابع كمياب بحه درسحتی بحه
دستگاهها و ردیفهایی تخصين یابد كحه اولویحت بيهحتري
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دارند و نظارق قانونی و پاسحخگویی درسحت اعمحال شحود.

دریاوتهاي دولت در حسابهاي لزانحهداري كحو متمركحز

چناننه مخار پيشبينی شده به طور همزمان و در یك سند

می شود و همه پردالتها در ححدود اعتاحاراق مصحوب بحه
موجب قانون انجام میگيرد».

سند بودجه) ذكر نهود ،بازبينی آنها در كنار هحم و انتخحاب
مواردي كه اولویت بيهتري دارند امكانپذیر نمیشود.

اصههل مههامیي
اصهل عاهادب بودجهه

The Balanced- Budget

فهها عودههيل بودجههه

The

)Comprehensiveness of the Budget Principle

)Principle

منظور از این اصو این است كحه دولحت بایحد بودجحه را بحه

براساه این اصو بين پيشبينی دریاوتهحا و پردالحتهحاي

صورق ریز و به تگصيو تهيه و تنظيم كند .اگر ایحن تگصحيو

دولت در دوره زمانی بودجه باید تعادل وجود داشحته باشحد.

نااشد امر اساسی نظارق بر درآمحدها و هزینحه هحاي دولحت

این اصو متأثر از دیدگاه كحسيكهحا از دولحت اسحت كحه از

ميسر نخواهد بود.

نظر آنان دولت نااید در امور اقتصادي دلالت كند .در نتيجه

براسححاه مححاده  )66قححانون مياسححااق عمححومی كهححور:

استگاده ابزار اقتصادي مثو سياست تحأمين كسحري بودجحه را

«بودجححه هریححك از وزارتخانححههححا و مسسسححاق دولتححی و

قاول نداشته و بودجه متعادل یك اصو تلقی میشحده اسحت.

واحدهاي وابسته به آنها باید بهطور جداگانه در بودجحه كحو

در بسياري از نوشته هاي صاحانظران بودجحه متحأثر از اصحو

كهور در شود.

تعادل بودجه اصو دیگري تيت عنوان «اصو تقدم درآمحدها
و هزینهها» را مطرح میكنند به این مگهوم كه ابتحدا درآمحدها

اصل عخديص و عدم عخديص بودجه

باید مهخن و مياساه شود سپس براي پيشبينحی درآمحدها

طاق اصو تخصين بودجه ،تمام ارقام منظور در بودجه باید

هزینهها برآورد میگردد بحهگونحهاي كحه از سحقف درآمحدها

به همان وضع و ترتيای كه در سند بودجه و جحداول منضحم

تجاوز ننماید و تعادل بودجه بر هم نخورد.

به آن تعيين شده است وصول یا به مصرف برسد .استثناء بحر

اصل جامايه

این اصو مجوزهاي ميدودي است كه براي انتقال از ردیگی

بودجهه The Universality of the

دیگر یحا از عنحوانی بحه عنحوان دیگحر در قحوانين و مقحرراق

)Budget Principle

معموال پيشبينی میشود.

از این اصو دو مهگوم مربوط به هم و درعينححال جداگانحه

«اصو عدم تخصين بودجه» مناعح

مستگاد می شود .اول اینكه بودجه باید جامع و كامحو بحوده و

از اصحو جامعيحت

بودجه است و به موجب آن نمحی تحوان و ناایحد در بودجحه

تمام درآمدها و هزینههاي دولت را دربرگيرد و دیگحر اینكحه

بعضی از درآمدها را بحه مصحارف مهخصحی تخصحين داد.

ارقام منظور در بودجه باید به طور نالحالن قيحد گحردد ،نحه

انيححراف از ایححن اصححو در برلححی از كهححورها بححهلصححو

اینكه با هم تهاتر كنند .به بيان دیگر هر دسحتگاه دولتحی اگحر

كهورهاي امریكاي التين وجود دارد .وجود این پدیدیحه بحه

درآمدي دارد باید این درآمد به لزانه دولحت واریحز شحود و

معنی وقدان اطمينان در نظام دولتحی و وراینحد بودجحهریحزي

براي هزینههاي لود از لزانه درلواست وجه نماید.

است و معموال براي حمایت از برنامه دستگاهها و یا منحاطق

اصو پنجاه و سوم قانون اساسی نيز در واقحع بحر اجحراي
همححين اصححو تأكيححد مححیكنححد .براسححاه ایححن اصححو« :كليححه
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لا

انجام میگيرد .این امحر معمحوال وقح بحراي محواردي

لا

مانند نظام هاي تأمين اجتمحاعی و بازنهسحتگی مجحاز
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شمرده شده است .در سحایر محوارد تقریاحا از طحرف تمحامی

اصل عخميني بودن درآمدها

متخصصين ماليه عمومی مردود شنالته شحده اسحت .گحود،

منظور از این اصو این اسحت كحه وصحول درآمحدها بحيش از

رینارد،0861 ،

)06-01

ماالغ پيش بينی شده در بودجه به شحرط ایحنكحه بحا رعایحت
قوانين ذيربح باشحد محانعی نحدارد و همننحين درآمحدهاي

اصل اناطافپذفري بودجه The Flexibility of the

قانونی حتی در صورق منظور نهدن در سحند بودجحه ،قابحو

)Budget Principle

وصول میباشند.

این اصو در واقع عكسالعمو مسئولين دسحتگاههحاي دولتحی
بححهعلححت مهححكحق ناشححی از اجححراي دقيححق و كامححو اصححو

اصل عحدفدي بودن هزفنهها

تخصين بودجه است و بودجهریزان و قانونگحذاران مجاحور

اعتاححاراتی كححه بححراي دسححتگاه یححا عمليححاتی لححا

شده اند براي روع این مهكحق چارهاي بياندیهحند كحه ایحن

می شود ،جناه تيدیدي دارد و تجاوز از آن ممنحوع اسحت و

چاره در اصو انعطاف پذیري بودجه متالور شده است.

هيچ پردالتی حتی به حكم قانون بدون وجود اعتاار مصوب

انتقال و جابجایی اعتاار ردیحف هحاي بودجحه در بعضحی

تصححویب

جایز نيست.

موارد در ميدوده لاصی توس دستگاه هاي اجرایی ذيرب
مجححاز اسححت .در مححواردي نيححز بححا تأیيححد دسححتگاه مسححئول

اصل اصالح و عجدفد نظر در بودجه

بودجهریزي مجاز میباشد .در موارد نادري نيحز جابحهجحایی

پيشبينی دقيق بحراي اجحراي برنامحههحاي لحا

اعتااراق بهطوركلی ممنوع است .معموال كنتحرل جابحهجحایی

شالن هاي اقتصادي مانند تورم ،نحر ارز و نحر بيكحاري

اعتااراق یكی از مهمترین وعاليت هاي دواتر بودجه میباشد.

مهكو اسحت .بعضحی از نيازهحاي ممكحن اسحت در بودجحه

میدهحد

مصوب نهحده باشحد و ضحرورق آن ضحمن اجحراي بودجحه

این اقدام زمان قابو مححظهاي را به لود التصا

و بخش زیادي از توان اجرایی دولت صرف آن میگردد.

بحا تيحول

تهخين داده شود .بحراي ميحدود كحردن اثحراق ایحنگونحه

دستگاه هاي اجرایی در اجحراي بودجحه بایحد از انعطحاف

مهكحق ،اصول ناظر بر انتقال اعتااراق بایحد انعطحافپحذیر

برلوردار باشند .یحك پحرو ه سحرمایهگحذاري ممكحن اسحت

باشد گود ،رینارد . )0861 ،ممكن است الزم باشد اعتااري

بهدليو ونی با تألير روبهرو شود ،درحالیكه در اجراي پرو ه

تيت عنوان ذلایر اضطراري در بودجه پيشبينی شحود ،كحه

دیگر تسریع گردد .تعيين تركيب دقيق دادههاي یك برنامه به

الاته مالغی كه در این زمينه پيشبينی میگردد نااید از یك تا

سادگی امكانپحذیر نيسحت در بسحياري از كهحورهاي عضحو

سه درصد كو بودجه بيهتر باشد زیرا در بير ایحن صحورق

سحححازمان همكحححاريهحححاي اقتصحححادي و توسحححعه )OECD

مهكو نيوه تخصين ذلایر نيز مطرح میگحردد) .بنحابراین،

دستگاه هاي اجرایی در تعيين مهمترین تركيب دادههحا بحراي

براي تغييراتی كه تركيب بودجه را برهم میزند یا مواقعی كه

اجراي برنامه هحاي لحود و دسحتيابی بحه نتحاید آزاد هسحتند.

اوزایش كلی سط هزینهها اجتنابناپذیر است ،ممكن اسحت

بهمنظور اوزایش كارآیی ،دستگاههحاي اجرایحی در تخصحين

بودجه مورد تجدید نظر قرار گيحرد .سحازوكار تجدیحد نظحر

منابع در بخش لود باید تا ححدودي از انعطحاف برلحوردار

بودجحه بسححتگی بححه شحرای كهححوري دارد كححه در آن انجححام

شوند .الاتحه ایحن آزادي و انعطحاف ناایحد انضحااط محالی یحا

میگيرد ،كه الاتحه اصحول آن بایحد در قحوانين اصحلی و محادر

اولویتهاي تعيين شده در بودجه را لدشهدار كند.

مربوط به بودجه و امور مالی مهخن شده باشحد .بعضحی از
3
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اصول كلی مربوط به تجدید نظحر در بودجحه بحهشحرح زیحر
است :كردبنه ،ميمد)0661 ،


با توجه به اینكحه بودجحه دولحت بحه تصحویب قحوه مقننحه
میرسد ،هرگونه تجدید نظر و اصحح در آن نيحز بایحد بحه
موجب قانون باشد.



بهطوركلی ،تغييراتی بحيش از درصحد مهحخن در توزیحع
مصوب اعتااراق ،یا تغييراتی كه بر حجم كو هزینههحا اثحر
میگذارد .باید براي تصویب به مجلس ارائه گردد.



بهمنظور وراهم كردن امكان روع سحریع مهحكحق توسح
دولت ،روش هحایی را محی تحوان بحراي دادن التيحار انجحام
تغييراق استثنایی در هزینههحا بحه دولحت قاحو از تصحویب
مجلس اتخاذ كرد .الاته این التيحار بایحد ميحدود و كنتحرل
شده باشد و در زمان كوتاهی پس از آن دولحت مكلحف بحه
ارائه اصححيه بودجه به مجلس گردد.



برآوردهححاي جدیححد و تجدیححد نظححر شححده بایححد در زمححان
مهخن تأیيد شود .پيهنهاد هاي دسحتگاه هحاي اجرایحی در
یك مجموعه مورد بررسی قحرار گيحرد و تعحداد اصحححيه
بودجه طی سال به شدق ميدود شود .ترجييا یك بار در
سال).
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