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 سخن پژوهشگاه

در ] هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهار پدیده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 
در کنـار  های وحیـانی راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آموزه

های اصیل جوامـع، شـرط  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نمایی و کارآیی این اساسی پویایی، واقع

سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت
ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه رین ت اسالم به عنوان متقن

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این
 .ای برخوردار است سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی

بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  امام خمینیتوجه به این حقیقت راهبردی از سوی 
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

ه تجربه موفق این نهاد، زمین. ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت
های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 .اشاره کرد 

 سه



های  بـرای دانشـجویان رشـته »اقتصاد بخش عمـومی«اصلی درس این کتاب به عنوان منبع 
مقطـع  در» علـوم اسـالمی«و گـرایش اقتصـاد از رشـتۀ  »اقتصاد اسـالمی«، »اقتصادیعلوم «

تواننـد از آن  مندان به این زمینۀ تحقیقـی نیـز می فراهم آمده است که البته دیگر عالقهکارشناسی 
 .مند شوند بهره

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 .جامعۀ دانشگاهی یاری دهند
مؤلفان محترم اثر، آقایان دکتر هادی امیـری و های  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

حتـرم آقـای دکتـر زهرا دهقان شـبانی و نیـز از نـاظر م دکتر له شهنازی و سرکار خانما دکتر روح
  .الیاس نادران سپاسگزاری کند
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 شگفتاریپ

تجزیه و تحلیـل رفتـار دولـت و بخـش عمـومی در اقتصـاد  ،هدف درس اقتصاد بخش عمومی
 گنجــد اثبــاتی مــی کــل اقتصــاد، قســمتی از ایــن درس در چــارچوب اقتصــاد همچــون. اســت

ـــد نحـــوه اثر( ـــاتمانن ـــواع مالی  و قســـمتی در چـــارچوب اقتصـــاد دســـتوری ) گـــذاری ان
  ). ی و عدالتیاوع رفتار دولت و انتخاب میان کارانتخاب ن مانند(

جلـد ) فصـل اول(بخـش اول  دارد؛سـه بخـش  آنجلـد اول  واسـت  یدو جلداین کتاب 
ی یابـرای دسـتیابی بـه کـاررسد که بدین نتیجه میاین بخش . اقتصاد رفاه است بارۀدر نخست،

در بخـش  ،رو ازایـن. ریزی متمرکز اسـتنسبت به نظام برنامهر، روش بهتری نظام بازااقتصادی 
ی بیشـتر یاکه با وجـود کـارشود  میبه این مسئله پرداخته  ،جلد اول) و سوم دوم های فصل(دوم 

ل حضور دولـت و بخـش عمـومی چیسـت؟ در بخـش سـوم جلـد اول کتـاب ئدال ،نظام بازار
نیز به شناسـایی دقیـق مـوارد شکسـت بـازار در حـوزه تخصـیص و ) چهارم تا هفتمهای  فصل(

ی اقتصـاد هـاترین سر فصـل یکی از مهمدولت و بخش عمومی که  از سویهای رفع آنها روش
  . شود میپرداخته  ،بخش عمومی است

، مرتبط با تعارف و اصول بودجه ،، فصل اولداردفصل  دهیعنی جلد دوم کتاب  ،جلد حاضر
 یمنابع درآمـد بارۀکلیاتی در ،فصل دوم. در ایران است نگاری و بررسی بودجه های بودجهروش

مبانی و اصول مالیات بررسی شده و در فصـل  ،در فصل سوم. کندو مخارج دولت را بررسی می
بـه  ،فصـل پـنجم. تعیـین شـده اسـت مالیات و اثرات آن در ساختارهای مختلف بـازار ،چهارم
در فصـل . شـوداقتصاد سیاسی مالیات بررسـی مـی ،پردازد و در فصل ششممالیاتی میی یاکار
عنـوان یکـی از  به ،مالیات بر ارزش افزوده ،ل هشتمدر فص. شود می بحثفرار مالیاتی  ، ازهفتم
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هـای نفتـی به دریـافتی ،فصل نهم در. شود مالیات در جهان بررسی می یدرآمد ترین منابع مهم
در نهایـت . شـودهای متمادی توجه میترین منبع درآمدی دولت در ایران طی سال عنوان مهم به

  .شودگیری فقر توجه میو اندازه به مبحث توزیع درآمد ،در فصل دهم
تشکر و قدردانی  دادندکه در نگارش این کتاب ما را یاری  کسانی همهاز  استالزم  پایانر د
  .کنیم

  



 

 
 
 
  
  اول فصل

 
 بودجه

  مقدمه
ت، حفـظ یـنظـم و امن یفی چـون برقـراریوظـات دول ،کتاب بیان شدنخست که در جلد  چنان

وظـایف و  این دادن انجام. دارد یعموم یاالهاکن یمیت قانون و تأمکحا یاستقالل، اشاعه مبان
ردن و مشـخص کـبرای رسیدن به این اهداف ریزی برنامه به را هامحدودیت منابع دولتی، دولت

چـه  چه کاالها و خدماتی، به چه مقدار، برای چه کسـی و بـا های معین و محدود که در دورهاین
ملـزم ، و منابع مالی آن را چگونه و به چه مقـدار بایـد کسـب کننـد هایی باید تولید کننداولویت

هـا  تیموری مأمال  برنامه ،بودجه ،بنابراین. شودریزی دولتی نامیده مییند، بودجهااین فر .کندمی
خـود را  یها تیمورمأ ف ویه دولت وظاکاست  یگذار استیابزار س یکف دولت بوده و یو وظا
  . دهد یق آن انجام میاز طر

 و نـهیدهنـده هزنشـان کـه یسـند :سـت ازا رسد عبارتیبه ذهن م که از بودجه یامفهوم ساده
منابع،  تیاست که به هنگام محدود نیا یزیر بودجه یمسئله اساس. باشد سالکی یط دولت درآمد

اختصـاص  B تیـبـه فعال A تیـفعال ایبرنامه  یجا را به الیر xه کگرفت  میتصم دیبا ییبر چه مبنا
 لکنتر(در کل ارکان دولت  یانضباط مال: ند ازا عبارت یزیرمسئله اهداف بودجه نیداد؟ با توجه به ا

 دولـت یاقتصـاد یها اسـتیس در شـده نیـیتع یهـا تیاولو بـا مطابق منابع صی، تخص)مخارج
  .است) یاتیعمل و یئاجرا ییاارک(ارآمد کخوب و  یئاجرا تیریمد و) منابع یراهبرد صیتخص(

م یه و تنظـیـدولت در اداره امور جامعه بـر ته یها تیموراست که تحول در نقش و مأ گفتنی
ریـزی در ، بودجـهریـزیبودجـهمبانی هدف این فصل بررسی  .گذارد یر میثو دامنه آن تأ بودجه

 .ریزی استجویی در بودجهشناخت رانتایران و 
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  یزیر  و بودجه ف بودجهیر تع. ١
 بودجـه ،نخسـت ؛وجـود داردچهـار عنصـر مهـم شده است  ی که از بودجههای ریفتع همهدر 

هـای دولـت شامل درآمـدها و هزینـه بودجهدوم،  ؛استهای دولت اهداف و برنامهدهنده  نشان
 ارقـام بودجـه چهـارم،و شـود یک دوره زمانی مشخص در نظر گرفته می در بودجه سوم، ؛است

  . بینی آینده استبرای پیش
 ،در تعریـف اول. ارائه شـده اسـت برای بودجهسه تعریف اصلی با توجه به این چهار عنصر 

 یـک دوره مشـخص یدولـت بـرا هـایدرآمد و هزینهه در آن کشود  یاطالق م یبه سند بودجه
پـس . سـال اسـت کیـ بیشتر اوقاتو این دوره مشخص رسد، مدت   یب میو به تصو ینیب شیپ

عنوان یک سند دارای اعتبار  بنابراین باید اول، به و یک سند قانونی است بودجه ،طبق این تعریف
بینـی درآمـدها و  دوم،تصویب آن تنها تأییدی بر پیش. ی باشدئجراکارشناسی، مالی، حقوقی و ا

سـوم، . اما مجوزی برای دخل و خـرج دولـت نیسـت ،مخارج دولت برای دوره مورد نظر است
های قوانین عـادی ماننـد ضـمانت اجـرا و عمومیـت و  اما ویژگی ،یک سند قانونی است بودجه

  . آمریت را ندارد
ا و هـولیتئدانـد کـه سلسـله مراتبـی از مسـمـی ینظام اطالعـات کی را بودجه ،تعریف دوم

ک هرم اطالعات مربوط یتوان ریزی را می بودجه ،این تعریف ساسابر. دهدرا نشان می هااختیار
. سـتگذاری و قاعده هرم عرصه اجراس هرم سیاستدر رأت بخش عمومی دانست که یریبه مد

سمت قاعـده و  از رأس هرم به ،١شماره مانند شکل  رییگ میاطالعات مربوط به تصمدر این هرم 
س هرم ، با حرکت از رأبنابراین .ان استیسمت رأس همواره در جر از قاعده به یئاطالعات اجرا
س، بـرعکس بـا حرکـت از قاعـده بـه طـرف رأ و شـوند یی میج اجرایها به تدر میبه قاعده تصم
  . ابندی های گرفته شده اطالع می میی تصمئج اجرایمقامات از نتا
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  یئاجرا اطالعات و یر یگ میهرم اطالعات تصم: ١شکل 

 
ماننـد شـکل ) یئـا اجرایـ( یریگ میهر رده تصـم یرابتوان می از بودجهاساس این تعریف بر

  .ردکه یخاص آن را ته سند بودجه ٢شماره 

  
 )یئاجرا ای( یر یگ میخاص هر رده تصم سند بودجه: ٢شکل 

  اطالعات
 یئاجرا

  اطالعات
 یر یگ میتصم

 سند
 بودجه
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ن که در چارچوب مبانی و اصول کهای مم گزینهمیان را انتخاب  ، بودجهتعریف سوم بودجه
های ممکن گزینهمیان قابل ذکر است که انتخاب . کندگیرد تعریف میفنی مشخص صورت می

ی کهـای فرهنگـی و ایـدئولوژی، ارزش)قضـائیه و مقننـه(تحت تأثیر روابط دولت و قوای دیگر 
  .جویان است نیروهای ذی نفوذ و همچنین نقش رانت

ريزي در ايران تطـابق  با ساختار بودجه هاي بودجه يك از تعريفبه نظر شما كدام :1پرسش 
 بيشتري دارد؟

  
   در ایران مراحل تصویب بودجه: ١کادر 

 تا مجلس سیئر به جمهور سیئر یسو از حهیال میاز زمان تقد رانیدر ا یزیرمراحل بودجه لیذدر شکل 
  .است شده مشخص جمهور سیئمجلس و ابالغ به ر یسو ازشده  بیتصو قانون بودجه یاامض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
یزیهای بودجه اهداف و مأموریت. ٢   ر

ریزی  با خواندن این مطالب سؤالی که در ذهن ممکن است طرح شود این است که چـرا بودجـه
هدف سه ریزی با  ریزی چیست؟ در پاسخ باید گفت که بودجه باید انجام شود و هدف از بودجه

دوم، منابع مطـابق  ؛انضباط مالی در کل ارکان دولت به وجود آوردنخست، . شودکلی انجام می

تقدیم الیحه به 
رئیس مجلس 

توسط رئیس جمهور

تقدیم الیحه به 
های تحصصی  کمسیون
 سلجم سیئر توسط 

پیشنهادات تقدیم 
نمایندگان به 

 های تحصصی کمسیون

تشکیل 
های تلفیق  کمسیون

 مجلساصلی 

ارائه گزارش 
کمسیون توسط 

 مخبرین

تقدیم گزارش نهایی به 
جلسه علنی توسط 

 های اصلی کمسیون

سخنان موافقین و 
  مخالفین

 )کفایت مذاکرات(

تقدیم بودجه به 
 شورای نگهبان

تأیید شورای 
 نگهبان

ابالغ به ریاست 
جمهوری با امضای 
 رئیس مجلس

ها های تخصصی درباره تبصره نهادهای کمسیونبررسی پیش

 بینی آنها بررسی درآمدها و نحوه پیش

 های اجرایی های دستگاه بررسی هزینه
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 ییاارکـدولـت بتوانـد  ،های دولت تخصیص یابـد و سـوم های تعیین شده در سیاست با اولویت
  . ی و عملیاتی خوب و کارآمدی داشته باشدئاجرا

 ینـیب شیپ یاول درآمدها به طور قابل اعتماد دیبا بودجه در یمال انضباط هدف به دنیرس یبرا
 مسـئول) مجلـس نـدگانینما( مقننـه قوه و رانیت وزئیه. شودکنترل  و شیپا ها نهید و دوم، هزنشو
  .هستند بودجه هدف نیا به دنیرس یدولت برا یهانهیهز و درآمدها ینیب شیپ یبررس
. دولت اسـت یهاتیاولو با مطابق منابع صیتخص که یزیربودجه دوم هدف به یابیدست یبرا

 درآمـد کسـب منـابع نیـیتع یبرا که است نیا آنها فهیها هستند که وظوزارتخانه هدف نیمسئول ا
 کننـد تیـرعا را ریپذانیپا منابع از نهیبه یبرداربهره سپس و یاتیانصاف و شمول مال نخست ،خود
  .باشند داشته یزیربرنامه یهانهیهز قسمت در خود یدرآمد منابع صیتخص یبرا و

جـویی، ، صـرفهکـاراییهـای عملیاتی است که شامل بحـث کاراییریزی  هدف سوم بودجه
هـا این هدف در مؤسسات موجود در درون وزراتخانـه. یند مناسب استاو انتخاب فر اثربخشی

مـالی  ینتـأم یلامـ یاه ییاراد شورف ایها از طریق وصول مالیات این سازمان. شودپیگیری می
  .یابند تسد یتایلمع ییاراک فده هب ات دننک تیریدم ار دوخ یاه هنیزهد ایذا بل ،دنوش یم

هـا  و های موجود در وزارتخانـهها و سازمان ریزی دولت، وزارتخانه بنابراین، در فرایند بودجه
ای  از اهداف وظـایف درآمـدی و هزینـه یک هربا توجه به  ١شماره جدول . قوه مقننه درگیر است

  .شده است بندی تقسیمو سطح سازمانی اجراکننده آن  مدیریت بودجه
  

 اجراکننده یو سطح سازمان بودجه تیر یمد یا نهیهز  و یدرآمد فیوظا: ١جدول 

یدرآمدفهیوظ یانهیهز  فهیوظ یسطح سازمان هاهدف

اعتمادقابلیهاینیبشیپ ها نهیهز  کنترل مقننه قوه و رانیت وز ئیه یانضباط مال

 یاتیانصاف در شمول مال ها نهیهز  یزیر  برنامه یا وزارتخانه نیب
ریپذانیپامنابعازنهیبهیبردار و بهره  منابع زیتجه و صیتخص

  منابع کننده نیتأم یادار  یها سازمان ها نهیهز  تیر یمد یا درون وزارتخانه
 )یمال منابع فروش و اتیوصول مال(

 :یاتیعمل ییکارا
 ،ییجو، صرفهییکارا
مناسب ندی، فرایاثربخش
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ــات  طبقه ،ریزی در بودجــه ــدی اطالع ــت بن ــات در  طبقه. داردبســیاری اهمی ــدی اطالع بن
های دولت در هر بخـش بـه تفکیـک بینی درآمدها و هزینه است که پیش گونه بدینریزی  بودجه

ها،  گیری ها و تصـمیم سیاسـتبندی اطالعات کمک به طراحی  هدف از طبقه. گیردصورت می
های دولت، تسـهیل  های مختلف، معرفی طیف فعالیت شناسایی نحوه تخصیص منابع به بخش

ی نسـبت بـه عملکردشـان، مبنـایی ئهای اجرا ارزیابی عملکرد، مبنایی برای پاسخگویی دستگاه
  . ت استهای دول های مالی، اقتصادی و اجتماعی و مبنایی برای اجرای سیاست برای تحلیل

 
یزی اصول بودجه. ٣   ر

مطرح  »ریزی اصول بودجه« با نامسلسله قواعدی  ،تر آنو تدوین منظم بیشتر بودجه کاراییبرای 
و ) اصـلیـازده شـامل (السـیک یـا قـدیم کریزی به دو دسته کلی اصول  اصول بودجه. دنشومی

: نـد ازا ریزی عبارت السیک بودجهکاصول . قابل تفکیک است) اصلچهار شامل (اصول جدید 
بودن، اصل جامعیت، اصل  نه، اصل ساال)ای مسائل بودجههمه برتری قوه مقننه در (اصل اقتدار 

پـذیری،  ، اصل شاملیت یا تفصـیل، اصـل انعطاف)و عدم تخصیص(وحدت، اصل تخصیص 
ها، اصل تعادل و اصل تقدم درآمدها بـر  بودن هزینهمحدود اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل 

اصل شـفافیت، اصـل پاسـخگویی، اصـل : ند ازا عبارتریزی نیز  اصول جدید بودجه. ها هزینه
 ).جویی و اثربخشی ، صرفهییاارک(رد کثبات و اصل عمل

 
  السیککاصول . ١−٣

  ل اقتداراص −
ولـی قـوه مقننـه  ،شـودی مـیئبا تعامل دو طرفه دو قوه مجریه و مقننـه تهیـه و نهـا اگرچه بودجه

ای نویسی تمایالت منطقه است که در شیوه کنونی بودجه گفتنی. است ی بودجهئکننده نها تعیین
 .علمی منابع اولویت دارد نگری، کارآمدی و تخصیص و بخشی بر کالن

  
  اصل ساالنه بودن بودجه −

بینـی و  های دولـت پیش نوعی برنامه است که در آن درآمـدها و هزینـه بودجه ،ه گفته شدک چنان
نیـز بایـد  بودجـهبنابراین، در است؛ یک محدوده زمانی  مندبینی نیاز هر پیش. شودتصویب می

و بیشـتر گـذار  در اختیـار قانون فاصله زمانی بـرای بودجـه. یک فاصله زمانی در نظر گرفته شود
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ن است که فاصله زمانی کمتر از آسال برای یک علت محدود کردن بودجه. سال استیکاوقات 
هـای طـوالنی  زمان و طلبد عبـث خواهـد بـودمی ال به واسطه کار عظیمی که تهیه بودجهسیک

امکـان » سـال یک«بنـابراین، در زمـان . ندسـاز بینی دقیق را مشکل می پیش نیز سال بیش از یک
تولیـد همچنـین تـأثیر عوامـل اقتصـادی ماننـد . بینی نزدیک به واقعیت بیشتر خواهـد بـود پیش
سازند و تـا  های دولت را متأثر مینیز برنامه )غالت(های استراتژیک کشاورزی ساله فرآورده یک

 این اصـل هستندهای دولت  بینی درآمدها و هزینه برای پیش» سال«حدودی تأییدکننده انتخاب 
 . گویندمی نه بودن بودجهاصل ساال ،شودبسته سال  برای یک بودجهباید که  را

کمتر از یک ای و دیگری بودجهبرنامه هاییکی اعتبار ؛البته اصل ساالنه بودن دو استثنا دارد
ریزان  مـهنـد و برنانک دلیل اینکه نیازهای اقتصـادی جدیـد ایجـاد می ای بهبرنامه هایاعتبار. سال

ی بـر اصـل ئند، اسـتثنانک تری توجه میبه آینده طوالنی ،نه بودن بودجهضمن پذیرفتن اصل ساال
اعتبـارات مصـوب فقـط در  به این صورت که بنا بر اصل ساالنه بودن بودجه. ساالنه بودن است

و بایـد مانـده اعتبـارات مصـرف  ندانتقال به سال بعد نیستو قابل هستند طول سال قابل مصرف 
مگـر آنکـه  ؛نشده هر سال حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعـد بـه خزانـه برگشـت داده شـود

دولت مجبور به انجام عملیاتی باشد که اجرای آن یا  ،تعهداتی ایجاد شده و پرداخت نشده باشد
امـا . اسـتدهد که بازپرداخت آن در چند سال  می هایی و سفارشبرد  سال زمان می بیش از یک

تعهدات دوره برنامه در هر سـال . رسد میتصویب مجلس به صورت یکجا  ای بهبرنامه اعتباراِت 
در آن صـورت  ،دنساالنه باش ای مقید به اجازه بودجهولی اگر اعتبارات برنامه ،انجام خواهد شد

 فقط قانون بودجه. به شرطی قابل پرداخت است که اعتبارات مورد نظر به تصویب مجلس برسد
 . کند ها را تضمین می ساالنه است که حدود اعتبارات و پرداخت

 ،...وهای سیاسـی، اقتصـادی، مـالی  به لحاظ بحران که سال در مواردی کمتر از یک ۀبودج
شود و به این صورت است ، تنظیم میکندرا به موقع تهیه و تنظیم  ساالنه تواند بودجهدولت نمی

هایی را بـه صـورت  بودجـه ،ساالنه که مجلس تا فراهم شدن امکانات الزم برای تصویب بودجه
 .رساند به تصویب می ،...یک ماهه، دو ماهه و

  
  اصل جامعیت بودجه −

عمرانـی و (های خـود  درآمدها و هزینـههمه به این صورت است که باید  اصل جامعیت بودجه
های دولتی، مؤسسـات  ها و شرکت وزارتخانه(ی، ئهای اجرا و همچنین اعتبارات دستگاه )جاری
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منـد  دولـت بهره که از بودجـه را هایی دستگاههمه و  )دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
 . آورده و به مجلس تقدیم کند در سند بودجهرا  )شوند می

کلیـه «: گویـد میایـن اصـل . قـانون اساسـی نیـز بـه اصـل جامعیـت اشـاره دارد ۵٣اصل 
هـا در حـدود  شود و همه پرداخت داری کل متمرکز می های خزانه های دولت در حساب دریافت

 . »گیرد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می
به صورت کامـل در  شد و اولین بودجه در ایران رعایت نمی در گذشته اصل جامعیت بودجه

نظر ماهیت سیاسی، اصل جامعیت بدین منظور است که م از. تقدیم مجلس گردید ١٣۴۵سال 
باره نیز به اطـالع نماینـدگان مجلـس مبادالت مالی دولت روشن و مشخص باشد و به یکهمه 
از قابـل تـوجهی میـزان  ،دنساالنه منعکس نشـو به شکل کامل در بودجه اگر ارقام بودجه. برسد

 . ماند نمایندگان مخفی می برایدولت کارهای 
   
  اصل وحدت بودجه −

کید دارد و بـه ایـن صـورت اسـت کـه درآمـدها و  این اصل بر واحدبودن بودجه در هر کشور تأ
های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و امثـال آن بایـد ها، شرکتهای وزارتخانههزینه

هـا است که اگر دستگاهآن مزیت استفاده از این اصل . دنآوری و ثبت شو به صورت یکجا جمع
و کنتـرل آن نیـز بـر هزینه بسیار ،جداگانه داشته باشند واهند بودجهبخ یک هرو واحدهای دولتی 

 پدیـدبسـیاری د ناهمـاهنگی هـا مسـتقل باشـریزی دسـتگاه همچنین اگر بودجـه .دشوار است
همچنین دور نگهداشـتن دولـت از انجـام  های دولت و این اصل امکان ارزیابی برنامه. آورد می

گـاهی جامعـه از کـل سیاسـت کارهای پراکنده و ایجـاد زمینـه های دولـت در  های الزم بـرای آ
  .آوردسال و ارزیابی نتایج آن فراهم می یک

  
 اصل تخصیص −

به همـان وضـع و ترتیبـی کـه در قـانون  ارقام مندرج در بودجههمه بر طبق اصل تخصیص باید 
یـا شوند، های منضم به آن تعیین شده و به تصویب مجلس رسیده است وصول  و پیوست بودجه

جایی در مـواد هزینـه و  گونه تغییر یا انعطاف و جابهبنابراین، دولت اجازه هیچ. برسندبه مصرف 
ایـن . های قـانونی بینی مگر با استثناهایی و طبق مقررات و پیش ،ردقابل پذیرش را ندا یها برنامه

 . شدد نخواهبررسی که در ادامه . دنگیر ت میئپذیری نش استثناها در حقیقت از اصل انعطاف
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کید بر رعایت اصل  ۵۵مفاد اصل  دیـوان «: کهبدین صورت  ؛را داردیادشده قانون اساسی تأ
هایی  های دولتی و سـایر دسـتگاه ها، مؤسسات، شرکت های وزارتخانه محاسبات به کلیه حساب

دارد  بـه ترتیبـی کـه قـانون مقـرر مـی ،کننـد کل کشور استفاده می که به نحوی از انحا از بودجه
اصل تحدیدی (ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده  نماید که هیچ هزینه رسیدگی یا حسابرسی می

  .»)...اصل تخصیص(و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد ) بودن
 

 اصل عدم تخصیص −
هـای مشخصـی نباید از برخی درآمدها برای پرداخت هزینه کند که در بودجهاین اصل بیان می

در عمل کمتر بـا قاطعیـت  ولی ،شود حاصل می این اصل از اصل جامعیت بودجه. استفاده کرد
آهن سراسری از محل مالیات بر قنـد و شـکر و چـای در  ساخت راه ،برای مثال. اجرا شده است

 .رعایت نشده است در آن است که این اصل ایران یکی از مواردی
یا بخشـی همه است که کسب درآمد و به مصرف رساندن آن سؤالی که در اینجا مطرح شود 

تواند  یک دستگاه برای ایجاد انگیزش در کارکنان آن سازمان چه اشکالی می آمد از سویدراز آن 
بسامد آن هر  ،در این جهت حرکت کند هر ساله سند بودجهاگر است که آن داشته باشد؟ پاسخ 

د و منـابع نهای یک سـازمان تـابعی از درآمـدها شـو هزینهشود شود و باعث میساله بیشتر می
د و اعمال حاکمیت دولت که از طریق اخذ درآمـدهای عمـومی تـأمین و نیاب عمومی کاهش می

 .دچار دگرگونی شود ،یابد صیص میتخ
  

 اصل شاملیت یا تفصیل  −
 شـده تفصیل تهیه و تنظیم با به ریز و ،دولت باید به صورت مشروح بودجه ،به موجب این اصل
بنـدی  مشـروح و دسـتگاهی طبقهطور باید به  درآمدها در الیحه بودجه. شودو به مجلس تقدیم 

های جـاری و  ها و مواد هزینه و بـه تفکیـک هزینـه های هر دستگاه در قالب برنامه و هزینهشوند 
 .دنعمرانی و نیز ملی و استانی به شهری و روستایی درج گرد

های نظـارتی ماننـد دیـوان  نظـارت مجلـس و سـازمان است کـهآن مزیت رعایت این اصل 
شود و تسهیالت الزم نیـز بـرای های کشور به نحو مؤثر انجام میبات بر درآمدها و هزینهمحاس

 یـک دسـتگاه بـه صـورت  چنانچه این اصل رعایت نشـود و بودجـه. دآیانجام این امر فراهم می
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آیا این رقـم بـرای تـأمین د تواند تعیین کن نمی در آن صورت هیچ کس ،شودیک رقم کلی مطرح 
 ؟نهنیازهای این وزارتخانه کافی است یا همه 

  
 پذیری  اصل انعطاف −

جایی  است و براساس این اصل امکان تغییر و جابه پذیری به معنای اصالح بودجه اصل انعطاف
آنکه در سر جمع اعتبارات مصوب تغییر حاصـل یب ،یئهای دستگاه اجرا در مواد هزینه و برنامه

های مصـوب یـک  به این صورت که اجازه کاهش مبلغ بعضـی از مـواد برنامـه. شود وجود دارد
های دیگر بـه شـکلی کـه در کـل اعتبـارات  ای از برنامه دن همان مبلغ به پارهکردستگاه و اضافه 

ریزی اسـت  این اصل از مفاهیم جدید بودجـه. نیابد وجود دارد پدیدمصوب آن دستگاه تغییری 
عملیاتی مطرح شده است که زمینـه الزم را  ای و بودجه برنامه زمان با معرفی مفهوم بودجهکه هم

 .سازد تا حدودی برای اختیار و آزادی عمل مدیران برای حل مسائل و مشکالت آنان فراهم می
  

 ها بودن هزینه اصل تحدیدی −
انجـام ی تنهـا در چـارچوب اعتبـارات مصـوب ئهای اجراهای دستگاههزینهطبق این اصل باید 

بـه . شود تخلف محسوب می هاد انجام آننها بیش از اعتبارات مصوب باشچنانچه هزینه وشوند 
برابر تخصیص اعتبار است در بیشترین حالت ی ئهای اجرا دیگر، میزان تعهد برای دستگاهسخن 

این رابطه در طـول سـال . است و تخصیص اعتبار نیز حداکثر برابر اعتبار مصوب در سند بودجه
 .مالی باید همواره برقرار باشد

در صـورتی کـه براسـاس «: ددار بیـان مـی چنینقانون محاسبات عمومی این امر را  ٩٣ماده 
حساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یـا رئـیس مؤسسـه گواهی خالف واقع ذی
ز طرف آنها زاید بر اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون وجهی پرداخت و دولتی یا مقامات مجاز ا

یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقـانونی در وجـوه و  هر ،یا تعهدی علیه دولت امضا شود
آن برابـری الزم را بـا توانند ها میی که دولتیهایکی از ابزار. »اموال دولتی محسوب خواهد شد

ماده واحده کلیـه . مکانیزم تخصیص اعتبار استسازند، درآمدهای دریافتی و هزینه برقرار میان 
منابع تـأمین دیگر دهد که در حدود درآمدهای دریافتی و  به دولت این اجازه را می قوانین بودجه

البتـه بـا رعایـت قـوانین و مقـررات −ها براساس تخصـیص اعتبـار تعهـد اعتبار به انجام هزینه
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توانـد  زیـرا می ؛باید توجه داشت که هزینه نکردن اعتبار همیشه افتخار نیست. بپردازد −مربوطه
از بخشـی انـد و ی وظایف خود را به خوبی انجام نـدادهئهای اجراباشد که دستگاهناشی از این 

 .اند نشدههای مورد نظر دولت انجام  برنامه
  

   اصل تخمینی بودن −
  .به صورت تخمینی و غیردقیق است مبالغ هزینه و درآمد بیان شده در بودجه ،طبق این اصل

  
  اصل تعادل −

طور  بـه د و بودجهنتعیین شو باید برابر با درآمدهای بودجه های بودجههزینه ،براساس این اصل 
  .کامل در تعادل باشد

  
   هام درآمد بر هزینهاصل تقّد  −

آن  بایـد منبـع درآمـدِی  ،هزینه بـرای دولـت ۀقبل از هر ماده ایجادکنند طبق این اصل در بودجه
  .مشخص شود

 
  ریزی اصول جدید بودجه. ٢−٣

. هسـتندرد کاصل شفافیت، اصل پاسخگویی، اصل ثبات و اصل عملریزی اصول جدید بودجه
هـا کـه هویـت واحـد جدیـد بـه دولـت گاهتوجه به دیدریزی با است اصول جدید بودجه گفتنی

ایـن اصـول  لمفّصـتوضیح . ندارند، خیرخواه نیستند و اطالعات کامل ندارند مطرح شده است
 .است آمدهکتاب نخست در جلد 

 
 اصل شفافیت −

اطالعات مربوط بـه وظـایف دولـت د، نهای دولت باید روشن باش مسئولیت ،براساس این اصل
ار کرسانی باید بـه روشـی آشـ ، اجرا و اطالعد، تهیه بودجهنباید در دسترس عموم مردم قرار گیر

 .تا از جامعیت اطالعات مالی اطمینان حاصل شود باشد
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 اصل پاسخگویی −
به قوه مقننه گـزارش آن و نحوه اجرای  مقامات قوه مجریه باید در قبال بودجه ،براساس این اصل

را حسابرسی کرده و ملزم بـه تحویـل گـزارش  عملکرد بودجه ،دهد و مراجع حسابرسی مستقل
 .حسابرسی به قوه مقننه باشند

  
 اصل ثبات −

بینـی دقیقـی از  به این صورت کـه پیش. باید دارای انضباط مالی باشد بودجه ،براساس این اصل
عوارض ثبات نسبی وجود داشته دیگر ها و مبناهای مالیاتی و  ها داشته و در نرخ درآمدها و هزینه

امـا بررسـی و  ،بینـی شـود مدت ارائه و پیش باید در چارچوب مالی میان همچنین بودجه. باشد
 .های مالی باشد تر سیاست باید براساس راهبرد بلندمدت تصویب بودجه

 
 )جویی و اثربخشی صرفه، ییاار ک(رد کاصل عمل −

بینی عملکـرد آینـده  قوه مجریه ملزم به ارائه اطالعات عملکرد گذشته و پیش ،براساس این اصل
اسـت  گفتنـی. ارائه دهـد به این صورت که دولت باید نتیجه مشخصی از عملکرد بودجه. است

 .باشد 1صورت عملیاتی بهباید ریزی  شیوه بودجه ،براساس این اصل
 یو علمـ قیـبـه صـورت دق د و بودجهنشو تیرعا یزیراصول مطرح شده در بودجه نیااگر 

 گـاه. شـود هیـالعـاده ته به صورت فوق و سال انیمدر  یگرید بودجه ستیالزم ن گرید ،شود هیته
بـه  یگـرید بودجـه شـود یکه در طول سال دولـت مجبـور مـ دیآ یم شیپ ییها حوادث و اتفاق

 یلـیتکم حـهیال کیدر واقع  ،شود یم دهینام» متمم بودجه« که بودجه نیا. کند شنهادیمجلس پ
  .کندیاست که دولت به مجلس ارائه م

چه بود؟ وجه تمايز اساسـي اصـول جديـد     شدن اصول جديد بودجه دليل اصلي مطرح :سؤال
  لحاظ ماهيت چيست؟ريزي به با اصول كالسيك بودجه

  
  یزیر  بودجه یها وهیش. ۴
در  یزیربودجه وهیش براساس. است یزیر بودجه یها وهیش ،بودجه مقوله در مهم مباحث از یکی

                                                 
 .شودی معرفی میزیر  شیوه بودجه بخشعملیاتی در  ریزِی بودجه. ١
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 یضـرور یا بودجه یها درخواست هیتوج یکه برا ی، نوع اطالعات مورد ساختار اطالعات بودجه
. شـود یمـ یریگ مید، تصـمنشـو یمطرح م بودجه یبررس ندیکه در طول فرا ییها است و پرسش

 2،یا برنامـه یزیر بودجـه 1،یشـیافزا یزیر بودجـه: ند ازا عبارتدارد که  وهیچهار ش یزیربودجه
بـه  بـا توجـه ها وهیشـ نیـاکه هـر کـدام از  4یاتیعمل یزیر و بودجه 3صفر یمبنا بر یزیر بودجه

 کی هر حیتوض ادامهدر . دارند یمختلف یندهایاهداف و فرا ،یتیریمد و یقانون ،یادار یها نهیزم
 : آمد خواهد یزیربودجه یها وهیش از

  
  یشیافزا یز یر  بودجه. ١−۴

 وهیشـ نیـدر ا. شـد یمعرفـ یاسـیاهش فسـاد سکـ یبرا ستمیل سده بئاوا در یشیافزا یزیر بودجه
 نیـا. ردیـگ یل مـکش یدر اعتبار سال جار یمشخص شیتنها با افزا ندهیسال آ بودجه ،یزیر بودجه
در  ییاارکـو  یاثربخشـ یها شـاخص سـنجش ،یا بدون توجـه بـه اهـداف برنامـه بودجه شیافزا

از  یمنـابع مـال صیتخصـ نـدیفرا ،یزیر بودجـه وهیش نیا در. ردیگیاعتبارات صورت م صیتخص
 .است یریگیپ قابل یئاجرا یهاسازمان یسواز  آنهاردن کنهیمجلس تا هز یسو از بیزمان تصو
 فـرض تنها و یتیریو مد یا برنامه یهابه مهارت نداشتن ازین ،یشیافزا یزیربودجه یایاز مزا

 میتنظـ و هیـته نـهیدر وقـت و هز ییجـوصرفه نده،یآ در یرییتغ چیه بدون گذشته روند ادامه بر
بـه  یشیافزا یزیر اما بودجه ،است یسازمان و درون یسازمان برون یها تعارض تیریو مد بودجه

د و بـه ابـییمـمنـابع سـوق  نیتـأم یو به سـو ردیگ یفاصله م ها تیها و فعال از برنامه نکهیا لیدل
 .ددار ییها نقطه ضعف ،است توجه یب ندهیآ یها تی، و اولوی، اثربخشییاارک

 
  یا برنامه یز یر  بودجه. ٢−۴

ا بـه کـیدر وزارت دفـاع امر 5روبرت مک نامـارا یسو از م،١٩۶٠در دهه  یا برنامه یزیر بودجه
 اعتبـارات صیتخص وهیش ،یا برنامه یزیر بودجه. ت فورد اجرا شدکنان شرکارکاز  یهمراه گروه

برنامـه و . سـتها تیفعال براسـاس برنامـه یها حوزه از کیهر در مدت انیم یها برنامه براساس

                                                 
1. Incremental Budgeting 2. Program Budgeting  
3. Zero-based Budgeting 4. Performance Budgeting  
5. Robert McNamara 
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 در یمهمـ یتیریاطالعـات مـد یابرنامـه بودجـه. انـد یا برنامه یزیر اساس بودجه ،یزیر برنامه
 اهداف مورد در یاطالعات شامل اطالعات نیا. دهدیم قرار مجلس و رهیمد ئتیه ر،یوز اریاخت

 ســکید رنــتوانیمــ اطالعــات نیــا. هســتندهــا هــا و دســتگاهســازمان ،یئــاجرا یهــادســتگاه
اسـتیدر س اریبسـ تیـامـر اهم نیا. دناهش دهکو مجلس را  رهیمد ئتیه ر،یوز یریگ میتصم
، نخســتاســت کــه  آن یا برنامــه یزیر بودجــه وهیشــ یایــمزا از. دارد یریــگمیو تصــم یگــذار
ان نظارت بر کسازد و امیم هدفمند را ها سازمان و یئاجرا یهادستگاه یسو ازمنابع  صیتخص
 جـادیمنـد ا برنامـه ارتبـاط نظامابزار، اهداف و منابع با  انیمو  آورد یرد واحدها را فراهم مکعمل
 یسـو ازدر انتقـال اعتبـارات  یریپذ است که انعطاف آن یزیر بودجه نوع نیا بیاز معا. کندیم
 .بر استبراساس برنامه زمان بودجه نیتدو و ندارد رانیمد

 
  صفر یمبنا بر یز یر  بودجه. ٣−۴
 جـادیا ریـف تـریهدف پ. ابداع شد 1ریف تریپ یسو از م،١٩۶٠در اواخر دهه  یزیر بودجه گونه نیا
 یزیر بودجه وهیش در. بود بازار رییتغ حال در طیشرا چارچوب در عیسر یریگ میار تصمکراه کی

 درصـد بودجـه ٨۵تـا  ٧٩مثـال،  یبرا−خود را  بودجه شود یخواسته م رانیصفر از مد یبرمبنا
 بـر یزیر بودجـه ن،یبنـابرا. نـدیفزایخـود را بـر آن ب یها د و آنگاه خواستهناهش دهک −سال قبل

مجدد  یها ینیاعتبارات براساس بازب ِص یتخص ،ه در آنکاست  یزیر بودجه وهیش آن صفر یمبنا
 ،از صـفر ،یسـازمان یهاها و فعالتبرنامه گرید سخنبه . ردیگیصورت م ها تیها و فعال برنامه
 یواحـدها ه،یپا بودجه: ند ازا عبارت صفر یبرمبنا یزیر بودجه یعناصر اصل. دشویم یبازنگر
  .شده یبند تیاولو یها میتصم یها و بسته 2افتهیاهشک بودجه ،یریگ میتصم

 رانیمـد یبـرا یفرصـت یزیر بودجـه نـوع نین است که اآصفر  یبر مبنا یزیر بودجه یایاز مزا
یه نمـکـند کیته مکن نیا متوجه را سازمان نینند و همچنکرا تجربه  یدیجد زیآورد تا چیم فراهم

 آنصـفر  یبر مبنـا یزیر بودجه بیاما معا. ار خود ادامه دهدکتداوم وضع موجود به  یتواند برمبنا
بسـته  کیـاز  یخـود را بخشـ یهـابرنامـه نکـهیا لیدل را بـه یارمندانکو  رانیمد وهیش نیاست که ا

                                                 
1. Peter Phyrr 

اهش کـه یـپا ر سـطح بودجـهیـد به ز یها بادستورالعمله براساس کاست  یافته، درصدیاهشک ۀسطح بودج .٢
د یجد یهان است شامل برنامهکاست و مم یا ضروری یاتیافته شامل خدمات حیاهشکسطح بودجه  .ابدی
 .ا موجود هم باشدی




