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  چکیده .1

هاي حوزه هاجراي برنام نحوه و نتایجها و برنامه؛  ایجاد شفافیت، ردیابی و پیگیري دستیابی به اقتصادي باثبات، کارآمد و پویااز الزامات 

   .باشداز جمله بودجه میاقتصادي 

و مشارکت عمومی در  بودجه  ، و میزان سالمت آن و ارتقاي اعتماد عمومی جامعه به حاکمیت بخش دولتی عملکرد سنجشدر عالوه بر این، 

هیه ها تبودجه با هدف پاسخگویی دولت هاير ردیابی فعالیتو ساختا گزارش عملکرد. بهمین منظور نقشی اساسی داردتدوین و بازنگري آن 

بودجه در مراحل مختلف تهیه، تصویب، اجرا و بازنگري از اهمیت زیادي برخوردار است. بر شفافیت براي هاي میزان مشارکت و شاخصشود. می

مناسب، اتالف نا کردهزینه ،دم شفافیت بودجه در کشورع .همه موارد باید در بودجه روشن و امکان نظارت بر آن وجود داشته باشداین اساس 

  شود. کشور می و اعتماد عمومی در گذاريو باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه دادهمنابع و فساد را افزایش 

ن خصوصاَ خبرگان در انداز و بازنگري در راهبردهاي اقتصادي  کشور، جایگاه مشارکت شهرونداعالوه بر این، دستیابی به اهداف سند چشم

ها به مردم از سوي دیگر، اهمیت شفافیت، مشارکت و رسانی نتایج برنامههاي کالن اقتصادي از یک سو و  نیاز به پایش منظم و اطالعبرنامه

  کند. پاسخگویی بودجه کشور را دو چندان می

ت و پاسخگویی بودجه ارائه شده است. این گزارش از سه بخش هاي الزم براي شفافیت، مشارکدر این گزارش کلیاتی از الزامات و زیرساخت

  تشکیل شده است:

  ی ارائه شده است؛دولت يزیر بودجهو اصول  بودجه ضرورت و تیاهمدر بخش اول کلیاتی از 

  راحلم و بودجه تیشفاف يبرا الزم يبسترها و اقدامات، بودجه تیشفاف اصول، تعریف بودجه تیشفاف تیاهمدر بخش دوم به بررسی 

 شود.ها پرداخته میآن در تیشفاف بودجه مختلف

 نظیر ساختار ارائه بودجه و نخوه دریافت مشارکت عمومی  جهان و رانیا در بودجه تیشفاف در يدیکل نکاتاي از در بخش سوم  خالصه

ه، هاي پایش شفافیت بودجخصشامل شا جهان در بودجه ییپاسخگو و تیشفاف شیپا نظامو پاسخگویی در قبال بودجه ارائه  و سپس 

 مورد مطالعه قرار گرفته است.  2017ساختار پرسشنامه مورد استفاده و آخرین وضعیت شفافیت بودجه در کشورهاي منتخب در سال 
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  مقدمه .2

اندك یا  ادي، شفافیتکند که عبارتند از: گستردگی فعالیت دولت در امور اقتصالمللی پول سه عامل را ضد رشد تلقی میصندوق بین

صندوق وضوح کامل این  .هاي اقتصاديپذیري محیط فعالیتمندي و رقابتنبود شفافیت و پاسخگو نبودن مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون

 جامعیت اطالعاتهاي دولت، آشکار بودن تهیه و اجراي بودجه و تایید هاي دولت، دسترسی عام به اطالعات مربوط به فعالیتلیتئوها و مسنقش

  .مالی به صورت مستقل را به عنوان رهنمودهایی براي افزایش شفافیت دولت بیان کرده است

از یک سو و دستیابی به خرد جمعی و پاسخگویی به مردم از سوي دیگر، لزوم شناسایی وضعیت بودجه  اقتصاد کشور بنابراین اهمیت شفافیت

  کند.فیت، مشارکت و پاسخگویی آن را دو چندان میهاي الزم براي شفاکشور و سپس زیر ساخت

یگیري پاز سوي دیگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران به عنوان یک نهاد غیر دولتی و به نمایندگی از بخش خصوصی در راستاي 

همچنین   و هاي اقتصاديافزایش تأثیرگذاري ستايدر راها انگیزه مشارکت آناعتماد این بخش به حاکمیت و  با هدف ارتقاي  بخش خصوصیمنافع 

ع را می بایستی این موضو کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضاي اقتصادي در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی

  در اولویت مطالبات خود از حاکمیت قرار دهد.

 

هایی نکات کلیدي در گام اول براي شفافیت بودجه کشور چیست؛ چه زیرساخت ترینشود این است که مهمپرسشی که در اینجا مطرح می

مورد نیاز است؟ و آخرین گزارشات از نظام پایش شفافیت بودجه چیست و وضعیت کشورهاي مختلف کدامند؟ این رو در این گزارش ابتدا کلیاتی 

همیت شفافیت بودجه و بسترها و اصول کلی آن  پرداخته و نهایتاً از بودجه و اصول آن که در شفافیت بودجه مهم است تعریف شده و سپس ا

  شود.مطالعه می جهان در بودجه ییپاسخگو و تیشفاف شیپا نظامنکات کلیدي براي شفافیت بودجه در ایران و جهان و 
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 اهمیت و ضرورت بودجه .3

ها دارد. در مرحله اول، بودجه هاي دولت و سازمانودجه بندي اهداف و کاربردهاي مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاستب

ها هاي مختلف براي رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیتها فراهم می کند و فعالیتهاي دولت و سازمانچارچوبی را براي تنظیم سیاست

. در مرحله اجرا، بودجه بندي راهنماي مدیران در اجراي ها تعیین می شود. در مرحله تصویب، بودجه وسیله کنترل قانونی استبین مجریان فعالیت

ها محسوب می شود. بنابراین هاي تدوین شده است و در نهایت بودجه بندي مهم ترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت و سازمانسیاست

  را می توان به شرح ذیل بیان کرد:  ،می باشد اهداف و مقاصد بودجه بندي را در سطح کالن(دولت) که قابل تصمیم به سطوح سازمانی نیز

 هاي دولت و سازمانها است. بودجه وسیله اي براي تدوین و تنظیم برنامه  

 ها است. ها و سازمانهاي دولتبودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی براي فعالیت  

 ها است: هاي دولتی و سازمانبودجه راهنماي اجراي سیاست  

 کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه  بودجه قوي ترین وسیله

  عمومی است. 
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 اصول بودجه ریزي دولتی .4

ها بین صاحب نظران همان رشته، در هر زمینه علمی به مبانی نظري و فکري ثابت و غیر قابل تغییر گفته می شود که در مورد آناصول

از هنگام پیدایش و تکامل بودجه و نظام آن در رفتارهاي اقتصادي جوامع، صاحب نظران این رشته به خصوص در  راك نظر وجود داشته باشد.اشت

 گردیده هابتدا، دانشمندان اقتصاد کالسیک و به دنبال آن سایر مکاتب به پی ریزي اصولی پرداخته اند که امروزه به عنوان اصول بودجه دولتی ارائ

  .است

تهیه و تنظیم وپیشنهاد الیحه بودجه توسط دولت و همچنین تصویب آن توسط نمایندگان مردم بر اصولی منطبق است. منظور از این 

سفه لاصول لزوم رعایت قواعد و ترتیباتی است تا بودجه ي تنظیمی بتواند وسیله ي مفید و قاطعی براي شناسایی و کنترل دخل وخرج دولت باشد. ف

 "اصل"ودي این اصول جلوگیري از اسراف و به منظور نظارت و کنترل مالی بر دولت از طرف مجلس است. البته در صحت استفاده از عنوان ي وج

ها در بین صاحب نظران اختالف نظر وجود دارد، زیرا مراد از واژه اصل، ثبات و تغییر ناپذیري است، ها و همچنین تعداد و اهمیت آنبراي این روش

 است از بعضی اصول عدول الزمهاي خاص گاهی ر حالی که اصول تهیه و تنظیم بودجه تغییر پذیر هستند و بر حسب شرایط اقتصادي و موقعیتد

  .شود، با وجود این در شرایط عادي رعایت این اصول مورد تأکید دست اندرکاران امر بودجه است

ورت می گیرد به دنبال بسیج امکانات و منابع جامعه جهت تحقق حداکثر فایده هایی که در مراحل مختلف بودجه ریزي صمجموعه تالش

هاي مختلفی در خصوص مدیریت بودجه مطرح باشد و ها و اندیشهو بهره وري براي آن جامعه است، واین تحت شرایطی تحقق می یابد که دیدگاه

هاي بلندمدت و میان مدت دولت در چارچوب معین بودجه به صورت فعالیت، ههاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و برناماز طرفی راهبردها و سیاست

ي رطرح و پروژه تبدیل گردد. چنین امري ممکن نخواهد بود مگر اینکه بودجه از ابتداي تهیه و تنظیم تا انتهاي نظارت و کنترل بر اساس یک س

  .اصول و قواعدي مشخص و معین تنظیم گردد

  

  

  دجه: اصول بو1شکل شماره 
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در شکل فوق نمایش داده شده است. با توجه به اهمیت این اصول در شفافیت بودجه و پاسخگویی در قبال بودجه، در ادامه اصول بودجه 

    شود.اي از این اصول ارائه میخالصه

 گردد و این بعد زمانی در اختیار  بودجه برنامه مالی دولت است، هر برنامه اي براي یک دوره زمانی معین تنظیم می: اصل ساالنه بودن

 قانون گذار است.

 اساس این اصل درصد رشد  بر هاي دولت در یک دوره مالی است. منظور از تعادل بودجه، تعادل بین درآمدها و هزینه:  اصل تعادل

  .ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشدهزینه

 (تکاملی) تت بودجه  صراحت و دقت دولت در تنظیم و اجراي بودجه کل کشور است.منظور از این اصل تأمین :  اصل جامعیاصل جامعی

هاي دولتی و تهاتر دخل و خرج و انتقال مازاد آن در یکی از اصول صرفه جویی در مخارج عمومی می باشد زیرا استقالل مالی در سازمان

  آورد.هاي مالی دولت فراهم می بودجه عمومی، اسراف و اتالف را در فعالیت

 هاي کلیه منظور از اصل وحدت بودجه آن است که دولت فقط داراي یک بودجه واحد باشد، یعنی درآمدها و هزینه: اصل وحدت

  هاي دولتی در یک سند واحد تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس پیشنهاد گردد. سازمان

 (تفصیل)تمشروح، ریز، جزء، وتفصیل تهیه و تنظیم و به مجلس ارائه و پیشنهاد  بر اساس این اصل بودجه دولت باید به صورت:اصل شاملی

ا، عملیات، هگردد و براي اطالع عموم انتشار یابد. به عبارتی دولت بودجه اي را تهیه می کند که مشتمل بر بودجه تفصیلی تمام دستگاه

ه اي تبلور یافته است. رعایت این اصل شفافیت اطالعاتی را هر هاي بودجها خواهد بود که در قالب طبقه بنديها و استاندرآمدها، هزینه

  .چه بیشتر فراهم می سازد 

 ها به همان ترتیبی که در قانون و سند بودجه به تصویب رسیده، باید دریافت بر اساس این اصل تمامی درآمدها و هزینه: اصل تخصیص

ها حتی به میزان کوچک مجاز نمی باشد. با استناد بر این اصل، ینهیا پرداخت شوند و تغییر در مسیرهاي وصول درآمد و مصرف هز

  کوچکترین انعطاف و تغییر در چارچوب پیش بینی شده ممکن نخواهد بود. 

 هاي اجرایی به علت مشکالت ناشی اصل انعطاف پذیري بودجه در حقیقت عکس العمل مدیران و مسئوالن دستگاه: اصل انعطاف پذیري

کامل اصل تخصیص می باشد. چون اقالم بودجه ماهیت پیش بینی و برآورد دارند و عموماً شرایط داخلی و محیط  از اجراي دقیق و

هاي اعتبارات مشکالتی را بنديهاي دولتی در تغییر هستند، بنابراین رعایت اصل تخصیص و انجام عملیات در چارچوب طبقهسازمان

  هاي اجرایی ایجاد می کند. براي دستگاه

 بر اساس این اصل نباید بعضی درآمدها را از قبل به مخارج معین و مشخصی تخصیص داد و هیچ هزینه اي نباید از : ل عدم تخصیصاص

  درآمد به خصوصی تأمین شود.

 ه اجازه می دهد که درآمدهاي پیش بینی شده را وصول و وجوه مور: اصل تخمینی بودن درآمدهاد مجلس با تصویب بودجه، به قوه مجری

  نیاز خود را هزینه کند. این اجازه یک جواز مشروط است و کسب درآمدهاي الزم بدون وجود قانون جداگانه اي عملی نیست. 

 ها در حد اعتبار مصوب باشد و تجاوز ها، آن است که حداکثر پرداختمنظور از اصل تحدیدي بودن هزینه: هااصل تحدیدي بودن هزینه

  پرداختی، ولو به حکم قانون، بدون وجود اعتبار مصوب در سند بودجه، مجاز نیست و تخلف حساب می شود.از آن ممنوع است. لذا هیچ 

 هاي دولت است هاي بودجه کل کشور همیشه تحت تأثیر دریافتاین اصل بیانگر این است که پرداخت: هاها بر هزینهاصل تقدم درآمد

  ها را با توجه به درآمدها تخصیص داد. نهها را مشخص نمود و بعد هزییعنی اول باید درآمد

 اصل مدیریت تأکید و اشاره دارد که در موقع تهیه و تنظیم بودجه باید تمام شرایط در مدیریت و دستگاه اجرایی اعم از : اصل مدیریت

   منابع و امکانات مالی، مادي، اطالعاتی، انسانی و زمان کافی و مناسب به طور صحیح و دقیق موجود باشد.

 (شفافیت)به موجب این اصل بودجه باید دقیق، شفاف، روشن و کامل تهیه و تنظیم گردد و هیچ نوع تردید و نکته ي ابهامی :  اصل وضوح

ها از سوي مردم، نمایندگان هاي بودجه، اعم از ارقام درآمدي و هزینه اي، باقی نماند تا اصل نظارت عمومی بر هزینهدر ماده واحده و ردیف

عدم رعایت این اصل یعنی تهیه بودجه به صورتی که فقط به وسیله ي . هاي نظارتی دچار ضعف و خدشه نگرددو دستگاهمجلس 

کارشناسان و متخصصان قابل فهم باشد، می تواند به طور ضمنی مخالف روح بودجه ریزي و برنامه ریزي تلقی شود. زیرا در این حالت 
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ه ها نیز بها و عملیات دولت اطالع حاصل کرد. در نتیجه تداخل و کنترل برنامهچند و چون برنامه بودجه قابل فهم نبوده و نمی توان از

  .صورت جدي مطرح نخواهد شد

 در مرحله تهیه و تنظیم توسط دولت است،  بودجه که زمانی بنابراین به موجب این اصل بودجه یک سند قانونی است.: اصل قانونی بودن

  ینکه در مجلس بررسی و تصویب می شود، تبدیل به قانون می گردد.الیحه بوده و به محض ا

 هاي سرمایه اي(عمرانی) هاي مصرفی(جاري) از هزینهدر اکثر کشورهاي جهان، هزینه:  هاي عمرانیهاي جاري از هزینهاصل تفکیک هزینه

ر هاي مستمر از غیر مستمر دگردد. با تفکیک هزینهها نیز جداگانه تعیین می ها تفکیک می شوند و محل تأمین منابع هریک از آندولت

  .هاي بخش خصوصی به راحتی مدیریت و هدایت کردبودجه، می توان اقتصاد جامعه را به همراه فعالیت

 (قابلیت اعتماد)کسان، یها و پیش بینی درآمدها باید اصل قابلیت اعتماد به این اشاره دارد که، روش تعیین و برآورد هزینه: اصل اعتبار

واحد و یک شکل باشد. مثالً حقوق و دستمزد کارگري در یک سازمان با کارگر مشابه و داراي مشخصات یکسان در سازمان دیگري در 

ها تهمان شهر، باید همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت برآوردهاي بودجه اي داراي اعتماد و اعتبار نخواهد بود. البته از این نوع تفاو

  .هاي مختلف اجرایی کشور فراوان دیده می شودودجه دستگاهدر ب

 بر اساس این اصل دولت باید بودجه خود را با در نظر گرفتن واقعیات و روند اقتصادي کشور تهیه کند. دولت باید همه ساله : اصل تناسب

  بین اعتبارات جاري و عمرانی کشور تناسب منطقی حاکم کند.

 مهم بودجه ریزي عبارت است از این که، هر ساله عملیات و فرآیند تنظیم، تصویب، اجرا، نظارت و نتایج  یکی از خصوصیات: اصل تناوب

ها، ممیزي و ارزیابی شود و نتایج آن به عنوان تجربه براي اصالح حاصل از آن بررسی شود و انحرافات احتمالی مشخص، علل و تأثیر آن

  ده گردد. اشکاالت احتمالی فرآیند بودجه ریزي استفا

 هاي بلندمدت هاي کوتاه مدت و هم در راستاي اهداف و برنامهبر اساس اصل تنوع، بودجه باید هم در راستاي اهداف و برنامه: اصل تنوع

 هاي بلندمدت، یعنی همهنتایج مشخص داشته باشد. به عبارت دیگر، بودجه باید هم نتایج فوري و آنی داشته باشد و هم نتایج و هدف

  ایج را مشخص کند. ي نت

 هاي هر یک از مجریان باید روشن، صریح و مدون باشد و در حدود این اصل مقرر می دارد که وظایف و مسئولیت: اصل مسئولیت

  مسئولیت، اختیارات مناسبی به مجریان مربوط تفویض شود. 

 اجرایی باید توسط متخصصان و کارشناسان مالی،  هايهاي دولت و دستگاهطبق این اصل، هرگونه برنامه، عملیات و فعالیت: اصل صحت

اقتصادي و حقوقی و بر اساس اصول منطقی، علمی و قوانین و مقرّرات بودجه اي تهیه شود تا اینکه برآوردهاي بودجه اي اعم از درآمدي 

  و هزینه اي صحیح و درست باشد.

 ی باشد و تمام نیازهاي ضروري جامعه را برآورده سازد. وجوه بودجه طبق این اصل بودجه باید براي رفع احتیاجات جامعه کاف: اصل کفایت

 باید طوري خرج شود که حداکثر فایده اجتماعی نصیب گردد.
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  اهمیت شفافیت بودجه .5

 .داي شوبه آن توجه ویژه فرایند بودجهها از جمله ترین موضوعات در اقتصاد کشور است که باید در همه زمینهشفافیت یکی از اصلی

 مالی يهابینیپیش و عمومی بخش هايحساب مالی، گذاريسیاست تصمیمات دولت، عملکرد ساختار  که است این معناي به » ايبودجه شفافیت «

   .باشند داشته قرار عام اطالع معرض در همگی

  وارد زیر اشاره کرد:توان به مترین مزایاي ارتقاي شفافیت، مشارکت و پاسخگویی بودجه کشور براي حاکمیت میاز مهم 

 ترویج تعامل و پاسخگویی؛ 

 مشروعیت و اعتبار حاکمیت؛  

 بهبود کارایی و پیاده سازي بودجه؛  

 هاي ناپایدار را کنترل می کند؛هاي فساد را کاهش می دهد و هزینهفرصت  

 هاي تامین مالی دولت؛افزایش جذب سرمایه گذاري و کاهش هزینه  

 هابرنامه انجام براي هاترین راه صرفه با و تریننزدیک و دهدمی ارائه را هافعالیت حجم و هاهزینه و ادرآمده مورد در اطالعات همواره 

 شود؛می انتخاب اهداف به رسیدن و

 اقتصاد، در دولت بودن حضور ناپذیر گریز به توجه با .شود ایجاد اقتصاد در کارایی حداکثر امکانات، حداقل با که کند می کمک بودجه 

 تورم رکود، کنترل و اقتصادي نوسانات با به مقابله تواند می بودجه طریق از دولت .است اقتصاد در دولت دخالت مهم ابزار ودجهب

 اقتصادي امور در دولت مختلف يهابرنامه بین هریزي بودج با دیگر عبارتیا به کند هماهنگ کشور کل در را مختلف يهابرنامه بپردازد

 .کنند سیاسی هماهنگی اجتماعی، فرهنگی،

 دهد می یاري اهداف به دستیابی در را دولت بودجه. 

 کند می فراهم را اجرایی دستگاههاي و دولت بر نظارت امکان.  

بودجه  همچنین شفافیت .ثباتی، بروز ناکارآمدي و  تشدید نابرابري باشدتواند عامل بیاي غیر شفاف میشایان ذکر است مدیریت بودجه

  دان هر کشور نیز مزایاي زیر را دارد:براي شهرون

 .مسئولیت و پاسخگویی: واضح است که استفاده از وجوه عمومی به طوري که مسئوالن بتوانند براي کارآیی و کارآمدي پاسخگو باشند 

  :است. ه عمومیبراي جلوگیري از فساد و حفظ استانداردهاي باالي یکپارچگی در استفاده از بودج "سیاستشفافیت بهترین "تمامیت  

 هاي مختلف جامعه تاثیر بگذارد؛ شفافیت شامل جامعیت: تصمیمات بودجه می تواند عمیقا بر منافع و استانداردهاي زندگی افراد و گروه

 هاي بودجه می شود.یک گفتگو آگاهانه و جامع درباره تاثیرات سیاست

 ها و منافع مردم مورد احترام است و پول عمومی به یش می دهد که دیدگاهاعتماد: یک فرایند بودجه باز و شفاف اعتماد به جامعه را افزا

 خوبی مورد استفاده قرار می گیرد.

 هاي پاسخگویی، تاثیر گذار و عادالنه تر، حمایت می کندکیفیت : بودجه بندي شفاف و فراگیر از نتایج مالی بهتر و سیاست.  

 آگاهی و لزوم جلوگیري از وقوع چنین وقایع ناگواري را  ی در یک کشور، اهمیت پیشاثرات سرریزي یک بحران بالقوه مال آگاهی: پیش

  سازد.نمایان می
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  اصول شفافیت بودجه .6

 طلبد، به شرح زیر استاصول چهارگانه کلی، که حمایت کلیه کشورهاي عضو را میالمللی پول، صندوق بین

()https://www.civicus.org/documents/toolkits/PGX_G_Budget%20Transparency.pdf: 

 ادي هاي اقتصهاي مالی، پولی و بنگاه، که انعکاس دهنده مرزبندي درونی دولت بین فعالیتهاها و مسوولیتشفافیت نقش

اي جهت تخصیص هیچگونه توصیه» مجموعه « هاي عمومی و خصوصی از سوي دیگر است. عمومی از یکسو، و بخش

 .لتی نداردها بین کارگزاران دومسوولیت

 شامل جامع بودن اطالعات و تعهد دولت به انتشار اطالعات در مقاطع زمانی مشخص است. یادآور  دسترسی عام به اطالعات

« تري دارد. در یابد مفهوم وسیعهاي مالی انعکاس میاز آنچه که معموال در بودجه دولت وگزارش» جامع بودن « شود که می

دولت « ) که به عهده کارگزارانی خارج از محدوده 11» (ايهاي شبه بودجهفعالیت« ونه ضرورت گزارش هر گ» مجموعه 

 .پذیرد، مورد تاکید قرار گرفته استها انجام می) گذارده شده ، یا توسط آن12» (فراگیر

 العات مالی ، موازین عرفی مربوط به پوشش، قابلیت دسترسی و وحدت اطعلنی بودن تهیه، اجراء و ارائه گزارش بودجه

 .المللی تاکید ویژه شده استگیرد. در گزارش دهی دولت، بر تهیه هماهنگی موازین آمار و حسابداري بینرا در بر می

 ی گذارد و حتبر استفاده از موازین عرفی حسابرسی و آمارگیري تاکید می یابی مستقل از وحدت و یکپارچگیاطمینان

 .خواندمردن رسیدگی دقیق فرا میها را به مجاز شفراتر از آن دولت

  

بر اساس تعریف صندوق بین المللی پول، بودجه ریزي مبتنی ریزي بر مبناي عملکرد است. از نکات مهم دیگر در شفافیت بودجه، بودجه

ز ها و پیامدهاي آنها ارا با خروجیهاي اجرایی ها وساز و کارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاهبر عملکرد عبارت است از: روش

طریق بکارگیري اطالعات عملکردي در تخصیص منابع تقویت می سازد. همانگونه که از این تعریف استنباط می شود، سه موضوع اساسی در یک 

 :نظام بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد مشاهده می شود

 هاي آن تخصیص می یابد. بدیهی ها و فعالیتخص هیا عملکرد برنامهعملکرد سازمانی: اعتبارات هر سازمان در قبال ارزیابی شا

است همواره ارزیابی عملکرد بر مبناي اهداف از پیش تعیین شده انجام می شود. بنابراین برنامه ریزي براي تعیین اهداف کمی 

ملکرد ضروري است. ارزیابی عملکرد ها، در نظام بودجه ریزي مبتنی بر عساالنه و چند ساله و ارزیابی عملکرد بر مبناي هدف

ها موضوع کارآیی، در سطح پیامدها ها و پیامدها صورت می گیرد به گونه اي که در سطح خروجیها، فعالیتدر سطح خروجی

ها و نیز با یا بدون ارزش افزوده بودن ها در تولید خروجیها ارتباط مولد یا غیرمولد آنموضوع اثربخشی و در سطح فعالیت

 .ها مورد بررسی قرار می گیردنآ

  قیمت تمام شده: دومین عنصر اصلی یک نظام بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد، بعد از ارزیابی عملکرد سازمان در قبال تحقق

اهداف ساالنه، موضوع میزان منابع قابل تخصیص بر مبناي عملکرد به دست آمده می باشد. عامل اصلی و محوري در این 

 .ه قیمت تمام شده هر واحد محصول (کاال یا خدمت) و هر واحد فعالیت استمرحله، محاسب

  کارایی و اثربخشی: سومین رکن مهم، تولید محصوالت و خدمات بیتشر و با کیفیت باالتر با صرف منابع کمتر نسبت به گذشته

ها و به عبارت دیگر مدیریت بهاي می باشد. این به معناي افزایش کارآیی سازمان در نحوه مصرف منابع براي تولید خروجی

ها مورد هاي مرتبط و میزان همبستگی آنها است. متعاقب آن، میزان تحقق اهداف ناشی از تولید خروجیتمام شده فعالیت

 .ها تصمیم گیري می گرددبررسی و در خصوص ادامه، افزایش یا کاهش سطح تولید خروجی
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، رنامه ریزيب  ه عنصر اصلی در نظام بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد قابل توجه است که عبارتند از:بنابراین، با توجه به نکات فوق الذکر، س

 .مدیریت عملکردو  هزینه یابی

ها عالوه بر سه عنصر فوق، سه عنصر دیگر که به عناصر توانمندساز معروف هستند به منظور کارکرد هر چه بهتر سه عنصر اولیه به آن

 .بارتند از: نظام انگیزشی، نظام پاسخگویی و مدیریت تغییراضافه می شوند که ع

ربخشی و با هدف ارتقاي کارآیی و اث "مدیریت مبتنی بر نتایج"به عنوان زیر سیستم نظام  "نظام بودجه ریزي مبتنی بر عملکرد"بطور کلی 

بناي عملکرد واحدهاي سازمانی در راستاي تولید محصوالت ها بوده است. در این نظام، اعتبارات بر ممصرف منابع سازمانی مورد توجه جدي دولت

ها، ها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع براي انجام فعالیت(خدمات) و یا دستیابی به پیامدها تخصیص می یابد و بدین ترتیب، سازمان

  .می یابند ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوقها و دستیابی به اهداف و استراتژيتولید خروجی

   



13 

  اقدامات و بسترهاي الزم براي شفافیت بودجه .7

 و بودجه اجراي هايگزارش تا  انتشار مجلس در تصویب براي بودجه ارائه مرحله تا و آغاز بودجه تدوین مرحله از ايبودجه شفافیت

 .رود به شمار بودجه شفافیت در ضعف تواندمی مراحل از این کدام هر در ابهام .دارد ادامه نظارتی هايگزارش انتشار سپس

 از بودجه، اجراي بر نظارت و در تدوین عمومی مشارکت تا عموم مالحظه براي ايبودجه هايداده بودن استفاده قابل و دسترس در

 رود.می شماربه بودجه شفافیت دیگر معیارهاي

 صفحه گسترده، فایل جايبه اما باشد، یا نباشد، مردم سدستر در ايبودجه هايداده کنید فرض شکل تریندر ساده مثال، عنوانبه 

 پژوهشگران و هارسانه یا دانشگاهی مؤسسات ناظر یا نهادهاي و کند منتشر دیگر هايفرمت یا تصویر شکل به را آن بودجه کنندهتنظیم نهاد

  .اي از این موارد است)نمونه 1397صفحه فایل الیحه بودجه سال  600بیاندازد(فرمت پی دي اف بیش از  زحمت به را مستقل

ستی بایکند که در هر الیه میبانک جهانی اقدامات الزم براي شفافیت بودجه را در سه الیه کالن، میانی و شهروندان و خدمات تعریف می

  بسترهاي الزم مهیا شود:

  هاي الزم براي شفافیت بودجه: اقدامات و زیرساخت1جدول شماره 

  اقدامات الیه

 سطح

  کالن / ملی

  ارتقاي سواد تحلیل بودجه نمایندگان مجلس، مقامات دولتی، روزنامه نگاران و نمایندگان جامعه مدنی  

 هاي هاي الکترونیکی و چاپی و در دسترس بودن پورتالانتشار اسناد بودجه و اطالعات بودجه بشکل ساده از طریق رسانه

  آنالین و شماره تلفن جهت اظهار نظر.

 قاب فهم باشد( ایجاد بودجه شهروندي). د بودجه را ساده کنید تا توسط شهروندانسند اسنا  

 .افزایش ظرفیت در کشور براي تجزیه و تحلیل بودجه  

 .پشتیبانی از یک انجمن در مورد شفافیت / تجزیه و تحلیل بودجه  

 ریافت بازخورد شهروندان از طریق بحث قبل و بعد از بودجهارائه مباحث مربوط به بودجه براي د  

 هاي آموزشی، میزگرد تلویزیونی و غیرهکارگاه  

 هاي سواد تحلیل بودجه در کشورظرفیت ارتقاي  

میانی / 

  شهر

 .بهبود سواد بودجه اعضاي شوراي شهر و ظرفیت آنها براي تجزیه و تحلیل بودجه  

 محلی با استفاده از شاخص شفافیت بودجۀ مالی. هايارزیابی و بازبینی بودجۀ دولت  

 هاي محلی.ایجاد و انتشار بودجه شهروندان براي دولت  

 هاي مربوط به بودجه (به عنوان مثال، تعیین جلسات شورا به ویژه براي بودجههایی براي بحثارائه فرصت  

 هاي سواد آموزي بودجه).بحث و گفتگو و کارگاه  

 یی براي حساس کردن شهروندان در مورد مسائل بودجههاي رادیوایجاد برنامه  

  ایجاد ساختار ساده براي شهروندان.   خدمات

  .نمایش اطالعات مربوط به تسهیالت  

 رسانی بودجه براي ذینفعان مربوطه.هاي آگاهیبرنامه  

 .تشویق مؤسسات براي انجام امور اجتماعی حسابرسی با تمرکز بر جریان مالی  

  دانش بودجه در برنامه درسی مدرسه.اضافه کردن سرفصل  

 هاي جامعه بحث کنند.کنندگان را را تشویق کنید تا در مورد مباحث بودجه در نشستشرکت  

 www.oecd.org/gov/budgeting(OECD(منبع: 
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  هاي الزم در هر مرحلهشفافیت در مراحل مختلف بودجه و زیرساخت .8

  

 چهار این .کند مواجه با مشکل را فرآیند کل تواندمی مرحله هر در نقص که است مرحله چهار داراي معموالً سالیانه بودجه فرآیند

 :از در ایران عبارتند مرحله

  مجلس، به آن ارائه و دولت توسط بودجه تهیه 

 مجلس، در بودجه تصویب 

 مجلس، به آن اجراي گزارش ارائه و دولت توسط بودجه اجراي 

 یا و مجریان منظور بازخواستبه مجلس به آن گزارش ارائه و محاسبات دیوان طریق از بودجه اجراي بر مجلس نظارت 

  .آتی تجارب در استفاده

ــاز بودجـــه تـــدوین مرحلـــه از بودجـــه شـــفافیت ــا و آغـ و همچنـــین  مجلـــس در تصـــویب بـــراي بودجـــه ارائـــه مرحلـــه تـ

مــی  مراحــل از ایــن هرکــدام در د. ابهــامدار ادامــه نظــارتی هــايگــزارش انتشــار ســپس و بودجــه اجــراي هــايگــزارش انتشــار

ــد ــعف توان ــفافیت در ض ــه ش ــمار  بودج ــه ش ــی     .رود ب ــر م ــل زی ــدام از مراح ــر ک ــابراین در ه ــتی دادهبن ــه   بایس ــتندات مربوط ــا و مس ه

  رسانی شود.به شکلی ساده اطالع

  

  
  : مراحل بودجه2شکل شماره 

  شود.در ادامه به تشریح مراحل فوق در ایران پرداخته می

  

 الیحه بودجه  و تنظیم و پیشنهاد تهیه .8,1

 اند از:این مرحله داراى چهار مرحله فرعى است این مراحل عبارت

 ؛بودجه درخواستى  

 بودجه پیشنهادى؛  

 سقف بودجه؛  

 .الیحه بودجه  

بودجه ساالنه کل کشور از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى و تصویب به دارد قانون اساسى مقرر مى 52اصل 

  .گرددسالمى تسلیم مىمجلس شوراى ا

نظارت و 

کنترل بر  

بودجه

اجراي بودجه 
تصویب 

بودجه 

یم تهیه و تنظ

و پیشنهاد 

 الیحه بودجه
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  تصویب بودجه .8,2

منظور از تصویب بودجه، تصویب بودجه پیشنهادى دولت توسط قوه مقننه است. این اصل از اصول و موازین متداول 

 .گرددریزى در تمام کشورها تلقى مىبودجه

مهور است که خالصه جهاى سه یا چهار ساعته رئیسبحثى که در این مرحله مطرح است، پیام بودجه همان سخنرانى

  هاى عمده بودجه است.بسیار کلى از بخش

  اجراي بودجه .8,3

اند ترین مرحله از مراحل بودجه، اجراي بودجه است. در این مرحله پنج بحث عمده مطرح است این مباحث عبارتاساسى

 از:

 ؛اصالح بودجه  

  متمم بودجه؛  

 بودجه ابالغى؛  

 بودجه تفصیلى؛  

 یدگى بودجه.هاى اجراء، و رسمکانیزم  

اجراء بودجه عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتى که جهت وصول و ثبت درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و انجام 

  پذیرد.شده در بودجه مصوب انجام مىبینىهاى پیشهزینه

و سایر منابع تأمین اعتبار دهد که درآمدها هاى دولتى اجازه مىدر ایران بودجه مصوب پس از ابالغ به دولت و دستگاه

ها و مؤسسات دولتى و سایر اعتبارات هاى وزارتخانهمنظور در بودجه مصوب را طبق قوانین و مقررات مربوطه وصول و هزینه

منظور در بودجه را در حدود وصولى درآمدها براساس تخصیص اعتبار، تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در سال 

  پرداخت نمایند. اجراء بودجه

  نظارت و کنترل بر بودجه .8,4

نظارت بر بودجه را به معنى کنترل مالى و قانونى نحوه اجراء بودجه مصوب و ارزیابى نتایج حاصل از بودجه قلمداد 

ه دو ببایستی شفاف و قابل ردیابی باشند.  نظارت بر بودجه نمایند. کلیه مستندات و گزارشات مربوط به ایران مراحل میمى

  :شودطریق انجام مى

  صورت نظارت قبل از طرح (توسط وزارت امور اقتصادى و دارائی) نظارت مالى: طرق نظارت مالى بر بودجه به

  و نظارت بعد از خرج (توسط دیوان محاسبات کشور) مطرح است.

  هاى ها و طرحت و برنامهنظارت عملیاتى: نظارت عملیاتى بررسى و ارزشیابى نتایج و آثار اجراء بودجه و عملیا

شده و نیز مقایسه پیشرفت عملیات بینىها و اهداف مصوب پیششده و تطبیق این نتایج و آثار با برنامهانجام

  شود.باشد. در ایران نظارت عملیاتى توسط سازمان برنامه و بودجه انجام مىبندى مىها زمانبا جدول

، مبتنی بر شفافیت، اطالع رسانی و بایستیبر بودجه نیز مینهادهاي ناظر عملکرد نظارتی در راستاي شفافیت بودجه 

  .پاسخگویی می باشد
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  نکات کلیدي در شفافیت بودجه در ایران و جهان .9

هاي مهم در مراحل مختلف تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه؛  مختلف بودجه ساختار ارائه بودجه؛ زمان مراحلدر  شفافیتعالوه بر 

  شود.دریافت بازخور بودجه؛ پاسخگویی و ردیابی بودجه کشور از اهمیت زیادي برخوردارند که در ادامه به این موارد پرداخته می نحوه

 ساختار ارائه بودجه .9,1

هاي بودجه است. در کشور ما بودجه در فرمت پی دي اف و یکی از نکات مهم در شفافیت بودجه ساختار ارائه داده

هاي باز براي استفاده بهتر توسط کاربران و امکان شود. این در حالی است که دادهه و بودجه منتشر میتوسط سازمان برنام

  ها ارائه شود. هاي قابل ویرایش نظیر اکسل با مشخص بودن ساختار و شبکه دادهبایستی در فرمتتحلیل سریع تر می

بنیانگذار شبکه جهانی وب ارائه شده است.که بر هاي باز توسط تیم برنرز لی، یک سیستم رتبه بندي براي داده

 گیرند:سطح زیر قرار می 5ها در اساس آن ، داده

 ★ ★ ★ ★ ★ ها بطور مستقیم و شبکه هاي بیشتر هنگام خواندن، یادگیري الگوي دادهکشف داده

 ها.اي بودن ساختار داده

 ★ ★ ★ ★ ها،  درختی بودن فاده از بخشی از دادهگذاري، استها از هر مکان دیگر، نشانهاتصال به داده

  ها،ساختار داده

 ★ ★ ★ افزار خاص، ها قابل ویرایش بدون نیاز به نرمداده  

 ★ ★ ،قابل پردازش و محاسبات، ساختار یافته و امکان انتشار ساده  

 ★ ه و استفادهارد، انتقال به سیستم دیگر، تغییر، اشتراك، انتشار ها قابل رویت، چاپ، انتقال رويداده

  مجدد،

  داشتن حداکثر ستاره استفاده از داده براي کابران را تسهیل خواهد نمود.

 بودجه هاي مهم درزمان .9,2

 بودجه به ارائه زمان کشورها، برخی در .است متفاوت مختلف کشورهاي در مقننه قوه به بودجه تقدیم تاریخ

 در ژاپن مانند برخی کشورها در پارلمانی، قوانین در سوئد دمانن کشورها برخی در است، شده ذکر اساسی قانون در مجلس

 و قانون نیز کشورها برخی در البته .شده است آورده پارلمانی مقررات در ایران و نروژ مانند دیگر برخی در و مالی قانون

  .کندمی مشخص ار بودجه الیحه تقدیم زمان که است مورد احترام سنتی مرسوم رویه این و ندارد وجود خاصی مقررات

 هر سال به مجلس تسلیم نماید.آذر ماه  15در ایران، دولت موظف است الیحه بودجه ساالنه کل کشور را حداکثر تا 

 15هاي آن تا مدت در گام اول، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع الیحه بودجه ساالنه کل کشور و پیوست

 هايکمیسیون دوم گام در هاي تخصصی مجلس تقدیم کنند. ت خودرا به کمیسیونتوانند الیحه را بررسی و پیشنهاداروز می

کمیسیون   روز پس از چاپ و توزیع الیحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند. 15حداکثر تا  موظفند تخصصی

یدگی به گزارش هاي تخصصی، ضمن رسروز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون 15تلفیق موظف است حداکثر ظرف 

هاي تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کند. البته کمیسیون تلفیق این اختیار کمیسیون

  روز تمدید کند.  15را دارد که با موافقت هیئت رئیسه مجلس مهلت تقدیم گزارش نهایی خود را تا 
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ودجه در صحن علنی، پیشنهاد نمایندگان در خصوص میزان پس از طی مراحل فوق و در ابتداي بررسی الیحه ب

در گام بعدي  شود.گیري میچنددوازدهم مطرح و در صورت عدم تصویب نسبت به عدد چنددوازدهم پیشنهادي دولت رأي

ات کلی  کلیات الیحه بودجه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب کلیات(در صورت عدم تصویب

ساعت باید  72حداکثر ظرف  شود و این کمیسیونحه بودجه، فقط براي یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع میالی

به پیشنهادهاي مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی  گزارش اصالحی خود را به مجلس ارائه کند.)،

د رسید. نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات الیحه بودجه، بررسی شود و سقف آن نیز به تصویب خواهدولت رسیدگی می

  اي و درآمدي این الیحه خواهد بود. هاي هزینهکنند که شامل بررسی بخشجزئیات الیحه را آغاز می

 در بودجه بررسی .است کرده مشخص مجلس داخلی نامهآیین را مجلس در بودجه بررسی بطور کلی فرآیند

 بررسی و کمیسیون تلفیق در بودجه بررسی تخصصی، هايکمیسیون در بودجه بررسی :شودمی انجام همرحل سه مجلس در

 .شودمی بررسی مختلف در کمیسیونهاي الیحه، این مجلس، به بودجه الیحه تقدیم از پس .مجلس علنی صحن در بودجه

 براي تلفیق کمیسیون گزارش نهایت در .دشومی ارائه  کمیسیون تلفیق به مختلف هايکمیسیون بررسی هايگزارش سپس

    .شودمی علنی ارائه صحن به بودجه الیحه نهایی بررسی

الیحه بودجه در صحن علنی، این الیحه در صورتی قانونی و الزم االجرا خواهد بود که   پس از تصویب جزئیات

نوان عسط شوراي نگهبان، این الیحه بهشوراي نگهبان آن را بررسی و تصویب کرده باشد. درصورت تصویب الیحه بودجه تو

شود. و نهایتا بودجه از سوي رئیس قانون بودجه سال آینده کل کشور الزم االجرا بوده و توسط رئیس مجلس به دولت ابالغ می

  شود.جمهور ابالغ می

  هد. دارتقا میهاي تعیین شده را شود مشارکت و شفافیت بودجه، کیفیت بررسی در  زمانهمانگونه که مالحظه می

 چرخه بازخورد شفافیت بودجه .9,3

 بودجه يهاپروسه حال، این با. کنندمی تنظیم را بودجه...) و محلی ملی،( سطوح همه در دولتی نهادهاي وها دولت

 راهمف منابع نادرست مدیریت و فساد براي متنوعی هايفرصت مدیریتی، ناکارامد هايسیستم و غیررسمی يهافعالیت مبهم،

 . کنندمی

 که ابزارهایی به آنها تبدیل و شفاف بودجه ایجاد در کلیدي مراحل) 3شکل ( بودجه شفافیت بازخورد چرخه

  .بگذارند تاثیر منابع تخصیص وها برنامه سیاست، بر تا سازدمی قادر را شهروندان
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  : شماي کلی از چرخه بازخور3شکل شماره 

 Budget Transparency Initiative ,worldbank.org  :منبع  

نحوه دریافت بازخورهاي بودجه در ایران مشخص نیست به عبارت دیگر براي دریافت بازخور نظام مشخصی تعبیه 

  پردازند.نشده است و فقط مطبوعات به این امر در حد کالن می

 پاسخگویی و ردیابی بودجه کشور .9,4

مالی  هاياهداف تعریف شده در بودجه و ردیابی فعالیت یکی از نکات مهم در شفافیت بودجه قابلیت پاسخگویی به

یا عملیاتی تدوین شده در بودجه است. ارتباط بودجه با اسناد باالدست نظیر سند توسعه کشور و ردیابی نحوه دستیابی به 

  بایستی قابل ردیابی و شفاف باشد.اهداف آن در بودجه از موارد دیگري است که می

و فقط در حد تیتر براي کاربران در سایت سازمان برنامه و بودجه غیر فعال جه در ایران که هاي مرتبط بودسامانه

  فهرست شده است؛ تا زمان تهیه گزارش ، عبارتند از:

 ؛بودجه احکام عملکرد سامانه 

 ؛)سبا( استانی بودجه سامانه  

 ؛ملی اي هزینه اعتبارات عملکرد سامانه  

 ؛)سما( اجرایی و فنی اسناد دانش مدیریت سامانه  

 ؛تعدیل و اجراء برآورد بها، فهرست ملی سامانه  

 ؛بودجه الیحه سامانه  

 ؛عملکرد بر مبتنی ریزيبودجه سامانه  

 ؛توسعه پنجم برنامه قانون عملکرد گزارش  

 ؛دولتی تهايشرک بودجه سامانه  

 عمرانی يهاپروژه نظارت سامانه. 



19 

  نظام پایش شفافیت و پاسخگویی بودجه در جهان .10

شفافیت،  حوزه شود. این موسسه سهمی  منتشر1  ايبودجه المللیبین مشارکت  نام به ايمؤسسه شفافیت بودجه توسط  جهانی شاخص

  .می کند در بودجه ارزیابی را  نظارت و مشارکت

  هاي اصلی پایش بودجهشاخص .10,1

سند 8بودن است که درباره محتویات و بهنگامسؤال 120 مطالعه این مؤسسه مبتنی بر پرسشنامه مشروحی حاوي

نی را اها باید منتشر کنند. این اسناد، مدارکی از الیحه اولیه بودجه تا گزارش تفریغ پایاصلی مربوط به بودجه است که دولت

 محققان توسط هاپرسشنامه را؛ محلی هايدولت نه شد،هاي ملی را شامل میگیرد. این مطالعه فقط بودجه دولتدربرمی

 حاصل اطمینان آنها صحت از تا شد بررسی محققان دیگر توسط هاجواب و شد پر نظر مورد کشورهاي از کدام هر در مستقل

ساختار پرسشنامه در بخش بعدي تشریح .فت و مجموع آنها نمره نهایی را معین کرداي تعلق گرنمره پاسخ هر به سپس. شود

  خواهد شد.

  هاي اصلی پایش بودجه توسط این موسسه عبارتند از:شاخص 

کردن بودجه طراحی شده است داشتن از هزینهگیري اطالع: این شاخص براي اندازه2شاخص بودجه باز ●

 باشد؛ها و بهبود پاسخگویی میولتو هدف آن افزایش شفافیت فعالیت د

 ؛3مشارکت عمومی در روند بودجه ●

هاي نظارتی بر بودجه نظارت ( تا چه اندازه این موسسات یا دستگاه قدرت مؤسسات نظارتی رسمی ●

 ؛دارند؟)

بودجه  ؛6پیشنهادي اجراییپیشنهاد  ؛5نویس بودجهشامل: پیش و محتواي آنها 4اسناد کلیدي بودجه ●

گزارش  ؛11گزارش پایان سال ؛10وسط سال ارزیابی ؛9گزارش ساالنه ؛8بودجه شهروندان ؛7شدهتصویب 

 12.حسابرسی

                                                           
1 International Budget Partnership(IBP) 
2 Open Budget Index 
3 Public Engegement in the Budget Process 
4 Key Budget Documents 
5 Pre-Budget Statement (PBS) 
6 Executive's Budget Proposal (EBP) 
7 Enacted Budget (EB) 
8 Citizens Budget (CB) 
9 In-Year Reports (IYRs) 
10 Mid-Year Review (MYR) 
11 Year-End Report (YER) 
12 Audit Report (AR) 
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  : اصول مهم مربوط به شفافیت بودجه و پاسخگویی6شکل شماره 

www.internationalbudget.org  

 ساختار پرسشنامه بودجه باز .10,2

برسی نظیر قانونی بودن، وحدت، جامعیت، حسااصول مهم مربوط به شفافیت بودجه و مه بودجه باز پرسشنا

کیل از پنج بخش تشگیرد و ریزي دولتی مطرح شد را در بر میبودن، کابرپسند و سایر اصولی که در بخش اصول بودجهساالنه

  شده است. 
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مل مجموعه اي از سواالت است که به محققان شا که بودجه اسناد کلیدي به دسترسی عمومی: بخش اول 

اجازه می دهد تا در دسترس بودن و انتشار هشت اسناد کلیدي بودجه کشور را بررسی و نقشه بگذارند. این بخش اول، مستلزم 

ضوع محقق شناسایی هر یک از اسناد مهم بودجه کشور است که در هر یک از چهار مرحله فرآیند بودجه (یا عدم صدور آن) مو

قوانین مربوط به روند همچنین  را منتشر می کند، جزئیات مربوط به دسترسی به سند و انتشار به موقع را ارائه می دهدو 

هاي باقیمانده سوال در قسمت 145. محقق سپس از این اطالعات براي پاسخ به اکثریت سازدرا مشخص می بودجه کشور

  تقسیم می شوند: باقیمانده  سوال به چهار بخش  145  د.) استفاده خواهد کر5-2هاي پرسشنامه (بخش

به بررسی اطالعات ارائه شده در پیشنهاد بودجه  این بخش : جامع بودن پیشنهاد بودجه اجرایی؛دومبخش 

اجرایی و اسناد حمایتی آن می پردازد. پیشنهاد بودجه اجرایی جلب توجه قابل توجهی می کند، زیرا این طرح براي چگونگی 

است. به همین ترتیب، در طول سال ، اغلب مورد بررسی  دولترف بودجه براي تحقق اهداف سیاست اقتصادي و اجتماعی ص

 و بحث بیشتر قرار می گیرد.

 باید در طول و: جامعیت سایر اسناد بودجه کلیدي؛ اطالعاتی را که اسناد کلیدي بودجه ارائه شده است سومبخش 

خواسته شده  دومدر بخش مواردي که زیابی می کند. سواالت در این بخش به موازات بسیاري از فرایند بودجه منتشر شود، ار

بودجه، بودجه اعمال شده، نویس اما به جاي ارزیابی پیشنهاد بودجه اجرایی، سواالت متمرکز بر بیانیه پیش باشد. می ،است

 باشند.می نه و گزارش حسابرسی، گزارش ساالدر طول سال بودجه شهروندان، گزارش ساالنه، بازبینی

اثربخشی قانون اساسی این بخش از پرسشنامه : نقش و اثربخشی موسسات نظارتی در فرایند بودجه؛ چهارمبخش 

ها ارزیابی می کنند شاخصاین ) در نظارت بر روند بودجه را ارزیابی می کند. به طور خاص، SAIو موسسه حسابرسی عالی (

ر سیستم بودجه و انعطاف پذیري مناسب براي اطمینان از یکپارچگی و حسابدهی در استفاده از که آیا معماري گسترده ت

 .وجود داردمنابع عمومی 

هاي مشارکت عمومی در طول فرایند بودجه بر فرصت ؛ این بخش: مشارکت عمومی در فرایند بودجهپنجمبخش  

دسترسی به اطالعات بودجه براي کمک به بهبود در . براي است یک مکمل ضروري براي شفافیت بودجه دارد وتمرکز 

هاي عمومی براي استفاده از این اطالعات براي مشارکت معنادار در تصمیم هاي بودجه، اجراي و نتایج، باید با فرصتسیاست

نونگذاران و هاي اجرایی، قاها و شیوه. بخش نهایی پرسشنامه به فرآیندها، مکانیزمباشدگیري و نظارت بر بودجه، همراه 

 موسسات حسابرسی عالی براي بررسی اطمینان از اینکه مردم در فرموالسیون، بحث / تصویب، اجراي و ممیزي ملی بودجه

ها با طرح اولیه جهانی اصول جدید شفاف مالی در مشارکت عمومی همخوانی دارند، که در حال حاضر . شاخصمشارکت دارند

 ذیرفته شده عمومی در مشارکت عمومی در فرایندهاي بودجه ملی عمل می کند.اي براي هنجارهاي پبه عنوان پایه

  وضعیت شفافیت بودجه در کشورهاي منتخب جهان .10,3

 13المللبین بودجه مشارکت نام به ايمؤسسه اي، توسطبودجه شفافیت جهانی همانگونه که اشاره شد؛ شاخص

 فهم قابل شکل به گزارش انتشار که نماند ناگفته .میکند رزیابیا را نظارت و شفافیت، مشارکت حوزه سه و شودمی منتشر

  .کشورهاست بودجهاي شفافیت ارزیابی معیارهاي از یکی یا شهروندان مردم براي

                                                           
13  International Budget Partnership (IBP) 
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مان، برخی کشورها عملکرد خود را بهبود ز آن از. داد انجام 2006از سال   نخستین بررسی خود را مؤسسه این 

ا و کنیا، النکو بلغارستان که عضویت آنها در اتحادیه اروپا منوط به شفافیت بیشتر بود. در سري اند؛ از جمله کرواسیهبخشید

 اي در قانون اساسی بههایی سر کار آمد که نسبت به درخواست براي شفافیت پاسخگوتر بودند. در مصر نیز اصالحیهدولت

 .تعمل آمد که براساس آن، اختیارات پارلمان در بودجه گسترش یاف

گیرند. بر اساس گزارش این موسسه  وجود شکاف عمده در شفافیت بودجه در کشور توسط این موسسه مورد پایش قرار می 100بیش از 

کشور پایش  100ها کمتر از نیمی از اطالعات بودجه مورد نیاز را منتشر می کنند. به عنوان مثال از بین خورد و دولتسراسر جهان به چشم می

کشور نیوزلند، آفریقاي جنوبی، سوئد، نروژ و گرجستان؛ اطالعات جامع، بهنگام ، مفید و قابل ردیابی از بودجه ملی  5تنها  2017ل شده در سا

 در )ترینشفاف 100 و ترینغیرشفاف امتیاز0 (بودجه شفافیت جهانی نقشه دهند.آوري و مصرف) در اختیار شهروندان قرار می(شامل نحوه جمع

  .نیست مشخص شاخص این در ایران رتبه .است شده داده زیر نشان شکل در 2017 سال

 : شفافیت بودجه کشورها5شکل شماره 

www.internationalbudget.org 
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ژ و و تنها این پنج کشور، نیوزلند، آفریقاي جنوبی، سوئد، نروگرفتند  81باالتر از پنج کشور  ،100در مقیاسدهد؛ همانگونه که شکل باال نشان می

درصد  80کشور از این تعداد یا  97اما و  دهندگرجستان ؛ اطالعات جامع، بهنگام ، مفید و قابل ردیابی از بودجه ملی در اختیار شهروندان قرار می

ی منابع کردن بر چگونگگذارند که براي فهمیدن، مشارکت و نظارتآنها اطالعات جامع، بهنگام و سودمندي را در اختیار شهروندان خود نمی

توان متوجه اتالف منابع، سوءمدیریت فاحش نمی کنند که عمالًنیمی از این کشورها آنقدر اطالعات اندکی منتشر می عمومی الزم است. تقریباًمالی

 یمنو  قطر، ولسوتیی، گینه استوا ، نیجریه، ونزوئال، یا فساد شد. بدترین عملکرد در این زمینه با نمره صفر یا یک، به کشورهاي عربستان سعودي

 .تعلق گرفت

طقه نکشورهایی که بدترین عملکرد را داشتند، در خاورمیانه و آفریقاي شمالی و پس از آن در مناطق جنوب صحراي آفریقا قرار داشتند. در این م

هاي خارجی یا درآمد نفت و د که به کمکدرآمد بودنکشورهاي کم عمدتاً داشته است. همچنین این کشورها  را عملکرد بهترین  ،63اردن با نمره 

 اند.آوردهاي مهمی در شفافیت و ارتقاي رتبه خود در دهه اخیر بدست آوردهدر این بین گرجستان، اردن و سنگال دستگاز متکی هستند. 

کنند روند بودجه را فراهم نمیها و بسترهاي الزم براي مشارکت مردم در دهد که اکثر کشورها فرصتنشان می 2017گزارش ممیزي بودجه باز 

  رسانی الزم از تصمیمات و  تخصیص بودجه و پاسخگویی بسیار ضعیف است.همچنین اطالع

خواهد نه فقط اطالعات بیشتري را درباره بودجه منتشر کنند، بلکه به نوعی در این زمینه گزارش کنند که براي مردم ها میگزارش یادشده از دولت

   هاي دموکراتیک همبستگی وجود دارد.دهد که بین شفافیت و نظامن مطالعه نشان میقابل فهم باشد. ای

درصد)  28کشور مورد بررسی ( 115کشور از  32دهد تنها نشان می 2017المللبین بودجه عالوه بر شفافیت و مشارکت در بودجه، گزارش مشارکت

کشور از  75توان گفت درصد) نظارت ضعیفی دارند. بطور کلی می 31کشور( 36و  درصد) نظارت محدودي دارند 41کشور( 48نظارت کافی دارند، 

  هاي نظارتی، نظارت کافی را انجام دهند در اختیار دارند.کشور مورد بررسی شرایط  کافی  براي اینکه دستگاه 115

) کاهش 100کشور مورد بررسی (امتیاز از  102راي ب 2017در سال  43به  2015در سال  45متاسفانه متوسط امتیاز شفافیت بودجه در جهان از 

  کنند.دهد سه چهارم کشورهاي مورد بررسی گزارشات الزم از بودجه منتشر نمینشان می 2017یافته است. همچنین گزارش 

زارش هایشان در گدان و دولتها و آزادي مدنی و تضعیف اعتماد بین شهرونبطور خالصه کاهش شفافیت بودجه، افزایش نابرابري، محدودیت بر رسانه

 کشور جهان نگران کننده است. 115شفافیت بودجه در  2017

با روند نزولی به رتبه  2006در سال  7روند تغییرات در شفافیت بودجه کشورهاي منتخب ارائه شده است. برزیل از رتبه  5در ادامه در شکل شماره 

  رسیده است. 2017در سال  7و نهایتاً همان رتبه  2015در  6بودجه به رتبه رسید و مجدداً با بهبود شفافیت در  2012در  12
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 بنديجمع .11

 تصمیمات ،ولتد عملکرد بایستی ساختار، در پیشگیري از فساد بر کسی پوشیده نیست و براي دستیابی به آن میبودجه تیشفاف تیاهم

 يابستره و اقداماتهاي مشارکت فراهم در دسترس عام قرار گرفته و زیرساخت مالی هايبینیپیش و عمومی بخش هايحساب مالی، گذاريسیاست

ی بیشتر رایشود. شفافیت بودجه به عنوان پیش نیاز اعتماد (آسیب دیده) به حاکمیت بوده و امکان همگپاسخگویی در قبال بودجه مهیا  يبرا الزم

  این بخش با برنامه هاي دولت را فراهم می سازد.

اي از پیش نیازهاي شفافیت بودجه نظیر ساختار ارائه بودجه و نحوه دریافت مشارکت عمومی و در این گزارش تالش شد، خالصه

  . الملل ارائه شودبین بودجه مشارکتمؤسسه پاسخگویی در قبال بودجه با مطالعه نظام پایش بودجه 

بار ، وضعیت شفافیت بودجه در سراسر جهان، تأسفبطور کلی دهدنشان می 2017در سال  المللبین بودجه مشارکتگزارش مؤسسه  

طلبی از دولت را براي امکانات مشارکت معنادار و پاسخ وهنگامی دسترسی ندارند هشده، مردم به اطالعات جامع و باست. در بیشتر کشورهاي بررسی

   .کندمی تقویت، اتالف منابع و فساد را هاي نامتعارفهزینهنبود شفافیت نیست و پذیر مکانآنان ا

دارند، هرچند استثناهاي قابل توجهی نیافتهشفافیت بیشتري در بودجه نسبت به کشورهاي توسعه یافته معموالًکشورهاي توسعههمچنین 

شود که شفافیت در عملکرد بودجه لحاظ اي نمیبودن به درآمدهاي گاز و نفت بهانها متکیفقیر ی دهد،نشان میمؤسسه گزارشات این  .وجود دارد

همچنین  .ها براي انتشار اطالعات استمشکل اصلی، تولید اطالعات یا توانایی تولید آن نیست؛ مشکل اصلی تمایل سیاسی دولتو همچنین نشود. 

ت بیشتري را درباره بودجه منتشر کنند، بلکه به نوعی در این زمینه گزارش کنند که براي مردم خواهد نه فقط اطالعاها میگزارش یادشده از دولت

  .  هاي دموکراتیک همبستگی وجود دارددهد که بین شفافیت و نظامقابل فهم باشد. این مطالعه نشان می

  رتند از:هاي اصلی شفافیت بودجه در ایران عبابا توجه به مباحث بررسی شده در گزارش چالش

 خالء قوانین پشتیبان از شفافیت بودجه (قوانین و مقررات حاکم فاقد صراحت و ضمانت اجرایی قوي است)؛ 

 ها و مستندات)؛ساختار ارائه بودجه ( داده 

 عدم شفافیت ساختار و مراحل تصویب بودجه؛  

 عدم امکان مشارکت در مراحل مختلف و دریافت بازخور؛ 

 ابع و مصارف؛عدم برآوردهاي صحیح از من 

 سیاسی بودن بودجه؛  

  مشکالت نظام آماري؛ 

 ها و راهبردهاي مشخص شده؛عدم امکان قابلیت ردیابی فعالیت 

 ؛ارتباط بودجه با اسناد باالدست نظیر سند توسعه کشور و ردیابی نحوه دستیابی به اهداف آن در بودجه  

 عدم پاسخگویی در خصوص میزان تحقق اهداف؛  

  بودجه.نبود سواد تحلیل 

هاي بودجه، نظام مشارکت در تدوین بودجه، ارتقاي سواد هاي شفافیت بودجه نظیر فرمت دادهشود حداقلبنابراین در اولین قدم توصیه می

، افیتهاي قانونی براي شفهاي پاسخگویی در قبال بودجه در چارچوب قوانین موجود تعبیه شده و در گام بعدي خالءاي در جامعه و سامانهبودجه

  هاي فنی و بسترهاي فرهنگی آن مهیا شود.مشارکت و پاسخگویی بودجه شناسایی و زیرساخت
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هاي موفق کشورهایی نظیر گرجستان و تبیین الگویی جامع براي شفافیت بودجه در ایران و نظام پاسخگویی در در پایان بررسی جامع تجربه 

  شود.به بخش خصوصی از دولت) در مطالعات آتی پیشنهاد میقبال بودجه و مصارف آن ( به عنوان مهم ترین مطال
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