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 چکیده

 طیاست.  یو تحقق عدالت اجتماع یو فراهم کردن خدمات عموم یاقتصادو توسعه به رشد  دنیها رساهداف دولت نیترمهم

 نقشو  لتدو دیقتصاا هجایگا با طتباای را در اردهگستر اتنظر دی،قتصاا توسعه مختلف مکاتب ننادداقتصاا ،گذشته یهالسا

 یردولتیغ یمردم و نهادها فیها در کنار وظادولت فیوظا دیاهداف با نیتحقق ا یبراند. ادهنمو ئهارا توسعه یهادهبرآن در را

شود و یانجام م یزیرها، بودجهتحقق برنامه یشود. برا یزیرتحقق اهداف برنامه یشود و برا نییمشخص گردد، ساختار دولت تع

ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی امروزه به نحو فزاینده. گرددیدولت اجرا م فیمنابع، وظا صیبا تخص

ی فعل و دهندهبودجه حاوی شبکه اطالعاتی جامع است که نشان .اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی داردو 

اداره صحیح امور مالی دولت،  نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری باشد. انفعاالت مالی دولت از ابعاد مختلف می

بنابراین، بودجه نقش بسیار مهم و حیاتی  تواند در این خصوص گام موثری بردارد.ه مییا مدیریت بخش دولتی دارد و بودج

 نماید.درتوسعه اقتصاد ملی ایفا می

 
 ریزی، دولت، توسعه اقتصادینظام بودجهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ریزی اقدامات اولیه در جهت برنامهدولت با تشکیل شورای عالی اقتصادی،  3131در بحبوحه جنگ جهانی دوم در سال 

های هفت ساله عمرانی و اصالحی کشور ارائه نویس الیحه برنامهپیش 3131گذاری کرد و در نهایت در پایان خرداد توسعه را پایه

 (.3111ریزی کشور، تصویب شد )سازمان مدیریت و برنامه 3131و در سال 

 یهالتو دو سیاسی ننخبگا ،جتماعیا معلو اننظرصاحب یهاغدغهو د هاچالش ترین مهماز  نیافتگیتوسعهو  توسعه

-هکوشید نیافتهتوسعهو  توسعه لحادر  یهارکشو ،خیرا ههد چند. در دشومی بمحسو توسعه لحادر  یهارکشودر  معاصر یخرتا

 جامعه ادفرا ندگیز ایبررا  مناسبی طیاشر دی،قتصاا توسعه به ستیابید باو  ساخته هار نیافتگیتوسعه بندو  قیدرا از  دخو ؛ندا

 ینزغاآ ظیفه. وندادهبو جهامو دیقتصاا نگوناگو یهادیکرو رو هاچالش با ،توسعه یندافردر  هارکشو ینا یهالت. دونمایند همافر

 نیز لتود ظایفو و نقش ،نسانیا بطروا پیچیدگیو  شگستر با که حالیدر  ؛دبو منیتا تأمینو  نظم حفظ ،معاجودر  هالتدو

 (.3133مصلی نژاد و اکبری، ید ) دگر شاملرا  دیقتصااغیرو  دیقتصاا یهافعالیتاز  مختلفی دبعاو ا یافت شگستر

مخارج  یاقتصاد کشور، کنترل سنت یعموم تیآن با وضع وندیو پ یدولت یهانهیهز عیسر شیدولت و افزا فیبا توسعه وظا

امر  نی. ادیمطرح گرد یمنابع عموم تیریکنترل و مد ،یزیربرنامه یهاستمید در سبه بهبو ازیخود را از دست داد و ن تیاهم

بابا جانی و خدا  .)دولت شد یمال تیریمد یبارتبودن منابع دولت به ع یو اقتصاد یاثربخش یی،ها به کاراموجب توجه دولت

 (. 3131رحمی، 

های ها و خط مشیبی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاستبا بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجر

که  توان چنین اظهار نمودها در سطح جهان، میها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولتدولت و سازمان

ای پذیرفته شده است که هتوسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزایند

 (.3111) برادران شرکا،  برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد

ها برای های مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینهبودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیت

ها و دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامهتنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام میهای متعدد و ماجرای برنامه

 (.3133نماید )مختاری ناصری، های دولت بوده و نقش بسیار مهمی درتوسعه اقتصاد ملی ایفا میفعالیت

ریزی در های بودجهها و نارساییجه، چالشدر عناوین بعدی به تعریف مفاهیم توسعه، توسعه اقتصادی و بودجه، نقش بود

 ای خواهیم پرداخت.های توسعهایران، عوامل انجراف بودجه از برنامه

 

 ریزیتوسعه اقتصادی و بودجه

)فرهنگ  است ترشدنقدرتمندترشدن و حتی بزرگ ،ترشدندر لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتهتوسعه 

و  ،توسعه فرهنگی و اجتماعی ،توسعه سیاسی ،ختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادیابعاد م. (3۰۰3 ،لغات آکسفورد

 عی(.توسعه امنیتی )دفا
. یابد دبهبو نیز کیفی یهاشاخص د،قتصاا کمی یهاشاخص شدر بر وهعالدر آن  که ستا ضعیتیوتوسعه اقتصادی: 

 معال. وی ا ریبیکاو  یبرانابر،  فقر فعاز ر تندرعبا که دهکر حرمط توسعه ایبر رمعیا سه توسعه وفمعر ددانقتصاا زسیر لیداد

 یافته توسعه گرنهو ستا یافته توسعه انمیز نهما بهداده  کاهشرا  ریبیکاو  یبرانابر،  فقر انمیز هر به ریکشو هر که دنمو

 مددرآ یشافزاز: ا تندرعبادیقتصاا توسعه هایشاخصباشد.  فتهر باال رکشوآن  ملی ناخالص تولیدو  نهاسر مددرآ گرا حتی نیست

 یهایبرانابر فعر ری،بیکاو  فقر فعر ،ندگیز به میدا یشافزا ت،مکاناو ا هافرصت النهدعا یعزتو ،ملی ناخالص تولید شدر ،نهاسر

 (.3133مصلی نژاد و اکبری، شهرنشینی) یشافزو ا نشد صنعتی دی،قتصاو ا جتماعیا

و  انگذارتسیاس توجه ردمو نکال یها سیاست افهدا تریندیبنیااز  یکی انعنو به دیقتصاا توسعهو  شدر به ستیابید

 های خارجی،، افزایش بدهیرمتو یباال خنر جملهاز  دیمتعد الیلدبه  ندامیتو دیقتصاا شدرباشد. اقتصادی می انیزربرنامه

 ملاعواز  یکی رد تهدید قرار بگیرد.سیاسی و اجتماعی مو تثبا معدو  جهدبو یکسر انمیز دنبو باالوری، بهره پایین سطح



  

 شدر برآن  تاثیرو  دولت نقش ستا  دهکر جلب دخو بهرا  نشناسارکااز  ریبسیا توجه که دیقتصاا و توسعهشد ر بر ارتاثیرگذ

ف دولت در ابتدا وظایف دولت ها محدود به برقراری نظم، امنیت وعدالت بود واز قرن شانزدهم به بعد حدود وظای باشد.می دقتصاا

 (.3113وند،)فرج ها افزایش یافت

 یهمه گرانیبودجه نما ای تحت عنوان بودجه سالیانه است.ترین برنامه مالی و صورت دخل و خرج هر دولت، برنامهمهم

کاران، )سعیدا اردکانی و هم کندیم فایا یاقتصاد مل یدر توسعه یاتیمهم و ح اریدولت بوده و نقش بس یهاتیها و فعالبرنامه

3111 .) 

بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و بعبارتی حدود و ثغور دخالت دولت در جامعه است. اداره صحیح 

تواند در این امور مالی دولت،  نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد و بودجه می

 (.3113وند،)فرج گرددسابقه بودجه در ایران به پس از انقالب مشروطه بر می گام موثری بردارد. خصوص

بینی تعریف بودجه طبق قانون محاسبات عمومی: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش

های قانونی ها و هدفنیل به سیاستها برای انجام عملیاتی است که منجر به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه

 شود.می

 

 های مختلفتعاریف بودجه از جنبه

های دولتی است. این سند حاوی مجموعه های دولت و سند مالی کلیه فعالیتبودجه در هر کشوری مبین ریز فعالیت

های مطروحه در آن به عالیتهای دولتی است، به نحوی که بررسی هر طبقه از فها و زیر بخشاطالعات کالن در مورد بخش

های اقتصادی مورد نظر دولت را به مقصود هایی باشد که سیاستسهولت امکان پذیر باشد. هر قانون بودجه باید دارای ویژگی

بایست در بودجه متبلور شده باشد تا اجرای آن به حصول اهداف مورد ها و نظرات دولت میخود برساند. به عبارت دیگر، سیاست

های متفاوت بیان . خالی از لطف نیست اگر تعاریفی از بودجه را از جنبه(3111 ،گپی قریه خانی)قنبری و  دولت منجر شودنظر 

های اقتصادی در مورد دولت شوند و متاثر از نظریهها و تعاریف مربوط به بودجه به زمان و مکان مربوط میها، نظریهدیدگاه. کنیم

این زمینه نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع است. تعاریف بودجه  های موجود دراست و دیدگاه

ی عمده توان به دستهدر سیر تکاملی بودجه شکل گرفته است. به طور کلی از میان انواع تعریفی که از بودجه وجود دارد می

  :اشاره کرد که عبارتند از

 
عامل  در این دسته تعاریف، ریشه اصلی تنظیم بودجه را باید در: ورزد سی بودجه تاکید میهای سیاتعاریفی که بر جنبه -الف

 رد:ی زیر اشاره کتوان به دو نمونهی این تعاریف میسیاسی جستجو کرد. که از جمله

 .بینی و تصویب شده باشددولت سندی است که معامالت دخل و خرج مملکت برای مدت معین در آن پیشبودجه  -

بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای الیحه پیشدجه بو -

 د.رسیده باش ملی

ها سند والیحه بودجه و پیروی از اصل اطالق واژه گذاران بودجه ایران باشود که بنیانبا کمی دقت در تعاریف باال روشن می

-های سیاسی بودجه تاکید میمردم، بیشتر، اهداف سیاسی را دنبال نموده، بر جنبه تصویب بودجه توسط نمایندگان منتخب

  د.ورزیدن

 
های نظام بودجه های نظام مالی به طور اعم ونظریهاینکه نظریه در: ورزندهای اقتصادی و مالی تاکید میتعاریفی که برجنبه -ب

واقع بودجه شاهرگ حیات اقتصادی دولت است  دیدی وجود ندارد. دراند، ترهای اقتصادی زاده شدهبه طور اخص از بطن نظریه

  م.های آن منابع مالی و اقتصاد جاری است. در اینجا سه نمونه از این تعاریف اشاره می کنیکه در شریان

-می بینیهای پولی دولت به طور کلی برای مدت محدودی پیشعبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندیبودجه  -

 .شود



  

-عبارت است از طرحی جامع در قالب اصطالحات مالی که به وسیله آن یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا میبودجه  -

 .شود

 : عبارت است ازبودجه  -

 رود . بینی عملیات آتی و هم برای کنترل آن عملیات به کار میای برای پیشیک طرح مالی که هم به عنوان شالوده -3 

 ک تخمین از مخارج آتی. ی -3

 .دار برای بسیج امکانات و حداکثر استفاده از منابع انسانی، مادی و سایر منابعیک طرح نظام -1

بر بودجه، همگی  "طرحی جامع در قالب اصطالحات مالی "و  "طرح مالی "، "دارطرح نظام "در تعاریف باال اطالق عباراتی چون 

 .ی و مالی بودجه استهای اقتصادحاکی از اهمیت جنبه

 :ورزندای و مدیریتی بودجه تاکید میهای برنامهتعاریفی که بر جنبه-ج

های اخیر در باره بودجه هیچ اصطالح و مفهومی بیشتر از برنامه به کار نرفته باشد، ماهیت ها و تعاریف دههشاید در نوشته

 :کنیمدونمونه ازتعاریف مربوطه اشاره می بینی نهفته است. حال بهمشترك برنامه و بودجه در عامل پیش

ها به زبان پول را ریزی و تبدیل برنامهنگری را برنامهفردای سازمان باید امروز و با تصمیم مدیران ترسیم شود. این آیندهتصویر -

 .نامیمبودجه می

منابع تامین اعتبار و  و سایر درآمدها بینیکل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبودجه  -

شود و از سه قسمت زیر تشکیل های قانونی میها و هدفها برای انجام عملیاتی است که منجر به حصول به سیاستبرآورد هزینه

 :شودمی

 :بودجه عمومی دولت شامل (3

  ها ازمستقیم به وسیله دستگاهها و منابع تامین اعتبار که در سال مالی مستقیما یا غیردریافتبینی پیش -

 د.گردداری کل اخذ میطریق حسابداری خزانه

 .های اجراییهایی ازمحل درآمد عمومی یا اختصاصی برای دستگاهپرداختبینی پیش -

 .ها وسایر مانبع تامین اعتباربینی درآمدها شامل پیشهای دولتی و بانکبودجه شرکت (3

 .شودوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میموسساتی که تحت عن( بودجه 1

ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر شود و آن اینکه هر سه جنبه سیاسی، مالی و برنامهبا دقت در تعاریف باال نکته مهمی روشن می

 (.3113وند،)فرجگانه فوق تکیه داشته باشدهای سهتعریفی از بودجه باید بر پایه

 

 بودجه: نقش

 از: عبارتند که است اساسی نقش چهار دارای هادولت اجتماعی و اقتصادی هایسیاست راستای در بودجه

ها به عهده تامین کاالها و خدمات عمومی. این نوع کاالها در بازار وجود ندارند و قابل خرید و فروش نیستند، عرضه آن (3

گردد. نمونه این نوع ا به طور مستقیم از مردم جامعه دریافت میها به صورت مالیات از طریق بودجه یدولت است و هزینه آن

 ها، خدمات پستی، خدمات امنیتی و ...ها، راهکاالها عبارتند از پارك

تواند از اهداف بودجه باشد. دولت در تحقق بخشیدن به مندی تمام اقشار جامعه میتامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و بهره   (3

های بودجه را به نحوی تنظیم کند تواند ترکیب درآمدهای مالیاتی و همچنین کم و کیف هزینهاجتماعی میهدف تامین عدالت 

-توان مشخص کرد که استفادهکه در کم کردن فاصله طبقاتی و تعدیل توزیع درآمد افراد موثر باشد. با مطالعه بودجه می

ها بر دوش تند و از طرف دیگر بار تامین منابع درآمد این هزینههای دولت کدام اقشار و طبقات جامعه هسکنندگان از هزینه

 یک از طبقات مردم جامعه است.کدام

ای به اعتبارات هزینه و نیز های سرمایهها از نظر نسبت اعتبارات تملک داراییتامین توسعه اقتصادی با مطالعه بودجه دولت (1

 پیشرفت جامعه را به سوی رشد اقتصادی ارزیابی کرد. توان میزان وهای زیربنایی میروند حجم اعتبار طرح



  

-ای، در عرضه و تقاضای کل جامعه اثر میهای بودجهها و انجام هزینهها از طریق وصول درآمدتامین ثبات اقتصادی دولت (1

هد تا تقاضای کل را دهای خود را کاهش یا مالیات را افزایش میگذارند. در شرایط تورمی دولت با اعمال سیاست انقباضی هزینه

های انبساطی، درآمدهای مالیاتی خود را کاهش یا کاهش دهد و همچنین در دوره رکود و شیوع بیکاری با اعمال سیاست

 مهرکام، و )قریشیدهد تا تقاضای کل را افزایش داده و قدرت خرید را به جامعه تزریق کند های خود را افزایش میهزینه

3113). 

 

 :نایرا در ریزیبودجه هایایيها و نارسچالش

های حقوقی مالی مستمر و مرسوم در کشورهای دارای رغم سه ربع قرن تهیه و تنظیم بودجه در ایران بر پایه نظامعلی

های ریزی از دیدگاهشود. مشکالت موجود در امر بودجهریزی یکی از مشکالت اساسی دولت محسوب میپارلمان، هنوز هم بودجه

توان مشکالت موجود را در مسائل مربوط به ر جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت قابل طرح و بررسی است، میمتفاوتی ب

توان )باالخص در امر نظارت( جستجو کرد. به این ترتیب می ای، سازمان اداری و تشکیالتی دولتکیفیت و ساختار بودجه

 .را به طور خالصه به شرح زیر بیان کردریزی کشور مهمترین معضالت و مشکالت نظام بودجه

ای است که تهیه و تنظیم بودجه مبتنی بر اصل استقرار و حفظ موجودیت سازمانی حال حاضر نظام اداری کشور به گونه در -

ای بسته و غیر قابل ات جاری و عمرانی به صورت مجموعههای محوله. بر این اساس اعتباراست نه بر مبنای اهداف و مسئولیت

 .شودآید و به این ترتیب تخصیص اعتبارات بصورت بهینه انجام نمیکنترل در می

ها اشاره کرد. این توان به تمرکز بیش ازحد نظام اداری در تهران و مراکز استانریزی میدیگر معضالت موجود در امر بودجه از -

 .رنگ شودها کمها و شهرستانا حس اعتماد به نفس و قدرت ابتکار در مسئوالن استانامر سبب شده ت

اصلی تامین درآمدی دولت نفت است و این خود مشکالتی را به همراه دارد، اوال اثر پذیری متقابلی بین منابع درآمدی منبع  -

زا در بودجه است، بودجه کشور تحت یک عامل برونهای تولیدی کشور در بودجه لحاظ نشود و ثانیا چون نفت دولت و ظرفیت

 .تاثیر عوامل خارج از کنترل و نظارت دولت شکل بگیرد

شود تا از لحاظ مصارف بودجه، توان به آن اشاره کرد که باعث میبیش از حد دولت از دیگر مشکالتی است که می گستردگی -

 .ودهای مختلف توزیع نشاعتبارات به صورت متناسب بین بخش

های های اجرایی به تصویب برسد ولی در عمل به دلیل نبود برنامههای عمرانی باید در قالب برنامهقانون اعتبارات طرحطبق  -

گذاری ثابت به تصویب های مشترکی به صورت جاری و سرمایههای اجرایی در قالب زیر بخشمجموعه اعتبارات دستگاه اجرایی،

های عمرانی مشخص نشده های عمرانی و تشخیص حدود فعالیتطراحی، بررسی و تعیین طرحرسد. همچنین تا به حال می

 .است

محاسبات و تنها با  ای نیست. در حال حاضر کنترل بودجه عمدتا توسط دیواندر ایران مکانیسم کنترل بودجه، مکانیسم زنده -

ای را به دلیل فقدان مراحل بازبینی، در امر کنترل بودجهشود. شاید بتوان عدم موفقیت ای انجام میتشخیص صحت اسناد بودجه

 .گیری مستمر، دانستای و فقدان یک نظام گزارشنظارت و ارزشیابی اسناد بودجه

 :از لحاظ قانونی نیز مشکالتی در امر بودجه ریزی موجود است از جمله

اجرایی است، برای مثال،  یراحت الزم برای کارهامفاهیم و اصطالحات به کار گرفته شده در متون قانونی فاقد وضوح و ص -

  .باشدیم باشد که در هیچ یک از قوانین و مقررات عمومی کشور موجود نمیصورت امانیهزینه نمودن اعتبارات عمرانی به

ری و در قانون محاسبات کشور بودجه عمومی دولت به دو بخش عمرانی و عادی و در قانون برنامه بودجه به دو بخش جا -

 .ها در سند بودجه انعکاس نداشته استبندیشود که هیچکدام از این طبقهتفکیک می عمرانی

ها تقسیم شده است که های جاری و نگهداشت سطح فعالیتدر قانون برنامه بودجه اعتبارات جاری به دو قسمت تامین هزینه -

 .ها مشخص نیستبندیاعتبارات موضوع هر یک از این تقسیم



  

-های دولتی و نهادهای غیرها و شرکتتوان به تعدد قوانین کشورمان دراجرای بودجه در وزارتخانهدیگر مشکالت قانونی می از -

باشد که مستقل از قانون باشد. بدین معنی که برای مثال وزارت جهاد کشاورزی تابع قانون استخدامی خاص خود میدولتی می

 .شودهای اجرایی میباعث سردرگمی در بین کلیه دستگاهباشد و همین امر استخدامی کشور می

شود تصویب می x باشد. برای نمونه در سالاز دیگر مشکالت موجود در اجرای بودجه، عدم ثبات قوانین و مقررات مربوطه می -

لیات تعلق نگیرد و این شود که به همان موضوع بیمه و ماتصویب می y که به فالن موضوع بیمه و مالیات تعلق بگیرد و در سال

  د.شوامرخود باعث سردر گمی مسئوالن اجرایی می

ریزی کشور از باال به باشد. به این معنی که نظام بودجهریزی در کشورمان میانضباطی مالی از دیگر مشکالت در امر بودجهبی -

زنی و گستردگی دیوانی مذاکرات رت چانهقد ها، بر اساس اهمیت سیاسی دستگاه،پایین است به عبارت دیگر بودجه دستگاه

-شود و سپس سلسله مراتب اداری آن )از اعمال نظرات مدیران تا بررسی سازمان مدیریت( طی میمدیران عالی رتبه تعیین می

ریزی بر عهده دارد. متاسفانه نقش کارشناسان هر سال شود به این ترتیب نظرات کارشناسی کمترین نقش را در نظام بودجه

زنی وارتباط به جای کار شود. هنگامی که چانهزنی و ارتباط در گرفتن پول، بیشتر میتر و چانهنسبت به سال قبل کمرنگ

 .گیردانضباطی مالی شدت میبی ها شود،کارشناسی مبنای تعیین بودجه دستگاه

های ساالنه به علت به تعویق افتادن و یا های توسعه و در بودجهها و اهداف تعیین شده در برنامهعدم اجرای کامل سیاست -

  .باشدهای مسئول از جمله مشکالت میهای اجرا توسط دستگاههای مربوط یا فراهم نشدن زمینهنامهمعلق ماندن آیین

ها ینههایی که هزشود و در تخصیص اعتبارات، کارایی بخشها کمتر توجه میریزی کشور به کارایی هزینهدر نظام فعلی بودجه -

 .گیردیابد، مدنظر قرار نمیرا به آنها اختصاص می

ای در انجام وظایف ناهماهنگی بین منابع مصارف بودجه، در شرایطی که مصارف بودجه همزمان با افزایش نیازهای بودجه -

ر به محدود شدن منابع های مالیاتی منجای از معافیتیابد، وجود طیف گستردهاجتماعی، اقتصادی و حاکمیتی دولت افزایش می

 .(3111)قنبری و خانی قریه گپی، بودجه و اتکاء بیشتر آن به درآمدهای نفتی گردیده است

 

 ایهای توسعهعوامل انحراف بودجه از برنامه

 تهـداش شـنق  عهـتوس هایبرنامه از بودجه انحراف  بروز در رود می احتمال که ( در پژوهشی عواملی313۰دانش فرد و ناصری )

 کنند:را به صورت زیر بیان می ،باشند

 به که عواملاین اند. گرفته شکل کشور سازمانی اداری هایزیرساخت اساس بر که باشندمی عواملی: 1ساختاری و سازماني عوامل

 و سازمانی قانونی یادار ساختار در بنیادین تغییرات به نیاز مزبور عوامل تأثیر کاهش و کنترل برای ،باشندنمی تغییر قابل راحتی

 و برنامه بازخورد استفاده از ،قوی نظارتی دستگاه ،سنتی ریزیهاز: بودج عامل عبارتند این هایدارند. مؤلفه کشور اقتصادی

 بودن روشن و شفافیت ،منابع تخصیص و توزیع مالی سیستم، نباشد( ساله پنج )مثال توسعه  برنامهریزی  دورههای طول ،بودجه

 بزرگ و بوروکراسی سطوح ،توسعه برنامههای اهداف بین  سازگاری و هماهنگی ،متمرکز تصمیمگیری ساختار ،بودجه قانون مفاد

 .نیاز مورد فنآوری و اطالعاتی ،ارتباطیهای زیرساختآوردن  فراهم ،دولت اندازه بودن

 نمایان انسانی عوامل ،میگیرد رارق بررسی مورد بودجه اجرای و تدوین در انسانی نیروی دانش که زمانی: 2انساني عوامل

 انسانی عوامل جز بودجه تدوین برای نهاد و سازمانها نیازهای و بررسی در کارکنان دانش و تخصص میزان ترتیب میشوند. بدین

 طریق از که کند ایجاد بودجه صحیح اجرای در را مشکالتی میتواند مسئول افراد توسط کارشناسانه بررسیهای میباشد. عدم

 دانش و داشت: تخصص بیان زیر صورت به را عوامل این میتوان میگیرد. که نشأت آنها تخصص میزان و انسانی وینیر

 نحوه ،مجریان در انگیزه میزان ،مجریان دانش و تخصص میزان ،برنامهریزی متخصصان و کارشناسان در انگیزه میزان ،ریزانبرنامه

 .مدیریت ثبات عدم و مدیران تغییر و تصمیمگیری در مشارکت

                                                             
1 Structural Factors 
2  Human Factors 



  

 میتوان که میشود حاصل نظارت و اجرا ،تدوین به مربوط قوانین طریق از که هستند عواملی جز قانونی عوامل :3قانوني عوامل

 تضاد ،قوانین بودن پاگیر و دست و شفافیت عدم ،تعدد ،قوانین ابالغ درر تأخی ،نمود: فرآیندهایقانونگذاری بیان صورت بدین

 و اجرایی ضمانت عدم و مقررات و قوانین دقیق اجرایی عدم ،هاداراییمالکیت  مثل حقوقی مشکالت ،توسعه یبا برنامهها قوانین

 .فعلی نظارتیقوانین  و مکانیسمها

 برنامه در عمل و تئوری بین اقتصادی ناهماهنگی و اقتصادی زیرساختهای ،کشور اقتصاد: برنامه تدوین در :4اقتصادی عوامل

 درآمدهای نمود: نوسان بیان زیر صورت به میتوان را اقتصادی عوامل. نمایندمی ایجاد را اقتصادی ملاعو کشور بودجهریزی

 و شدن جهانی والمللی بین اقتصاد مسائل ،روشن و مشخص اقتصادی تئوری ،آن تغییرات و کشور مالیاتی عمومی مسایل ،نفتی

 سطح ،تورم ،بانکی بهره نرخ ، انحصارها لغو و اقتصاد آزادسازی ،یخارج سرمایهگذاری  ،گمرکی تعرفههای ،جهان مالی بحرانهای

 ارز. نرخ و بیکاری ،ملی درآمد

 جز که است تأثیرگذار بودجه انحراف در فرهنگی  ،اقتصادی ،اجتماعی ابعاد مختلف در کشور اداره  چگونگی: 5سیاسي عوامل

  که ؛شودمی  حاصل مختلف ابعاد در سیاسی لحاظ به که ودمیش اطالق به مواردی سیاسی عوامل. میباشد کشور سیاسی عوامل

 نقش ،گیریتصمیم مراکز تعدد مجلس(،و  دولت انتخابات دوره کشور )مثل سیاسی نمود: تقویم بیان زیر  صورت به توانمی

 شیوه و دولت نوع ،سیاسی ثبات و داخلی سیاسی مسایل  ،برنامهها جابجایی و تغییر در سیاسی تمایالت و البی و فشار گروههای

 و مطبوعات آزادی میزان ،توسعه هایاهداف برنامه وتحقق اقتصادی  هایسیاست ثبات به دولت پایبندی میزان ،دولتی امور اداره

 .بودجه قانون اجرای در محلی مقامات کافی اختیار عدم و نقد فضای وجود

 عوامل این. باشند داشته نقش بودجه اهداف تحقق عدم در نیز فرهنگی اجتماعی عوامل است ممکن :6فرهنگي اجتماعي عوامل

 توسعهی برنامهها موفقیت عدم یا و موفقیت در و نموده دخالت برنامهریزی فرآیند در فرهنگی و اجتماعی شاخصهای طریق از

 ،رسانهها و تبلیغات ،دممر عقاید و فتاراز: رعبارتند  فرهنگی اجتماعی عواملهای دارند. مؤلفه نقش فرهنگی و سیاسی، اقتصادی

 به مردم عالقه و عمومی سالمت و بهداشت ،عمومی آموزش سطح  ،مردم انتظارات و زندگی سبک تغییرات ،جمعیتی مسائل

 .برنامهها اهداف تحقق در مشارکت

 

 گیرینتیجه

 صوالا باشد.ه میامروزه تالش برای دست یاقتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسع

. است گرفته ارقر دیقتصاا مختلف مکاتب مطالعهو  توجه ردمو دقتصاا زهحودر  ارتاثیرگذو  مهم دنها یک انعنو به ارههمو لتدو

 شد. ردارند تاکید دیقتصاا شدو ر توسعه به نیلدر راه  لتدو خالتد بر د،خو یفکر مکتباز  نظرفصر توسعه ننادداقتصاا وزهمرا

 افهدا ینا به نسیدر ایبر. باشدمی هادولت هعمد ظایفاز و، جتماعیو ا دیقتصاا لتاعد اریبرقرو  ازنمتو دیتصاقا توسعهو 

 .نمایند عملیو  منطقی امقدا دیقتصاا تثبیتو  منابعی بهینه تخصیصدر  بایستی هادولت

بودجه درخواست منابع و وجوه برای های دولت است. به عبارت دیگر، ی برنامه و سیاستترین ابزار توسعهبودجه عمده 

های ریزیبندی و تخصیص منابع و امکانات مالی مورد نیاز، ضامن اجرای کلیه برنامهباشد. لذا، بودجهی امور دولت میاداره

 است. اقتصادی

 نقشها یناز ا امکد هرو  باشدمیجه دبو شتنانگهد دلتعاو در ها ، هزینهمدهادرآ بخش سهدر  لتای دوجهدبو نقش

در  مالی دشگر نجریا بر ننداتومی منابعو  رفمصا نجریا تنظیم با هادولت دارند. دیقتصاا و توسعهشد ر بررا  دخو صخا تاثیر

 که تیرصودر  است. مندونیرو  مثبت لتهادو مالی طنضباو ا دیقتصاا تثبا نمیا بطهرا تمطالعا بیشتردر ند. اربگذ ثرا دقتصاا کل

 هداخو ارپاید حالت یندر ا دیقتصاا و توسعهشد و ر دمیشو اربرقر دیقتصاا تثبا باشد منظم دولت ایدجهبو مالی هایجریان

 . دبو

                                                             
3 Legal Factors 
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 تتعدیالو  لتدو مالی یسیاستها باید، باشد شتهدا هارکشو دیقتصاا شددر ر شنیو رو مثبت نقش لتدو جهدبو ینکها ایبر

 .باشد شتهدا داریمعنا بطهرا مالی تجریانا باای جهدبو

 قابل بخش منابع ینا وشفراز  حاصل یمدهادرآ...( مانند ایران  و نمعد ،زگا ،)نفت طبیعی منابع دارای یهارکشودر  

 ستیدر یتو درا مدیریت با مدهادرآ ینا که تیرصودر  دکر توجه باید ما. ادهدمی تشکیلرا  لتدو یمددرآ منابعاز  توجهی

، هستند کافی طبیعی منابع فاقد که هاییرکشو. در شتاگذ هنداخو دیقتصاا شدر بر نامطلوبی تاثیر تبلندمددر  نددنگر فمصر

 یندر ا لیلد ینا بهکند، می تامینرا  دخو یهامهبرناو  هاحطر منجاا ایبر زمال مددرآ، هاتمالیاآوری جمع طریقاز  لتدو

 به یکمتر بستگیوا ، دولتطبیعی منابع دارای یهارکشودر  مااها دارد. مددرآ ینا یگیرربکادر  یبیشتر قتد لتدو هارکشو

کسری  نمدآ بوجود نمکاا سساا بر همین. دارد یکمتر قتد دخو یهزینهها منجادر ا لیلد همین بهدارد  مالیاتی یمدهادرآ

با  بنابراین اگر خواهان توسعه هستیم، باید دارد. دجوو جامعهدر  ثباتیبی نیزو  دیقتصاا مختلف حسطودر  دلتعا معدو  بودجه

 جا که ممکن است، از بودجه حذف نماییم.جدیت درآمدهای نفتی را تا آن

ریزی، ،باال بودن سهم بودجه جاری نسبت سنتی بودن نظام بودجه ،های نفتیاتکاء بیش از حد بودجه به درآمد عالوه بر

ط موجود از دیگر معضالت در امر به بودجه بخش عمرانی و همچنین دخالت نظرات افراد بدون داشتن تخصص وبی توجه به شرای

های دولت گذاریبدین جهت برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی باید اقدامات جدی در سیاست .باشدمیریزی بودجه

 و تخصیص بهینه منابع صورت گیرد.

 

 منابع
  ،فصلنامه ، رانیا یاسالم یدر دولت جمهور یاتیعمل یبنداستقرار نظام بودجه یبرا یمدلبابا جانی، جعفر و خدا رحمی، بهروز

 3-11 ،3131بهار  ،13 شماره، ازدهمیسال  ی،مال یحسابدار یمطالعات تجرب

 3111های بازرگانی، سال برادران شرکا، حمیدرضا، نقش دولت در جهان در حال تحول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش 

 بودجه کل کشور از اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دالیل انحراف فرد، کرم اهلل و ناصری، مجید، دانش

 .11-13، 313۰، تابستان 3، نشریه رسالت مدیریت دولتی )مدیریت دولتی(، سال دوم، شماره ایران

 3111ریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامه 

 های آن در ایران، دوره ریزی عملیاتی و چالشفاطمه، بودجهشاهی، طاهره و فرجام، رستم و موسی نژاد،  سعیدا اردکانی، سعید و

 3111، زمستان 1جدید، شماره

 وند، اسفندیار، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه ) ویرایش دوم با تجدید نظر کلی(، چاپ یازدهم، تبریز، انتشارات گلباد، سال فرج

3113 

  ,3۰۰3فرهنگ لغات آکسفورد 

 لقانون محاسبات عمومی، فصل او 

  ،3113، انتشارات مبنای خرد، سال ریزی و کنترل بودجه دولتیاصول برنامهقریشی، رضا و مهرکام، مهرداد  

 3111، سال ای به عملیاتی()از هزینه ریزی در ایرانراهکارهای تغییر نظام بودجه خانی قریه گپی، نوشین، قنبری، علی و 

 3133، سال معاونت توسعه ،ن مدیریت برنامه و بودجهریزی عملیاتی، سازمابودجه ،مختاری ناصری, کیوان 

 مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، خیرا ههد سهدر  ترکیه دیقتصاا توسعهدر  لتدو نقشنژاد، عباس و اکبری، سمانه، مصلی ،

 3133سال چهارم، شماره دوم، بهار 
 


