
 ١٨٥

 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
   185-196 صفحات، 1389، بهمن و اسفند 12 و 11های  شماره

  گزارش
  

 *ریزی در ترکیه بودجه

  های مالی دفتر تحقیقات و سیاست       
  

  دارک جانکران، برگوال و هاواکس ورث
  2جنانی و افشین 1اکبر علی السادات سید شکوه: ترجمه

  
ریزی در ترکیه دارای سه ویژگی است که آن را از سایر کشورهای عضو سازمان   بودجهفرایند

 یکپارچه زاست، اماکگیری متمر  تصمیمفرایند یکی اینکه کند  متمایز می)OECD(همکاری اقتصادی 
 ریزی لمللی پول به عنوان یک قاعده بودجه ا بیننامه موقت صندوق  موافقت دیگری اینکه .نیست

بندی بسیار تفضیلی براساس ردیف و اقالم  بودجه از یک طبقه و همچنین کند غیررسمی عمل می
ها  مشی ی برای تبیین خطهایها پرداخته و پیشنهاد این گزارش به بررسی این ویژگی .برخوردار است

 مراحل عالوه بر این، گزارش مذکور تمام. کند یی ارائه میامنظور بهبود اثربخشی و کار به
دهد و به  را مورد بررسی قرار می) شامل تهیه، تصویب، اجرا، حسابداری و حسابرسی(ریزی  بودجه

، نهایتپردازد و در   نحوه پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه اصالحات میخصوصبحث در 
های جدید در ترکیه از منظر تجربیات  های بعدی وانتخاب الویت پیشنهاداتی به منظور برداشتن گام

  .نماید  ارائه میOECDهای کشور
  

  
  

                                                 
  :ن مقاله خالصه ترجمه مقاله زیر است ای*

Dark-Jankraan,Daniel Berguall & Ian Hawakesworth (2007), "Budgeting In Turkey", OECD Journal 
on Budgeting,Vol. 7, No.2. 
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  معرفی
  های کلی کشور ترکیه ویژگی

 اما همواره با ، نمودقابل توجهی درآمد و پیشرفت OECD به عضویت 1960ترکیه در سال 
.  مواجه بوده است1998و فروپاشی شوروی سابق در  1970های عظیمی نظیر بحران نفتی دهه  شوک

های مالی و اقتصادی را از طریق واکنش سریع در مدیریت   ترکیه بسیاری از بحران1960از دهه 
 بسیاری که مشکالت رخ داد 2001آخرین بحران در سال . مالیه عمومی پشت سر گذاشته است

رشد  توسعه در ترکیه از طریق افزایش فراینداز آن زمان تاکنون، .  داشتدر پیبرای اقتصاد ترکیه 
  . حد زیادی بهبود یافته استعمومی تااقتصادی وبهبود مدیریت مالیه 

 میلیون نفری است که بخشی در اروپا و بخش دیگر آن 1/72ترکیه کشوری بزرگ با جمعیت 
 )2005-1995 (های نسبت جوان و نرخ رشد جمعیت طی سالبه جمعیت آن . در آسیا قرار دارد

 میلیون 76د  به حدو2010رود جمعیت این کشور در سال  انتظار می.  درصد بوده است6/1حدود 
  .نفر برسد

 جمهوری که از دینی است آن، جمهوری غیر سیاسی و نظام مردم این کشور اغلب مسلمان

ضروری و مهم ساختارهای  های بخش های آن در برخی از ویژگیمچنان  و هندا ثیر گرفتهأفرانسه ت
فیت یکسان در گرایی شدید در ارائه کاال و خدمات با کی تمرکز. شود قانونی ترکیه مشاهده می

های خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی  سراسر کشور، محدودیت ابتکار و نوآوری بنگاه
های  استانی و موقعیت ویژه خدمات شهری برخی از ویژگی - و اجتماعی، نبود نظام درآمد هزینه

 برخی از  در حوزه مدیریت مالیه عمومی نیز،عالوه بر این. باشد سیستم حکومتی این کشور می
های نظام جمهوری فرانسه از جمله نقش قضایی دیوان محاسبات، تمرکز وظایف حسابداری  ویژگی

و ایجاد یک سیستم ناپلئونی در راستای کنترل جامع )  اواخر اینتا(دولت مرکزی در وزرات دارایی 
 پارلمانی طبق قانون اساسی این کشور، یک نظام تک. شود ه میمشاهدهای دولت در ترکیه  هزینه

 5 درصد کل آراء برای یک دوره 10 نماینده آن از طریق انتخابات و براساس 550وجود دارد که 
  .شوند ساله وارد مجلس می

 میلیون نفر در بخش 1/6نظامی،   میلیون نفر در بخش غیر3/22 ،2006در ترکیه در سال 
 نفر در بخش خدمات شاغل ون میلی2/10 میلیون نفر در بخش صنعت و ساختمان و 7/5کشاورزی، 

اشتغال در بخش صنعت . اند  در اطراف شهرها پراکنده شدهبیشتر روستا دارد که 34500ترکیه. بودند
  .و خدمات عمدتاً در استانبول، آنکارا و ازمیر متمرکز است
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 درصد درحال 10 تا 5های اخیر بین   درصد بود و طی سال1/3، 1990رشد تولید ملی در دهه 
  .باشد ده است که از میانگین رشد کشورهای اروپای مرکزی در حوزه بالتیک باالتر میتغییر بو

 پسهای ساختاری مواجه بوده است که دولت  عملکرد اقتصاد کالن ترکیه با بسیاری از چالش
دو مورد از . های سیاستی خود قرار داده است ، رفع آنها را در اولویت2001از بحران سال 

های بودجه کشور داشته است عبارتند از حجم گسترده فرایندای بر  ثیر عمدههایی که تأ کاستی
های   فقدان نهادی برای مقابله با انجام هزینهورسمی در اقتصاد ترکیه  رسمی و نیمه های غیر بخش

  .عمومی خارج از بودجه
  درصد1/50 ،کنند  میفعالیت میلیون نفری که در بخش خصوصی 9/18 از ، آمارهابر اساس

های خانوادگی را  رسمی عمدتاً کوچک هستند و اغلب بنگاه های غیر شرکت. رسمی هستند آنها غیر
دهند و به منظور فرار از پرداخت مالیات، مقررات کار و مقررات زیست محیطی از ثبت  تشکیل می

 تا 10هایی هستند که  رسمی عمدتاً شرکت های نیمه شرکت. کنند رسمی شرکت خود خودداری می
. نمایند اند و تا حدودی به مقررات و تعهدات مالیاتی عمل می کارمند دارند و به ثبت رسیدهنفر  249

های عمومی استفاده  ها و هزینه های خاصی برای فرار از پرداخت مالیات طورکلی آنها از روش هب
باشد  میها   استخدام کارگران پیمانکار خارج از لیست دستمزد شرکت،کنند که یکی از آنها می

  ).OECDهای کشورهای عضو  موافقتنامه(
 از پسدولت .  از مشخصه بارز دولت ترکیه بود20ی مخارج عمومی در دهه آخر قرن ناکارای

 اذعان داشتباید .  کرده استایفابرقراری نظام جمهوری همواره نقش پیشرو را در توسعه اقتصادی 
مالکیت دولتی بر بخش معادن و خدمات . یداحداث گرد 1930 کارخانه دولتی در دهه نخستینکه 

ها مکرراً متعهد به کاهش  ، دولت20در نیمه دوم قرن . ها حاکم بود  بانکاغلبآهن و  شهری و راه
سازی در سطح بسیار   و خصوصیرخ ندادسهم خود در اقتصاد گردیدند، اما هرگز این اتفاق 

 حرکت ادامه دادند که این  دان خود به گرفت و آنها همچنان با بدنه بزرگ کارمنصورت یمحدود
های دولتی  های انتقالی از طریق بانک پرداخت.  داشتدر پییی در اقتصاد را ا کاهش کارموضوع

. گرفت نقل تعلق می و های تجاری، کشاورزی، ساختمان و حمل به بخش سیاسی  مالحظاتبا توجه به
های پنهان بنا بر مالحظات  ای و رانت  بودجههای خارج تضمین دولتی برای انجام امور، مجوز فعالیت

داری پوشش داده  زیان حاصل از کارکردهای مذکور اغلب توسط خزانه. گرفت سیاسی انجام می
 از استقالل مالی برخوردار نبود، انجام 2001شد که با استقراض از بانک مرکزی که تا سال  می
، نرخ تورم 20در سه دهه گذشته قرن . شتاین موارد تحت کنترل شدید سیاسی قرار دا. گرفت می
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 شرایط بحران  یعنی در بدترین2001در سال . یا بیشتر در نوسان بوددرصد  100 تا 60ساالنه بین 
های دولتی به واسطه کمک دولت از خطر ورشکستگی   تعداد زیادی از بانکمالی دولت ترکیه

المللی پول گردید که در آن  ت صندوق بینهای موق نامه بحران منجر به صدور موافقت. نجات یافتند
  .هایش گردید هد به اصالح ساختاری و سازمانی برنامهعدولت ترکیه مت

 تر کننده  وضعیت کالن اقتصادی و نظام مالیاتی امیدوار کهرسد نظر میه  ب21درابتدای قرن 
ای  های بودجهفرایند اصالح. اند ها متعهد شده ها تا حدود زیادی به اصالح برنامه دولت. شده باشد

باشد و موارد دیگر شامل اصالح نظام  تنها بخش کوچکی از برنامه بلندمدت اصالحات ساختاری می
سازی  سسات تأمین اجتماعی و خصوصیؤهای عمومی، م زدایی، اصالح بنگاه مالیاتی، مقررات

  .گیرد باشد که این موارد نیز به منظور کنترل اقتصاد غیررسمی انجام می می
های  هزینه و دولتی شبه های فعالیت حذف راستای در سازی وخصوصی عمومی های بنگاه  اصالح

 توفیق گسترده در ،درهر حال. باشد ناپذیر می های دولتی اجتناب خارج از بودجه درخصوص شرکت
  .باشد ریزی می  بودجهفرایندسطح اصالح ساختاری منوط به اصالح نهادها در 

، ترکیه رشد نسبتاً خوبی داشته است و عملکرد رشد اقتصاد بین 2005ل  تا سا21از آغاز قرن 
 کشور عضو جدید اتحادیه اروپا بهتر 10 درصد در نوسان بود که این از وضعیت متوسط 5/3 تا 5/1

ها به دلیل کاهش ارزش پول بعد از بحران مالی، خالص صادرات شروع به  طی این سال. باشد می
با آن با شروع مذاکرات مربوط به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، ورود افزایش نمود و همزمان 
های اقتصاد کالن دولت   و بطور نسبی ثبات سیاسی و اعتماد به سیاستیافتسرمایه خارجی افزایش 

های بعد  ورود سرمایه خارجی به کشور به تدریج به ارتقاء ارزش پول ملی در سال. افزایش یافت
 6ایت به وجود تقاضای داخلی، کسری حساب جاری افزایش و به سطح بیش از با عن. منجر گردید

  . رسید2005درصد تولید ناخالص داخلی در سال 
 گذاری سرمایه ریسک کاهش دنبال به( 2006 سال بهار در سرمایه بازار در المللی بین شرایط تشدید با

کشور ظاهر گردید و به دنبال آن تورم بار دیگر رکود ناگهانی در اقتصاد ) یافته در کشورهای توسعه
واکنش بانک . المللی پول فراتر رفت نظر در صندوق بین چنان باال گرفت که از اهداف مورد

 در نتیجه آن درآمد . درصد رسید5/17 به 2006مرکزی، افزایش مکرر نرخ بهره بود که در سال 
 کاهش یافت و رکود 2006ال گذاری خصوصی در نیمه دوم س واقعی، مصرف خانوارها و سرمایه

  .یافتهای صادراتی افزایش  در بخش
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   رشد تولید ناخالص داخلی واقعی.1جدول
  )درصد تغییر نسبت به سال قبل(

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  سال
  n.a  3/2  2/2  7/2  5/1  3/2  1/1  1/1   کشور قدیمی عضو اتحادیه اروپا15
  n.a  1/5  5/5  2/6  8/5  3/5  3/4  1/4   حوزه بالتیک کشور اروپای مرکزی و10

  EU(  9/7  8/5  9/8  4/7  0/6  4/6  3/6  n.a(ترکیه 
  PEP (2006  9/7  8/5  9/8  4/7  0/6  0/5  7/5  0/6(ترکیه 

Sources: Realistations: Eurostat; Forecast EU15, EU10, and Turkey (EU): Eurostat; Forecast 
Turkey (PEP): Pre-Accession Economic Programme 2006, SPO, Turkey. 

  
دهد و آن را با رشد   نشان می)2009-2002(های  طی سالرشد اقتصادی ترکیه را ) 1(جدول 

اقتصادی دو گروه از کشورهای قدیمی عضو اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای مرکزی و حوزه 
 رشد اقتصادی نیز خصوصدولت ترکیه در های اتحادیه اروپا و  بینی پیش. بالتیک مقایسه کرده است

  .دنشو نشان داده می
، نتایج مالی 2001بحران مالی سال. باشد سیاست مالی، اساس استراتژی اقتصاد کالن ترکیه می

های مالی ترکیه  در ارزیابی سیاست.  دولت مرکزی در برداشته ویژه برای ترکیه بقابل توجهی
 است OECD به استثنای مکزیک، ترکیه تنها کشور عضو  وجود دارد این است که کهمسئله مهمی
با این حال این کشور . کند المللی منتشر نمی های مالی دولت را مطابق با استانداردهای بین که حساب

المللی   چارچوب مشخصی برای حسابداری بخش دولتی براساس استانداردهای بین2006در سال 
  .تدوین نمود که هنوز کامل نیست

های  نامه های مالی ترکیه را به عنوان بخشی از موافقت المللی پول، سیاست ن صندوق بینناظرا
 ادامه 2008 منعقد شد که تا سال 2005نامه در ماه می سال  آخرین موافقت. موقت در نظر گرفتند

  .داند المللی پول معیار عملکرد یک کشور را در تعادل اولیه بخش عمومی می صندوق بین. داشت
شده آن با سرعت بیشتری کاهش  ریزی های اخیر نسبت به میزان برنامه ی عمومی در سالبده

سازی بود که از حد انتظار باالتر  های حاصل از خصوصی این کاهش عمدتاً ناشی از دریافتی. یافت
بود و نیز ناشی از افزایش مازاد اولیه، کاهش شدید در نرخ بهره داخلی و افزایش سریع در رشد 

. های اخیر بهبود یافته است های عمومی در سال مین مالی بدهیأساختار ت. د ناخالص داخلی بودتولی
های با نرخ  تر شده و سهم بدهی های خارجی نیز کاهش یافته و سررسید آنها طوالنی سهم بدهی

رحال، کاهش ارزش لیره و افزایش ریسک  هبه. ثابت برخالف نرخ شناور لیره افزایش یافته است
. های اخیر کاهش داده است راق بهادار دولتی در این کشور احتماالً روند استقراض را در سالاو
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المللی پول برآورده شده است، نرخ خالص بدهی  کاهش ارزش پول ترکیه که توسط صندوق بین
 در حالی است که انتظار  موضوع این. درصد افزایش داده است6 حدود 2006این کشور را در سال 

 تاکنون از طریق رشد آثاراین . گذارتر باشند ریثتأهای بهره باالتر  های آتی نرخ  در سالرود می
 درصد 7/6 ،2006 با این وجود، مازاد اولیه بخش عمومی در سال .اقتصادی سریع جبران شده است

  .  درصد تولید ناخالص داخلی بود5/2سازی بیش از  های حاصل از خصوصی بود و دریافتی
  
  دجهتنظیم بو

  قانون کنترل و مدیریت مالیه عمومی
ترین تغییر  مهم. ریزی خود را اصالح کرد  میالدی، قانون بودجه2001 از بحران مالی سال پسترکیه 
 توسط مجلس 2003مدیریت و کنترل مالیه عمومی در دسامبر سال  معرفی یک سیستم حوزه، در این

 شد که بسیاری از موارد آن 1927 سال این قانون جایگزین قانون حسابداری کل مصوب. بود
  :باشد اهدافی که این قانون براساس آن شکل گرفته است به شرح ذیل می. منسوخ گردیده بود

  تنظیم ساختار و عملکرد مدیریت مالیه عمومی -
  تدوین و اجرای بودجه عمومیفراینداصالح  -

مالی به منظور اطمینان از  ری و کنترلارائه گزارش مبادالت مالی با رعایت استانداردهای حسابدا -
 مد و مولد از منابع مالی اگردآوری و استفاده اثر بخش و کار

 ای های توسعه ها و برنامه ها و اهداف طرح پاسخگویی و شفافیت مالی در راستای سیاست -

این قانون تمام سطوح . قانون کنترل و مدیریت مالیه عمومی گام به گام در حال تکمیل است
ها  شهرداری( محلی ادارات و اجتماعی مینأت سساتؤعمومی تابع دولت، م های از جمله سازمان دولتی

ها نیازمند قوانین  این قانون جامع نیست و در بسیاری از زمینه. گیرد را در بر می) و ادارات استانی
 و قانون سازمان ها  قانون شهرداریهمچون تکمیل این قانون، قوانین دیگری برای. باشد ثانویه می

بسیاری از قوانین موجود نیز مستلزم .  تدوین شد2005تکالیف مدیریت امور درآمدها در سال 
باشند و نیاز به آموزش پرسنل و ایجاد تخصص برای اجرای آنها ضروری  تغییرات گسترده می

  .باشد می
  

  ریزی ترکیه های کلیدی بودجه ویژگی
  : استصورت ذیله های کلیدی بودجه ب ویژگی

 .ریزی متمرکزاست، اما هنوز یکپارچه نیست گیری در بودجه روند تصمیم -
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رسمی به عنوان   غیرصورتالمللی پول که ترکیه آن را به  نامه موقت با صندوق بین موافقتانعقاد  -
 .گیرد یک قاعده مالی بکارمی

  اقالم–بندی تفضیلی بودجه براساس ردیف  طبقه -
 

  پارچگی بودجهگرایی و عدم یک تمرکز
ین از طریق ی تنظیم بودجه از باال به پافرایند که ا تنظیم بودجه در ترکیه متمرکز است به این معنفرایند

ریاست این شورا با نخست وزیر است و اعضای شورا را او . شود ریزی هدایت می شورای عالی برنامه
باشد که  مدت می های مالی میان رسانی طرح ریزی مسئول به روز شورای عالی برنامه. کند انتخاب می

. باشد کننده بودجه و نظارتی می های تنظیم ای برای دولت مرکزی به جز دستگاه شامل اهداف هزینه
های  ریزی، حل اختالف میان وزارت دارایی و سایر وزارتخانه آخرین وظیفه شورای عالی برنامه

  .باشد ریزی می مرتبط با امر برنامه
های دولتی  ها و دستگاه ین صورت است که در هر یک از وزارتخانهه اظیم بودجه ب تنفرایند -

های جدید و یا تخصیص مجدد منابع میان   ارائه طرح آنواحد کوچکی وجود دارد که وظیفه
  .باشد ها می های متنوع وابسته به وزاتخانه دستگاه

ندارد  واحدی وجود ای بودجه مقام که اتدوین بودجه در ترکیه یکپارچه نیست به این معن فرایند
ریزی و  وزارت دارایی، شورای عالی برنامه.  عهده گیردرای را ب های بودجه که مسئولیت تمام هزینه

  . و از این منظر بودجه متمرکز نیستدارندهای ویژه خود را   مسئولیتیکداری کل هر  خزانه
مدت،  ریزی مالی میان بودجه، برنامهشامل تدوین  مالی های سیاست وزارت دارایی مسئول ارائه -

  .باشد دهی بر اساس موازین حسابداری می آوری درآمدها و گزارش اجرای بودجه، جمع
این سازمان . باشد وزیری می  در دفتر نخستدولت تأهیکشور پاسخگوی  ریزی سازمان برنامه -
های استراتژیک  ظیم و برنامههای اقتصاد کالن را تن مدت را تدوین، سیاست ای بلند های توسعه برنامه
 .پردازد گذاری می های سرمایه کند و به تدوین و اجرای طرح مدت را طراحی می میان

باشد و مدیریت پول نقد،  وزیری می  در دفتر نخستولت د تأهیداری کل پاسخگوی  خزانه -
المللی  ی بین میان نهادها و مؤسسات مال.عهده داردر مدت دولت را ب مدت و بلند استقراض کوتاه
های دولتی و  ای و نظارت بر فعالیت شرکت های منطقه کند و به اصالح سیاست ارتباط برقرار می

 .پردازد ای می های فرابودجه صندوق

 که اریزی است به این معن  عهده سازمان برنامهرگذاری ب های سرمایه مسئولیت ارزیابی پروژه -
گذاری خود باید  های سرمایه  بودجه جاری و پروژهخصوصهای دولتی در  ها و دستگاه وزارتخانه
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 در  کهریزی ساالنه  بودجهفرایندها در  همانند تعدد مسئولیت. نمایندنظر مساعد مقام مسئول را جلب 
  . ها وجود دارد مدت نیز این تعدد مسئولیت های میان برنامه

ر و کشورهای اروپای ریزی درترکیه شبیه بسیاری از کشورهای در حال گذا های برنامه روش
مدت  ای، برنامه میان  ساله توسعه7 است که بطور کلی شامل برنامه 1960 و 1950های  غربی در دهه

گذاری   ساله و برنامه سرمایه1مدت  گیرد، برنامه کوتاه  ساله که هر ساله مورد بازنگری قرار می3
ریزی و یک  های مرتبط با برنامه  یک برنامه بخشی در وزارتخانه،عالوه بر این. باشد عمومی می

  .ای و استانی نیز وجود دارد برنامه در سطح منطقه
ریزی ترکیه به همکاری بیشتر و ایجاد انگیزه برای  ریزی و بودجه سازی در سیستم برنامه ساده

بخشد و موجب تسهیل  یی تخصیص منابع را بهبود میاشود کار اداره یک بودجه واحد منجر می
های  شود که این امر در نهایت هزینه گذاری می های سرمایه های جاری و هزینه  هزینهی میانیجابجا

های عمومی که شامل برنامه  سازی برنامه ساده. دهد های اداری را کاهش می بوروکراسی و هزینه
شود و سند  ها منجر می باشد به یکپارچگی برنامه مدت و برنامه یکساله می ای، برنامه میان توسعه

  .کاهد کند و از موانع مدیریتی می مدتر میاتر و کار دجه را شفافبو
  
  IMFنامه موقت با  موافقت

 از آن پس. المللی پول به امضا رساند نامه با صندوق بین موافقتصورت یک  به 1998ترکیه از سال 
رصد  د5/6ای معادل   متعهد شد که مازاد اولیه2005 و سپس در نوامبر سال 2002در فوریه سال 

 در می سال 1998نامه موقت سال  موافقت.  در بخش عمومی بوجود آورد خو راتولید ناخالص ملی
  . به پایان رسید2008

 به ترکیه کمک کرد تا حمایت سیاسی و عمومی را در ایجاد IMFنامه موقت با  تامضای موافق
در . ان را جلب کندگذار اصالحات عمده و تالش برای تثبیت مالی بدست آورد و اعتماد سرمایه

  و همچنین آغاز گردید2000 مذاکرات برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که از سال آغاز ،ضمن
های بعدی اصالحات بسیار مفید بوده است و به این کشور کمک کرده تا سیستم  برای برداشتن گام

  .دنمایالمللی نزدیک  های مالی بین های مالی خود را به سیستم حساب حساب
  

   اقالم–بندی تفضیلی بودجه براساس ردیف  طبقه
ریزی در ترکیه بود که در آغاز به صورت  بندی بودجه بخشی از اصالحات بودجه تغییر طبقه

 به کل 2004 به اجرا درآمد و تا پایان سال 2002 وزارتخانه و دستگاه دولتی در سال 6آزمایشی در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             8 / 12

http://ejip.ir/article-1-228-en.html


 ریزی در ترکیه بودجه 

 

193

های  سازمان از اعم دولت حوزه کل به جدید بندی طبقه این بعد  به2006 از سال. تعمیم داده شد کشور
  .مین اجتماعی و ادارات محلی تعمیم داده شدأسسات تؤعمومی تابع دولت، م

. گیرد  سطح، رسمی و نهادی، عملکردی، مالی و اقتصادی صورت می4بندی بودجه در  طبقه
 طول اجرای بودجه، ای وجود داشت و در  ردیف بودجه34500 حدود 2006در بودجه سال 

  .گردید برخوردار بسیاریپذیری مدیران و نحوه تخصیص مجدد منابع از اهمیت  انعطاف
 مدیریت بر با تمرکز OECDای در بسیاری از کشورهای عضو  بندی بودجه  طبقه1990از دهه 
ید های جد استخدام سقف و کلی بودجه ساالنه ترکیه شامل اصول. گیرد گرا صورت می مالی نتیجه

استخدام باشد و مسئولیت امور استخدامی و کنترل کارکنان دولت برعهده وزارت دارایی و اداره  می
  . باشند  میت دولتأهی

  
   تنظیم بودجهفرایند

یک و  مستقیم به مجلس ارسال ه صورتای خود را ب پیشنهادات بودجهها  ها و دستگاه وزارتخانه
 وزارت .کنند وزارت دارایی ارسال می مرکزی به برای منظور در بودجه دولت  رانسخه از آن

بودجه را و نظارت بر دارایی و سازمان مدیریت برنامه و بودجه، مسئولیت اصلی هماهنگی در تنظیم 
  . عهده دارندر ب

های تحت  ها و دستگاه  وزارتخانهتمامای است که  ریزی به گونه  بودجهفرایندهای اخیر  در سال
این واحدها به اداره نظارت . باشند ی واحدهای خدمات مالی محلی میپوشش دولت مرکزی دارا

ها و  ای در داخل وزارتخانه  دفاتر بودجه2006 از سال پیش. باشند توسعه استراتژیک معروف می
این . ریزی وجود داشت که تحت مسئولیت وزارت دارایی بودند های مرتبط با امر برنامه دستگاه

بودجه را بایست  میهای دخیل در حال حاضر  ها و دستگاه  که وزارتخانهدهد اصالح اساسی نشان می
 می و های  تهیه بودجه براساس یک جدول زمانی ثابت بین ماهفرایند. تدوین کنند و به اجرا درآورند

 که سازمان زمانییعنی  شود  میآغاز تدوین بودجه در آغاز ماه می فرایند. گیرد اکتبر صورت می
را به شورای )  سال بعد2بودجه سال آینده و ( ساله خود را 3مدت   بودجه، برنامه میانریزی و برنامه

های  بینی وضعیت اقتصاد کالن، تعیین اولویت مدت شامل پیش برنامه میان. کند وزیران ارائه می
ی ها و درآمدها برنامه همچنین شامل برآوردهایی از هزینه. باشد مدت می اصلی و ارائه اهداف کوتاه

سند برنامه حکم دولتی است که در . باشد  سال آینده می3عمومی دولت و نیز استقراض برای 
کند،  مدت را تصویب می  از اینکه شورای وزیران برنامه میانپس. شود های رسمی چاپ می روزنامه
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 اجرا مدت به کند که همزمان با اجرای برنامه میان مدت را آماده می وزارت دارایی، طرح مالی میان
  .آید درمی

  
  گیری نتیجه
از جمله این . ریزی ترکیه تغییرات بسیاری را شاهد بوده است  بودجهفرایند ،های اخیر در سال

باشد که برخی اصالحات در نظام  تغییرات، تدوین و تکمیل قانون مدیریت و کنترل مالیه عمومی می
  :نها عبارتند ازآترین  مالی را در پی داشته است که مهم

های دولت مرکزی و دولت عمومی  گسترش خدمات مدیریت و کنترل مالی بودجه به بخش -
  های ملی  حسابخصوصمطابق با استانداردهای جهانی در 

   سال3مدت برای  معرفی یک برنامه مالی میان -
 بندی جدید برای بودجه  ایجاد یک سیستم طبقه-

ریزی به  های مرتبط با برنامه هانتقال مسئولیت واحدهای خدمات مالی از وزارتخان -
 ای های خاص بودجه ها و ارگان وزارتخانه

یی ا کارء بسیار بزرگ است، اما ارتقایمعرفی قانون مدیریت و کنترل مالیه عمومی دستاورد
 که داشتن یک چارچوب قانونی مناسب داشتدر این راستا باید توجه . در اولویت نخست قرار دارد

این مهم است که قوانین تکمیلی برای انطباق . یست ن،باشند میقوانین نیز مناسب به مفهوم اینکه سایر 
. گویی پرهیز شود با قانون کنترل و مدیریت مالیه عمومی وجود داشته باشد تا از سردرگمی و تناقض

  .المللی پول تصریح شده است های اقتصادی و صندوق بین  سازمان همکاریتوسطاین موضوع 
متمرکز است زیرا .  هنوز یکپارچه نیستاماریزی ترکیه با اینکه متمرکز است   بودجهفرایند

 - باشد میریزی  که اصوالً ابزاری به منظور کنترل بودجه-ین یبراساس یک سازماندهی از باال به پا
 دولتی وجود دارند که های دستگاهها و  اما در ترکیه واحدهای کوچکی در وزارتخانه. قرار دارد
ها  ها و ارگان های جدید هستند و وظیفه آنها تخصیص مجدد منابع میان وزارتخانه هنده طرحد پیشنهاد

. ریزی را تضعیف کند مدت ممکن است مشروعیت روند بودجه این موضوع در بلند. باشد می
های جدید در نظر بگیرند تا  های کوچک بیشتری را برای ارائه طرح توانند واحد ای می مقامات ترکیه

ها،  ها و ارگان  اهداف وزارتخانهخصوصگیری در   تنظیم بودجه قبل از تصمیمرایندفدر 
ها  تواند از طریق اعالم سقف  اهداف میخصوصتصمیم در . کنند ارائه  راای های بودجه درخواست

رسانی عوامل اقتصاد کالن مانند   به روزبه استثنای(ها مورد توجه قرار گیرد  و اعمال محدودیت
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های  و ارگان ها وزارتخانه ریزی بودجه فرایند مشروعیت همزمان صورت هب اصالحات قبیل ینا.)تورم
  .کند ین را تقویت مییبخشد و کنترل از باال به پا ریزی را بهبود می مرتبط با امر برنامه
تری استفاده کند و به تقویت  های ساده ریزی از روش تواند برای تنظیم بودجه و برنامه ترکیه می

یی تخصیص ابا این کار به کار. روددریجی به سمت یک بودجه واحد پیش مکاری و حرکت ته
 نماید و گذاری را تسهیل می های سرمایه های جاری و هزینه بودجه کمک کند و مبادالت میان هزینه

دت، م میان برنامه توسعه، طرح( ریزی برنامه هایفرایند سازی ساده .دهد کاهش را بوروکراسی های هزینه
های دیگر موجب  ریزی و یکپارچگی آنها با برنامه) گذاری عمومی برنامه ساالنه و برنامه سرمایه

بطور همزمان باید . دهد شود و موانع مدیریتی را کاهش می مدی بودجه میاتر شدن و کار شفاف
ی ها ذاریگمدت در خصوص سیاست های بلند ریزی در تنظیم اولویت مراقبت شود سازمان برنامه

ای و کشاورزی نه تنها آنها را در تنگنا قرار ندهد بلکه بهترین استفاده  ریزی سرمایه ای، بودجه منطقه
ریزی  های متفاوت سازمان برنامه اصالحات در این راستا نه تنها به نقش. از آنها را به عمل آورد

های کالن  بینی سیاست شبطور اخص نقش پی. کند ها را تقویت نیز میسازد بلکه آن وارد نمیای  لطمه
در چنین شرایطی شاید بتوان سازمان . تواند بهبود یابد ها می اقتصادی و تجزیه و تحلیل سیاستگذاری

ریزی در کشورهای اتریش، هلند، اسلوونی، سوئد و سایر  ریزی دولت ترکیه را با مراکز برنامه برنامه
  .کشورها مورد مقایسه قرار داد

 دولت ترکیه بر آن شد تا بر 2008المللی پول در می سال  ت صندوق بین قرارداد موقءبا انقضا
پایه یک قاعده مالی دائمی، مازاد اولیه بودجه عمومی دولت را فراتر از سقف هزینه کل 

المللی پول و اتحادیه اروپا در  مشورت با صندوق بین. مدت در نظر بگیرد شده در میان گذاری هدف
 در. المللی کمک خواهد کرد سازی در بازارهای سرمایه بین ه اعتماد اندازه این مازاد بخصوص

 حساب جاری و تمایل به های های بهره به نوسان پذیری هزینه که آسیب زمانیتر   زمان طوالنیمدت
 مجددتواند  ها می  قابل توجهی کاهش یابد، سقف هزینهه صورتریسک در بازارهای سرمایه ب

 خود را در GDPتواند میزان کسری بودجه به  در تعادل کلی میدولت عمومی . هدفگذاری شود
ای که کشورهای منطقه یورو به منظور رسیدن به   دامنه. درصد در نظر بگیرد3 و صفرمدت بین  میان

  .اند اهداف رشد و ثبات در اروپا به آن متعهد شده
پاسخگویی  تواند می جزئیات سطح کاهش .است مشروح و دقیق بسیار ترکیه ای بودجه بندی طبقه

تا آنها با تمرکز بیشتر به بررسی  مدیران را بهبود بخشد و آن را برای نمایندگان مجلس آسانتر کند
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196 12 و 11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

های  تواند ترکیه را به استفاده مفید از حساب بندی خوب و منظم می طبقه. ثار مالی بودجه بپردازندآ
  .تری به عمل آید مالی برساند و از بودجه استفاده مناسب

ریزی زمان الزم برای پاسخگویی را در فراخوان بودجه  های مرتبط با امر برنامه وزارتخانه
وزارت . سازد وارد میدانند و معتقدند که این امر به کیفیت کاری آنها لطمه  عمومی بسیار کوتاه می

ن تعدیل در  ای.تواند به جای آغاز ماه ژوئن در پایان ماه فراخوان بودجه را ارسال کند دارایی می
 4دهد تا برای ارسال مطالبات خود بیش از  ها این فرصت را می تنظیم جدول زمانی به آن وزارتخانه

  .هفته زمان در اختیار داشته باشند
ها مطابق با   کرده و این حساببسیاریهای مالی پیشرفت  ترکیه در زمینه بهبود حساب
. دستیابی به این مهم بسیار دشوار بوده است. اشدب های ملی می استانداردهای جهانی در زمینه حساب

 در اولویت نخست قرار گیرد و بایست می تکمیل آن .در هر حال، این تالش هنوز کامل نشده است
نظر  های قابل اعتماد برای نظارت مؤثر مالی و جلب حساب. سرعت پیشرفت نباید موجب لغزش شود

  .ثر باشدؤالمللی نیز م سسات بینؤم
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