
 ي اقتصادي مسائل و سياستهاي ماهنامه بررس-  يمجله اقتصاد
  15 -18، صفحات 1387، فروردين و ارديبهشت 78 و 77 يها شماره

  
  
  

  1387سال  ضوابط قانون بودجه مالحظاتي در
  )موضوع انضباط مالي(

  ∗زاده حاتمي زيور
  
  

سـالهاي   قـوانين بودجـه       بـا  فراوانـي  و محتـوايي تفاوتهـاي       ظـاهري  از لحاظ    1387قانون بودجه سال    
 آن است كه دولت در سال جاري اقدامات مهمـي           نشان دهنده  ضوابط مربوط به آن نيز       .داردگذشته  

 تـا  يمتـوان  ميرا در جريان خواهد داشت كه با توجه به ماهيت اين اقدامات، در صورت اجرايي شدن     
ش قابـل تـوجهي از احكـام        هر چنـد كـه بخـ      .  در اقتصاد كشور باشيم     آن  مثبت آثار سال شاهد    پايان

رت  در صـو رسد مي به نظر ،شود ميضوابط بودجه هر ساله از طريق دستگاههاي دولتي ناديده گرفته     
  .نمودتري را تجربه   بتوان در سال جاري بودجه منضبط،هاي اجرايي الزمبرقراري ضمانت

 منظـور برقـراري      هر ساله در قوانين بودجه و ضوابط مربوط به آن، احكامي به            شايان ذكر است  
عنوان  هگفت صرفاً ب توان مي  وكه از ضمانت اجرايي برخوردار نبود رسيد ميمالي به تصويب  انضباط

 عنـوان   بـه  و به تبع آن ابزارهايي كه بتوان اين احكام را به اجرا رسـاند،                گرديد  ميشعار بودجه مطرح    
 كـه بـا افـزايش دامنـه         آن بـوديم  هد  به ايـن دليـل شـا      . گرفت  مييك الزام در اختيار دستگاهها قرار ن      

 اصـالح   هـا،  انـضباطي  ن بـي  ايـ    هزينهبودجه جهت تأمين    افزايش  ي در دستگاههاي دولتي و      انضباط  بي
عوارض منفي  كه  بوداي گونهاين تغييرات به . گرديد  مي ناپذير  اجتناب كررهاي م  ممبودجه و ارائه مت   

ست توانـ  مـي  دولـت  1387سـال  ر قانون بودجـه  د. دكر  مثبت آن در اقتصاد نمود پيدا مي آثاربيش از   
 قـدمهاي مختـصري    با اين حـال ي مالي را به نحو مطلوب شناسايي و محدود نمايند،         انضباط  بي عوامل

د تا حدودي اين معضل را محدود سازد و         توان  مينيز كه در ضوابط اجراي بودجه برداشته شده است          
ي مالي شاخصهاي از بهبود ثبت مانداز چشمشاهد  توان  ميسالهاي آينده   با گسترش دامنه آن در بودجه       

  .باشيمتصادي ي كالن اقآن شاخصها و به تبع اي بودجهو 
در اولويـت    و بهبـود انـضباط مـالي         جـويي   صـرفه  الزامات   ،در ضوابط اجراي بودجه    هر حال     به
ب سياسـتهاي   جزئيات سياستهاي مالي مدنظر دولت كه در قال        .قرار گرفته است  مدنظر  دولت  نخست  

                                                 
  ي مالياستهايقات و سيكل دفتر تحق ريمعاون مدو  يكارشناس ارشد علوم اقتصاد ∗
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 شـده   بينـي   پـيش  در ضـوابط اجـراي بودجـه         ي، طي بندهاي مشخص   باشد  ميمالي انقباظي قابل تفسير     
  :باشد مي رويكردها  ايناست كه شامل

سـازمان مـديريت    (ريزي  برنامهساماندهي مبادله موافقتنامه بين دستگاههاي دولتي و معاونت          -1
يكـي از داليـل اصـلي    . باشد مي ابط بودجه سال جاريمدنظر ضوموارد از جمله  )  سابق ريزي و برنامه 

نبـود  در نيمـه اول سـال،       خصوص   به   ي دولتي ها و فعاليتها در دستگاهها     به تعويق افتادن اجراي برنامه    
 بكه اين مشكل موجـ     طوري هب. بوده است ها   بندي مبادله موافقتنامه   توجه كافي به شيوه تنظيم و زمان      

 اجراي فعاليتهـاي    ، اين موضوع  .صورت بگيرد دتاً در نيمه دوم سال       كه تخصيص اعتبارات عم    شد  مي
 ،سـاخت  مياي مواجه    در مناطق سردسير كشور، با موانع عديده      خصوص  عمراني و پيشرفت آن را به       

تخصيص اعتبار در اواخر سال و فرصت زماني محـدود جهـت انجـام    افزايش سرعت با كه ضمن آن  
از . رسـيد   مـي اتالف منابع و حيف و ميل به بيـشترين ميـزان خـود              ،  ساخت و ساز  ي و   عمرانفعاليتهاي  

كـه در سـه ماهـه اول سـال عمـالً بودجـه بـه            بـوده    اي  گونهها به    عملكرد تبادل موافقتنامه  سوي ديگر   
وظـايف دسـتگاهها بـه ويـژه        كـه گفتـه شـد        طوري همان و اين امر     شد  ميدستگاهها تخصيص داده ن   
  .ساخت  با كندي قابل توجهي مواجه ميرا  عمرانييدستگاههاي مجري طرحها

و مقرر  شده   گرفته   در نظر ، ساختار جديدي براي مبادله موافقتنامه       1387در ضوابط بودجه سال     
دستگاهها تـا پايـان فـروردين موافقتنامـه مبادلـه را بـه ديـوان محاسـبات، وزارت امـور          است گرديده  

 و در عـين حـال پرداخـت         كننـد  ارسـال    يور رياست جمهـ   ريزي  برنامهاقتصادي و دارايي و معاونت      
منـوط بـه ارائـه      ) بـه جـز تخـصيص مرحلـه اول        (هرگونه وجه توسـط خزانـه بـراي تخـصيص اعتبـار             

 در اجراي ايـن شـيوه تـا حـدودي ضـمن تـسريع در تـأمين                  تدر صورت جدي  . شده است موافقتنامه  
در و   يز بيشتر خواهد شد   شان ن  نقدينگي دستگاهها، سرعت عمل دستگاهها در انجام وظايف سازماني        

  .خواهد انجاميدنيز عين حال اين موضوع به ارتقاء كارايي مخارج دولت 
 سـال   پايـان  هر ساله دسـتگاههاي دولتـي در         ،ريزي كشور   با توجه به نارساييهاي نظام بودجه      -2

 در   و درخواسـتهاي متعـددي     ها پيـشنهاد  كاسـتي ند و براي رفع اين      دش با كمبود منابع مواجه مي    مالي  
 بـه كميـسيون     مربـوط  هاي درصـد از پيـشنهاد     20نزديـك   . شـد   ائـه مـي   قالب تأمين اعتبار به دولت ار     

هاي  يا اصالحيه هاي بودجه و براي اين منظور متمم .ديگرد مياين موارد  عمدتاً شامل دولت   اقتصادي
داد كه با    اين شيوه به دستگاهها اين نويد را مي       . ديرس  ميسال به تصويب    پايان   در   خصوصبودجه به   

و  نـد بـا ارائـه پيـشنهادها       توان  مـي كرد اعتبارات مصوب و هرگونه ناكارايي در اين زمينـه            وجود هزينه 
) 4(طـي بنـد      بـراي رفـع ايـن معـضل          . را پوشش دهند    خود كمبودهاي مالي دستگاه  زني،   ضمن چانه 

 مـصوب را    اي  هزينههيچ وجه امكان افزايش ارقام اعتبارات        مقرر گرديد دولت به      1387قانون بودجه 
 دسـتگاهها صـرفاً     اي  هزينـه اعتبـارات   كـه    شـده    بيني  پيشچنين  نيز  ضوابط بودجه   در  . نخواهد داشت 

  .  شده استدرج اي بودجهمعادل رقمي است كه در موافقتنامه و رديفهاي 
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د توانـ   مـي  قرار گيرد،    مكين دستگاهها ترويكرد مذكور چنانچه به عنوان يك الزام قانوني مورد            
قابـل  را   در دسـتگاههاي دولتـي       جـويي   صرفهموضوع  كه   ضمن آن    ،نظم مالي دولت را ارتقاء بخشد     

  .سازد مياجرا 
 درصـد   80 درصـد و     70 كه معـادل     1387 با عنايت به تعيين سقف تخصيص بودجه در سال           -3

 مدنظر قرار گرفتـه و بـر ايـن اسـاس            اي  هزينه اي و   به ترتيب براي اعتبارات سرمايه     1386بودجه سال   
 وجوه مالي را در     كرد  هزينهد  توان  مياند، اين محدوديت نيز      دستگاهها مكلف به تنظيم موافقتنامه شده     

 از مخـارج    بايـست   مـي  ،ضـمن توجـه بـه ايـن محـدوديت         دسـتگاهها   . منـد سـازد     ضـابطه  سال جاري 
را به ميزان سقف مدنظر دستگاه ضروري و مصارف   سالپايانغيرضروري صرفنظر كنند تا بتوانند تا      

  . تعيين شده تأمين نمايند
 طرح يا پروژه مهم براي هر يـك         30رويكرد ديگري كه مدنظر قرار گرفته تعيين اولويت اتمام          

 بـه اتمـام برسـند و از لحـاظ     1387بايـست تـا پايـان سـال        مي طرحهااين  . از دستگاههاي دولتي است   
تعداد كه شود   به صورت غيررسمي اعالم مي    بعضاًالبته  . اند ر اولويت قرار گرفته   تخصيص اعتبار نيز د   

 تـوان  مـي  شـده  بينـي  پيشبا توجه به تمهيدات هر چند  ،است مورد بيشتر   صدهاطرحهاي نيمه تمام از     
طرحهـاي  با توجه به اينكه     .  كه بخشي از طرحهاي نيمه تمام در سال جاري به اتمام برسد            بوداميدوار  

 از ايـن منظـر      ،بوط به سفرهاي مقام معظم رهبري و رياست جمهوري در اولويت قرار گرفته است             مر
ي در راستاي به ثمر رساندن اهداف سفرهاي استاني مقامـات مـدنظر        ماين تمهيدات را گا    توان  مينيز  

  .قرار داد
 نكـات مـورد     هاي مربوط به كاركنان دولـت از       يارانهو از جمله    ها    ساماندهي پرداخت يارانه   -4

در سـال جـاري     . ه اسـت   سال فرصـت اجـرا پيـدا نكـرد         سهتوجه قانون برنامه چهارم بوده كه در اين         
 ينيش بيز مورد پي در ضوابط بودجه ن اين امربود ومذكور برنامه ي  اصدد اجر  دولت با عزم راسخ در    

در ضـوابط  شـود كـه    يـادآوري مـي  . ق افتـاد ي آن به تعويد باز هم اجراي با مصوبه جد  قرار گرفت اما  
طـور   ه بـ ، ايـاب و ذهـاب   وكـودك   كمك هزينه روزانه غذا، كمك هزينه مهد     بودجه مقرر شده بود   
. بـود  سقف مشخـصي نيـز بـراي ايـن اقـالم تعريـف شـده                و پرداخت شود  يدولتمستقيم به كاركنان    

ا ولتـي بـ    سوخت و رفع تبعيض قيمت سـوخت خودروهـاي د          يارانهسازي   همچنين در راستاي شفاف   
 . دستگاهها به قيمت تمام شده باشد تعيين سقف اعتبار براي بنزين مصرفي      بقيه خودروها مقرر گرديد   

و  دستگاههاي دولتـي بـراي اسـتفاده بهينـه از خودروهـاي دولتـي                با توجه به رقم باالي نرخ مذكور،      
  .دبيانديشناساسي اي  الزم است چارهجلوگيري از تحميل بار مالي 
ها و تـأمين رفـاه و    هاي مرتبط با يارانه سازي مصرف هزينه نهيبهبا  ارتباط موضوع ديگري كه در  

بايـست مـستمري      است كه كميته امـداد و سـازمان بهزيـستي مـي            آنكنترل بر آنها مدنظر قرار گرفته       
  آنكـه  د ضـمن  ن برسـان   مربـوط  حـساب دسـتگاه    انه قابل پرداخت را بر اساس كد ملي به تأييد ذي          يماه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                               3 / 4

http://ejip.ir/article-1-262-fa.html


78 و 77هاي   شماره  تمش سال ه   اقتصادي مجله         18

 سياسـت اجـراي صـحيح ايـن     . ضوابط تعيين شده در دستورالعمل ارجـاع شـده اسـت          پرداخت نيز به    
  .سازدها را عملياتي  سازي يارانهير جامعه را تسهيل و هدفمندد شناسايي اقشار آسيب پذتوان مي

، رويكردهاي ديگري نيز با هـدف برقـراري انـضباط مـالي و ايجـاد                ياد شده  عالوه بر موارد     -5
آوري خطوط تلفن همراه      جمعتوان به     مي قرار گرفته است كه از آن جمله          مدنظر دولت  جويي  صرفه

ها و چـاپ نـشريات تخصـصي، كـاهش متوسـط             هاي همايش  در اختيار مديران، محدودسازي هزينه    
كـه دولـت بـا      اشـاره كـرد     التدريس آموزش و پرورش در تهران و كـالن شـهرها             حقوق معلمان حق  

  .رار است به مورد اجرا بگذاردها ق هدف محدودسازي پرداخت هزينه
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