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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  145 -154، صفحات1390، فروردین و اردیبهشت 2 و 1های  شماره

  
 

  گزارش
 

  بررسی نکاتی پیرامون اصالح نظام خزانه داری دولت 
  های مالی دفتر تحقیقات و سیاست

  
   1 سیامک یادگاری          

  2                       مهدی علی مددی                                   

  
های سنتی نظام  داری کشور که مبتنی بر چارچوب های عمومی و نظام خزانه ساختار مدیریت هزینه

 نیازهای یهای عدیده پاسخگو باشد به دلیل برخورداری از مشکالت و نارسایی مالیه عمومی می
که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم مالی و اطالعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضالتی 

... در تخصیص منابع عمومی و ) وری بهره(ای و یا عدم کارایی و اثربخشی  های مالی و بودجه تعادل
داری و مدیریت  باشد، لزوم ایجاد برخی تحوالت و اصالحات ساختاری در نظام خزانه مترتب می

 بر این اساس بازگشت به تکالیف قانونی مقرر در برنامه .سازد ناپذیر می های عمومی را اجتناب  هزینه
ریزی و چهارم توسعه و همچنین ضرورت تداوم آن در برنامه پنجم در حوزه اصالح نظام بودجه

ثری در ایجاد ؤتواند گام مخزانه داری از وضعیت فعلی به سمت نظام عملیاتی و قیمت تمام شده می
  . تحول در این حوزه باشد

داری کل کشور و  حاضر با توجه به ضرورت بررسی شرایط فعلی خزانهدر گزارش
های اثرگذار بر اصالح نظام  لفهؤ متالش شده تاساختاری که این سیستم در کشورهای مختلف دارد 

                                                 
     siamakyad@gmail.com                                                                 .های مالی رئیس گروه دفتر تحقیقات و سیاست .1
 smalimadadi@yahoo.com                                                                   .های مالی کارشناس دفتر تحقیقات و سیاست. 2
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د نگیرکننده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می  در چارچوب نقش تعیینداری که عمدتاًخزانه
  .ارائه شودنیز جهت اصالح ساختار خزانه پیشنهاداتی و بررسی 

  
  داری های اصلی اثرگذار در اصالح نظام خزانه لفهؤم

های ساالنه، تنظیم و  های مالی، اجرای بودجه داری دولت را در زمینه تدوین برنامه های خزانهنظام
- ی میهای مالی و اطمینان از کنترل و پاسخگویی یار های نقدی، ایجاد حساب هماهنگی جریان

ها، ظرفیت و مقتضیات سیاسی کشورها، طراحی و اصالح   با توجه به متفاوت بودن اولویت. نمایند
داری  های خزانه نظام). 2005یند، وا(باشد  در کشورهای مختلف متفاوت میداریهای خزانه نظام

جمله وظایف از . گیرند های عمومی را در بر می های مهم مدیریت هزینه بسیاری از عناصر و مؤلفه
ریزی مالی،  های ساالنه، برنامه توان به فرایند تخصیص منابع در بودجه داری می اصلی نظام خزانه

ها و تعهدات مالی،  های نقدی دولت، دارایی ای بودجه، مدیریت جریان کنترل فرایندهای هزینه
- مدیریت هزینهاثربخشی. یندهای اجرایی بودجه اشاره کرداهای داخلی فرحسابداری و حسابرسی

ها و نهادهای قوی در هماهنگی و تنظیم وظایف و  کند دولت از مکانیزمهای عمومی ایجاب می
  .کارکردهای مذکور برخوردار باشد

کننده در طراحی ساختار و سازمان خزانه  ترین عامل تعیین های مدیریت مالی کالن مهم اولویت
های اجرایی باشد این امر لزوم  و تمکین مالی دستگاهاگر اولویت، اطمینان از کنترل . گردد تلقی می

های  ایجاد ساختارهای متمرکز خزانه با اختیارات گسترده جهت کنترل و نظارت بر فعالیت
از سوی دیگر، اگر ارتقاء کارایی در استفاده از منابع دولتی . نماید آور می های دولتی را الزام سازمان

باشد شواهد حاکم بر کشورهای پیشرو در این زمینه حاکی از آن و تخصیص بهینه منابع مورد توجه 
ها  است که فرایندهای غیرمتمرکز و واگذاری امر پاسخگویی در خصوص مدیریت مالی به سازمان

که در ابتدای این بحث نیز  همچنان. کننده رویکرد مذکور خواهد بود های اجرایی تأمین و دستگاه
رهای قانونی و حقوقی مرتبط با فرایندهای اجرایی و نظارتی بودجه ذکر شد باید اذعان نمود ساختا

این . در نظام مالی کشور بیشتر از منظر اطمینان و رعایت سازوکارهای قانونی مدنظر قرار گرفته است
امر در قانون محاسبات عمومی و در ارتباط با جایگاه ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در 

  . باشد ایی به روشنی قابل ردیابی میهای اجر دستگاه
های کارامد با  های نوین و روشگیری از فناوریها و همچنین بهرهکاریتمرکز امور، موازی
، اسازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارهدف نوسازی، متناسب
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سازی اقتصادی از  الح نظام تصمیماصرو باید اذعان نمود  از این. اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید
ریزی و ریزی و تشکیل ساختار سازمانی جدید معاونت برنامهانحالل سازمان مدیریت و برنامه( یکسو

 در خصوص های توسعه الزامات برنامه، و از سوی دیگر)نظارت راهبردی در نهاد ریاست جمهوری
 و قیمت تمام شده تقسیم کار کالن ریزی از وضعیت فعلی به نظام عملیاتیاصالح نظام بودجه

مالی دولت بوجود خواهد آورد که این امر  مدیریت نظامضرورت اصالح  خصوصجدیدی را در 
نسبت به آنچه که تاکنون در زمینه اجرا و (ها و تکالیف جدیدی در آینده  موریتأبه نوبه خود م

وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجموعه وظایف و اختیارات ) نظارت بر بودجه مرسوم بوده است
های لذا اجرای کارا و اثربخش مدیریت هزینه. در حوزه اجرا و نظارت بر بودجه خواهد افزود
باشد ها و ایجاد تمهیداتی خاص در این حوزه می عمومی از این منظر مستلزم مهیا بودن زیرساخت

  .گرددکه در ذیل به برخی از آنها اشاره می
  

 های اجرایی مدیریت هزینه هبندی حوز اولویت

 اول مرحلهداری در های اجرایی اصالح مدیریت هزینه و خزانهبندی حوزهدر تعیین اولویت
های کلی  ریزی که در قالب سیاست بایست رویکردها و چارچوب اصالحات ساختار نظام بودجه می

های اجرایی  ها و حوزه  آن زمینه مدنظر قرار گیرد و متناسب با،ای اشاره گردید های توسعه و یا برنامه
. باشند مورد بازبینی و جرح و تعدیل قرار گیرد ریزی دخیل می یند اجرایی نظام بودجهاکه در فر

 مورد توجه ای های توسعههای کلی حاکم بر برنامه سیاستیکی از رویکردهای اصلی که در قالب 
ریزی و حرکت از اصالح نظام بودجهقرار گرفته لزوم کارایی در تخصیص منابع عمومی از طریق 

ریزی علمیاتی و قمیت تمام شده و همچنین لزوم ارتقاء  نظم و  وضعیت فعلی به سمت نظام بودجه
های کلی در این  باید توجه داشت نیل به منویات برنامه و سیاست. باشد ای میانضباط مالی و بودجه

تمل بر تدوین، اجرا و مش(ریزی  گانه بودجههای سه  های اجرایی موجود در حوزه حوزه با چارچوب
ها و ساختارهای فنی  موریتأپذیر نبوده و نیازمند اصالح و دگرگونی در وظایف و م  امکان)نظارت

های مشخصی به شرح ذیل در  عالوه بر این، اقدمات و سیاست. باشد ریزی می و تکنیکی بودجه
بایست مدنظر  های عمومی می ی در مدیریت هزینهراستای نیل به اهداف مدنظر در حوزه ارتقاء کارای

  :قرار گیرد
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 های انجام کار در حوزه حسابداری دولتی  تغییر در روش
الزم به ذکر است مبنای حسابداری دولتی از تعاریف هزینه در قانون محاسبات عمومی تبعیت 

هایی که در قبال  اختقانون محاسبات عمومی هزینه عبارت است از پرد  23بر اساس ماده . کند می
بر . گیرد ایجاد تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات صورت می

اساس این تعریف نخست باید تعهدی صورت گیرد و سپس با پرداخت بهای آن، هزینه تحقق یافته 
غیرقطعی محسوب های  ها جزء پرداخت پرداخت ها و پیش الحساب لذا علی. در دفاتر ثبت شود

ها در سالی که به مرحله تعهد  پرداخت  قانون محاسبات عمومی، پیش102طبق ماده . شود می
با . شوندشوند به حساب قطعی همان سال منظور می ها در سالی که تصفیه می الحساب رسند و علی می

ابداری نقدی توان دریافت که سیستم حسابداری خزانه بر مبنای حس توجه به توضیحات مذکور می
ها در دفاتر  طراحی گردیده و بر همین اساس، دریافت یا پرداخت وجوه مبنای ثبت عملیات حساب

ئه اهایی در ار ها و محدودیت باید اذعان نمود مبنای حسابداری نقدی دارای نارسایی. باشد خزانه می
ای طراحی   به گونهالًهای مالی پیشرفته روش حسابداری خزانه معمو در سیستم. اطالعات مالی است

ی قابل انطباق و کنترل یهای اجرا های دستگاه های نگهداری شده بتواند با حساب شود که حساب می
هی با مشکل مواجه  استفاده از روش نقدی گادلیلداری ایران به   در سیستم خزانه این موضوع.باشد

  .می شود
انند اهمیت انواع مختلف اطالعات های مالی مبنای حسابداری به عوامل متعددی م در سیستم

. مالی، پیشرفت فن حسابداری و حسابرسی و تخصص مدیران و کارکنان مالی دولت بستگی دارد
های بهینه  عملیات مصوب نیازمند شیوهاز آنچه مسلم است ارزیابی و تعیین بهای تمام شده هر یک 

رخی از کشورها به منظور تقویت و های اخیر در ب در سال.  مبنای تعهدی استجمله از  وحسابداری
 در جهت تبدیل مبنای حسابداری از شیوه نقدی به های بسیاری تالشهای مالی دولتی  کنترل حساب

ریزی،  های برنامه تعهدی صورت گرفته که این تبدیل به صورت تدریجی و همزمان با اصالح روش
  . ریزی و اجرای بودجه انجام شده است بودجه

ها،عملیات و  عهدی تعیین بهای تمام شده و هزینه واقعی اجرای برنامهروش حسابداری ت
 کنترل هریک از اقالم درآمدی و هزینه ، دیگرسویسازد و از  های سازمان دولتی را میسر می فعالیت

همچنین این روش، اطالعات کامل و . شود پذیر می در ساختار بودجه با روش تعهدی امکان
های اجرایی در اختیار قوه مجریه و مقننه و  ها و دستگاه عملکرد سازمانتری برای نظارت بر  جامع

های مالی از مبنای حسابداری نیمه تعهدی  البته در برخی از سیستم. دهد سایر مراجع ذیصالح قرار می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 10

https://ejip.ir/article-1-143-fa.html


   بررسی نکاتی پیرامون اصالح نظام خزانه داری دولت                                                                                 

 

149

شود که این روش ترکیبی از مبنای نقدی و تعهدی است به این ترتیب که برای ثبت  نیز استفاده می
ها از مبنای تعهدی  از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه) به دلیل احتمال عدم امکان وصول( درآمدها

داری و تغییر روش های دولتی، خزانه لذا ایجاد تحول در سیستم حسابداری دستگاه. استفاده می شود
نقدی به روش تعهدی و یا حداقل نیمه تعهدی از طریق مهیا نمودن سازوکارهای اجرایی و اصالح 

  .گردد مدیریت مالی دولت محسوب میوانین مالی و محاسباتی از ضروریات اصالح نظام ق
  

تدوین  جهت ایبودجه اطالعات دقیق برآورد زمینه در مشخص سازمانی واحد استقرار
 قوانین بودجه سنواتی

ای کشور فقدان برآوردهای کارشناسی  ها در حوزه نظام بودجه بدون تردید یکی از نابسامانی
برآورد منابع و یا  برآورد  نارسایی مذکور طی سنوات اخیر منجر به بیش. باشد ای می العات بودجهاط

ای طی  های بودجه  اصالح و یا ارائه متممیزمها و در نتیجه استفاده از مکان کمتر از میزان واقع هزینه
گی   بروز پدیده روزمرهای و در نتیجه های مالی و بودجه انضباطی سال گردیده که این امر بالطبع بی

 و بر این اساس اهداف مدنظر از اجرای  خواهد داشتدر پیرا های مالی  در اتخاذ سیاست
لذا . یابد تر تحقق می ترین حالت با هزینه بیشتر و یا در دوره طوالنی های مالی در خوشبینانه سیاست

های علمی و   از طریق روشای کشور را استقرار چنین واحدی که بتواند اطالعات و ارقام بودجه
واحد مذکور . های مالی دولت خواهد افزود مستدل برآورد نماید بیش از هر چیز بر کارایی سیاست

 اجرای بودجه پیشنهادی برای سال مالی بعد را بر آثارثیرات و بازخورد و أبایست تهمچنین می
  .متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد

  
  های نوینداری مبتنی بر فناوریفزایش کارایی نظام خزانها

ها در  ییها و نارسا داری در اجرا و نظارت بر بودجه، کاستی با عنایت به وظایف بخش هزینه و خزانه
های اجرایی و در نتیجه روند  های مالی دستگاه ها در حوزه مذکور بالطبع فعالیت انجام مسئولیت

. دهد الشعاع قرار می گری را تحت ولت اعم از امور حاکمیتی و تصدیتسریع در اجرای وظایف د
ییدی أگسترش دیوانساالری عریض و طویل دولتی و حضور مراجع و نهادهای متعدد نظارتی خود ت

های اجرا و نظارت بر بودجه که آن نیز برگرفته  است بر ناکارایی سازوکارهای تدوین شده در حوزه
داری  سیستم خزانهباید اذعان نمود . باشد  میاخیرریزی در یک سده  از ساختارهای سنتی نظام بودجه

کارایی نظام  باشد که این امر موجبات عدم ای مواجه می های عدیده در حال حاضر با نارسایی
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های   موجود در این ارتباط به چگونگی بکارگیری روشخالهای. داری را فراهم آورده است خزانه
داری و نوین آماری، نحوه پردازش آمار و اطالعات، نحوه ارتباطات واحدهای مرتبط با خزانه

های  شبکه داری با ایجاد ارتباط میان واحدهای پردازش اطالعات و آمار خزانهسرعت پیشرفت امور، 
 فقدان ها، های معین استان  و خزانهریزی و نظارت راهبردی امهمعاونت برنای دیوان محاسبات،  رایانه
نحوه عملکرد سیستم بانکی در زمینه حواله اعتبارات و های اطالعاتی به روز و همچنین  بانک

داری  های موجود و ایجاد تحول و افزایش کارایی نظام خزانه رفع خالبرای. گردد برمیدرآمدها 
  . های نوین در سیستم موجود مهیا گردد گیری فناوریبایست شرایط جهت بکار کشور می

نحوه عملکرد سیستم بانکی های نوین  فقدان فناوری داری در خصوص یکی از مشکالت خزانه
ها و  ها از مرکز به دستگاه در این سیستم، ارسال حواله. باشد میدر زمینه حواله اعتبارات و درآمدها 

به داری ها به حسابداری خزانه دها از استان و ذیحسابواحدهای استانی و همچنین ارسال درآم
 مشکل موجود به نحوه ارائه خدمات بانکی و تعامل آن با ترین مهم. گیرد کندی صورت می

جهت نقل و انتقال های نوین بانکی و حسابداری  بکارگیری توأمان شیوه .گردد داری بر می خزانه
بود مدیریت نقدینگی و وجوه خزانه میزان استفاده از  عالوه بر به،ها وجوه از خزانه به دستگاه

 آموزش مدیران و کارکنان واحدهای مالی همچنین. گردان را نیز کاهش خواهد داد تنخواه
 خصوصداری کشور و استخدام نیروهای متخصص در این  های دولتی و سیستم خزانه دستگاه

عنوان یکی  هامع مکانیزاسیون خزانه نیز بدر این ارتباط الزم به ذکر است طرح ج .نماید میضروری 
های متعدد زیر مجموعه خود از سوی معاونت هزینه و  داری کشور با پروژه از رئوس نوسازی خزانه

های  های آن از جمله سیستم  برخی پروژهداری کل کشور در حال پیگیری است که بعضاً خزانه
، اموال ) درصد98با پیشرفت عملیات ( ریهای حسابدا ها و روش ادارات کل تمرکز و تلفیق حساب

، نظارت مالی و ) درصد95با پیشرفت عملیات (، اوراق بهادار ) درصد84با پیشرفت عملیات (دولتی 
ها در  برداری است و نظیر این سیستم در حال بهره) درصد95با پیشرفت عملیات (ها  امور ذیحسابی

قابل   Mplsاندازی شده است و از طریق سیستم قزوین و قم نصب و راه های خراسان رضوی، استان
با پیشرفت عملیات (های استعالمات همچنین سیستم. باشد ارتباط با ستاد مرکزی وزارتخانه متبوع می

در اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در حال ) درصد60با پیشرفت عملیات (و دیون) درصد90
با (و طرح و لوایح )  درصد90شرفت عملیات با پی(های تقسیط بدهی برداری است و سیستم بهره

های مرتبط با  عالوه بر موارد مذکور سیستم. باشد در حال تدوین می)  درصد50پیشرفت عملیات 
برداری آزمایشی، طراحی و  نیز در مرحله بهره)  درصد69با پیشرفت عملیات  (اداره کل خزانه
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ای از اهداف  ستم مذکور بخش عمده الزم به ذکر است در صورت اجرایی شدن سی1.ساخت است
) های نوین در حوزه فناوری(یندهای کارا و اثربخشاداری از بعد تبیین فر مربوط به اصالح خزانه
  .جامه عمل خواهد پوشید

  
  ریزی تغییر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظام بودجه

ای برخوردار  ر از تغییرات عدیدهکشومدیریت مالی نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختار 
توان در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی کشور موردارزیابی قرار   این تغییرات را میشده است و بالطبع

 که اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت در بدو طراحی سیستم مالیه کشور تا زمانی. داد
. ها بوده است ای و مالی دولت های بودجه دار اجرای برنامه  نداشت، وزارت دارایی سکانوابستگی

های  های ساالنه و به تبع آن گسترش ابعاد اجرای برنامه آفرینی درآمد نفت در بودجه بواسطه نقش
مدت توسعه اقتصادی ضمن اصالح مکرر قانون محاسبات عمومی و تصویب قانون برنامه و  میان

سازمان مدیریت و (سازمان برنامه و بودجه بودجه بخشی از وظایف اصلی این وزارت به تدریج به 
  . محول گردید) ریزی دولتی ریزی کشور به عنوان متولی جدید بودجهبرنامه

دار  های عمرانی را عهده های توسعه و فعالیت در ابتدای امر این سازمان وظایف مرتبط با برنامه
به این ) عتبارات جاری، عمرانیشامل ا(ریزی  های مرتبط با بودجه ولیتئ مستمامبود که به تدریج 

به موازات آن با تقلیل وظایف وزارت دارایی، عنوان آن به وزارت امور . سازمان منتقل گردید
 به تصویب 1353 و در این چارچوب قانون تشکیل آن نیز در سال یافتاقتصادی و دارایی تغییر 

ایجاد هماهنگی در امور مالی، های اقتصادی و مالی کشور،  طبق این قانون، تنظیم سیاست. رسید
های خارجی به عنوان اهداف کلی این  یگذار های مالیاتی و مدیریت سرمایه اجرای سیاست

این تحوالت منجر به تقلیل ادارات .  بند تجمیع شد15وزارتخانه مطرح گردید و وظایف آن در 
 درآمدهای مالیاتی شناخته  این وزارتخانه صرفاً به عنوان سازمان وصول. شدوابسته به این مجموعه

داری  ریزی و خزانه  از وظیفه مشترک تخصیص بودجه با سازمان مدیریت و برنامه شود و غیر
ریزی داشته باشد، به این وزارتخانه محول  مالی دیگری که بتواند اثرگذاری در نظام بودجه وظیفه
های  ینکه شوراها و کمیسیونهای اقتصادی نیز با توجه به ا همچنین وظیفه تنظیم سیاست. نگردد

در این حوزه فعال بودند عمالً این وظیفه نیز از وزارت ) به ویژه شورای اقتصاد(ای اقتصادی عدیده
  .اقتصاد سلب گردید

                                                 
 . انجام گرفته و هم اکنون نیز ادامه دارد1387برگرفته از طرح جامع مکانیزاسیون معاونت هزینه و خزانه داری کل که تا مهرماه . 1
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 مراحل تمامولیت اجرای ئریزی عالوه بر مس  که سازمان مدیریت و برنامهاین در حالی بود
 قانون برنامه و بودجه مسئول طراحی و اجرای ریزی و نظارت عملیاتی بر آن به موجب بودجه
دامنه این وظایف حساس هر ساله با . های توسعه و همچنین دبیر شورای اقتصاد نیز گردید برنامه

 ،در نهایت. شد های جدیدی نیز می ریزی وارد حوزه گسترش ساختار اداری سازمان مدیریت و برنامه
وع در ذیل ساختار اداری سازمان مدیریت و با تجمیع واحدهای متعدد با حجم وظایف متن

ریزی و  مدترین نظام برنامهاریزی پس از نزدیک به چهار دهه سیستم مالیه کشور وارث ناکار برنامه
  .ریزی کشور گردید بودجه

های سوم و چهارم توسعه پس از انقالب به دلیل شناختی که از معضالت نظام مالیه  طی برنامه
م مشخصی جهت اصالح این سیستم به تصویب رسید که این احکام در کشور بوجود آمد، احکا
نتیجه این قانونگذاری صرفاً به اصالحات اندک در سطح بودجه . رو شد اجرا با موانع اساسی روبه

ریزی استان، ستاد درآمد استان،  توان به تشکیل شورای برنامه ها انجامید که در این ارتباط می استان
ی اشاره کرد که این اقدامات عمدتاً با هدف تمرکززدایی بودجه و تفویض برخی خزانه معین استان

های گذشته و با هدف  لذا با اصالحاتی که طی سال. وظایف به واحدهای استانی انجام گردید
ریزی توسعه اقتصادی و همچنین تسهیل امور ادارای و اجرایی  ریزی از برنامه تفکیک نظام بودجه

ریزی کشور   به عمل آمد، سازمان مدیریت و برنامه)های عمرانی ر رابطه با بودجهویژه د به(بودجه 
ریزی و نظارت  منحل و ساختار سازمانی و تشکیالتی آن در قالب تشکیالت جدید معاونت برنامه

ها با  ریزی استان سازمان مدیریت و برنامهجمهور بازتعریف گردید، همچنین  راهبردی رئیس
 این اقدامات هر چند با هدف اصالح نظام .ریزی ادغام گردید قالب معاونت برنامهدر ها  استانداری

 از منویات آن  یک سال از اجرای آن هنوز هیچچهار با گذشت اماریزی صورت گرفت  بودجه
رسد  ریزی کشور به نظر می ریزی و برنامه عملی نگردیده و با توجه به شرایط نامطلوب سیستم بودجه

لذا دولت در دوره چهار ساله پیش رو ضمن توجه . باشندده هنوز غیرقابل دسترس اهداف متصور ش
بایست اقدامات تکمیلی دیگری نیز  های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه مالیه می به اجرای سیاست

  :در این ارتباط موارد ذیل قابل بررسی است. بعمل آورد
مطرح گردیده کشور ریزی  نامه سازمان مدیریت و برانحالل در بدو  کهطور همان -
ریزی تفکیک  ریزی کالن اقتصادی از نظام بودجه بایست شرایطی فراهم شود که نظام برنامه می

های  توان برای انجام مطالعات تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای برنامه با این استقالل می. گردد
ست جمهوری تشکیل داد و در ای نخبه و کاردان تحت مدیریت نهاد ریااقتصادی کشور مجموعه
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شایان ذکر است این .های نوین توسعه را عملیاتی ساخت عین حال ایجاد اطاق فکر، تولید ایده
مبنی بر اختیار واگذاری اداره امور برنامه و بودجه توسط رئیس جمهور   رئیس126موضوع با اصل 

  .باشد در انطباق میجمهور نیز
ای که در  های بالقوه ور اقتصادی و دارایی و قابلیتبا توجه به تجارب گذشته وزارت ام -

ها، واحد  سابیحداری کل کشور، ذیبه ویژه در خزانه(ساختار اداری این وزارتخانه وجود دارد 
داری و تشکیل دو معاونت با پیشنهاد تفکیک وظایف هزینه از خزانه...) تنظیم صورتحساب بودجه و 

های اطالعاتی  العات مکانیزه بودجه با استفاده از توانمندیاندازی بانک اط مجزا و در ضمن راه
شایان . ای به این وزارت محول گردد ریزی اعتبارات هزینه االمکان بودجه ها حتی حسابی دستگاه ذی

های جاری که تحت عنوان حقوق و  ذکر است در حال حاضر تخصیص و پرداخت بخشی از بودجه
رسد نتیجه  ر اقتصادی و دارایی محول گردیده که به نظر میباشد به وزارت امو دستمزد مطرح می

ای و رفع از بعد ایجاد انضباط مالی و بودجه( بوده استاقدامات از اثرگذاری مثبت برخوردار 
 .)ها کسری بودجه حداقل در این بخش از هزینه

 در صورت اجرای دو بند مذکور در راستای تمرکز زدایی بودجه و تفویض اختیارات از -
مرکز به واحدهای استانی بخشی از وظایف قابل واگذاری بودجه به سازمان امور اقتصادی و دارایی 

ریزی استان و ستاد  ها منتقل گردد و به تبع آن با تغییر اندک در ساختار اجرایی شورای برنامه استان
 .درآمد استان اهداف این دو مرجع نیز تأمین شود
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