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چکيده
با گسترش وظايف دولت و افزايش مخارج دولتي و ارتباط آن با اقتصاد كشور ،كنترل مخارج
دولت اهميت خود را از دست داد و نياز به بهبود در سيستم هاي برنامه ريزي ،كنترل و مديريت
منابع دولت مطرح گرديد .مديريت منابع دولت نياز به مشخص كردن اهداف و تاكيد بر نتايج و
سپس استفاده از مديريت هزينه و حسابداري مديريت براي كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت
خدمات دارد .تاكيد بر نتايج عملكرد باعث مي شود كه استفاده كنندگان گزارش هاي مالي دولت
ديد وسيعتري پيدا كرده و اطالعات بيشتري در مورد نتايج عملكرد و هزينه هاي اجراي فعاليت
ها داشته باشند .اين امر موجب توجه دولت مردان و سياستگذاران به اقتصادي بودن و كارايي و
اثربخشي منابع دولت مي گردد .براي تحقق اين امر نه تنها بايد روش هاي بودجه بندي موجود
براي افزايش هماهنگي در اين سيستم بهبود يابد بلكه بايد بعد جديدي را براي ارزيابي مديريت
فعاليت هاي دولتي مطرح ساخت تا با تأكيد بر اهداف ،نتايج ،محاسبه بهاي تمام شده فعاليت ها
و كاهش هزينه ها و مديريت فعاليت هاي دولتي باعث افزايش رضايت مردم و ارائه خدمات با
كيفيت باال و هزينه پايين گردد.

واژگان کليدي :بودجه ،بودجه ريزي بر مبناي عملكرد ،اقتصاد مقاومتي.
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مقدمه
بودجه شاهرگ حياتي هر سازمان يا نهاد دولتي است .زيرا دولت تمام فعاليتهاي مالي خود اعم از توليد ،خدمات و كسب درآمد را بر
اساس سند و قانون بودجه انجام مي دهد" .بودجه بندي" را فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي دانند .بودجه هدف ها و
راهبردها را بصورت عبارت هاي مالي درآورده و راه اجراي برنامه و كنترل پيشرفت آنها را هموار مي سازد .سازمان هاي تابعه دولت به سه دليل
عمده به بودجه بندي نيازمند هستند - :نشان دادن مفهوم مالي برنامه ها  -شناساندن منابع مورد نياز اجراي برنامه ها  -به دست آوردن
معيارهاي سنجش ،نظارت و كنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه ها ]1[.بررسي ها نشان مي دهد كه روند بودجه ريزي فعلي در اكثر دستگاه
هاي دولتي در كشور مبتني بر مدل بودجه ريزي خطي سنتي است كه با اختصاص مبالغ جزء به ريز داده ها ،اعتبارات را توزيع مي كند]2[.
بودجه ريزي عملياتي يكي از بهترين ابزارها جهت تحقق هدف مذكور است ،زيرا از طريق تعيين روابط بين هزينه ها و نتايج  ،چگونگي ايجاد
اين روابط را نيز توضيح مي دهد و در اتخاذ تصميم هاي اساسي بيشترين تأثير را دارد و اين امر خود افزايش بهره وري و به تبع آن اثربخشي
را به دنبال دارد .بودجه ريزي عملياتي يا بودجه برحسب عمليات عبارت است از بودجه اي كه بر اساس وظايف ،عمليات و پروژه هايي كه سازمان
هاي دولتي تصدي اجراي آن را به عهده دارند ،تنظيم مي شود .در تنظيم بودجه عملياتي به جاي توجه به ملزومات و وسايل اجراي فعاليت ها،
به خود فعاليت ها و مخارج آن توجه مي شود]3[ .

تعاریف و مفاهيم
بودجه
بودجه عبارتست از شرح وضعيت و پيش بيني درآمدها و هزينه ها براي يک دوره در آينده يک سازمان و يک ابزار مديريتي است كه
مدير را دركنترل و سالمت مالي مي باشد .تالبوت بودجه را به عنوان يک موقعيت پولي مناسب براي سازمان هايي كه نگراني هايي درباره اولويت
هاي سازمان دارد ،تعريف مي كند .بودجه همانطور كه ساير سازمان ها ازجمله سازمان اصلي متشكل از چند واحد تخصصي را تحت تاثير قرار
مي دهد ،خود واحدهاي تخصصي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد .سه هدف عمده بودجه عبارتند از  -1برنامه ريزي -2 ،همكاري و مشاركت
و  -3نظارت و كنترل  .اين سه هدف چنين بيان مي دارد كه بودجه و فرآيند مديريت مالي انعطاف پذير است و براي يک دوره مالي جوابگو مي
باشد چرا كه بودجه معمولي ترين بُعد )مخرج (يک سازمان است و در چرخه هر سازمان ثابت مي باشد ]4[ .بودجه نشانگر نحوه نگرش دولت
به مسائل اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي است .به عبارت ديگر ،تدابيري كه دولت براي حل مسائل اقتصادي و اجتماعي اتخاذ مي كند،
در بودجه انعكاس مي يابد .در واقع بودجه شكل خالصه شده اي از چگونگي برنامه ريزي ،سازماندهي ،هدايت و كنترل روند مالي يک دولت
است كه از پشتوانه فكري منسجم و ارگانيک تخصيص منابع مالي و غير مالي محدود در مقابل نيازهاي نامحدود در سطح كالن برخوردار است.
[]5
بودجه ریزي
بودجه ريزي را فرايند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي دانند .مجموع كوشش هايي كه صرف تدوين و تخصيص منابع مي
شود به منظور حداكثر استفاده از منابعي است كه معموالً در حد كفايت نمي نمايند و به اصطالح اقتصادي كمياب هستند]6[ .
بودجه ریزي بر مبناي عملکرد
بودجه ريزي عملياتي ،تحول برجسته اي در نظام بودجه ريزي دولت ها به شمار مي آيد كه توانسته است نقش مهم و مؤثري را در رشد
و توسعه كشورها ايفا نمايد ]7[ .در نظام بودجه ريزي عملياتي به منظور بررسي كارايي و اثربخشي ،هزينه ها با نتايج حاصله مقايسه مي شود.
[ ]8در اين نظام بودجه بندي ،امكان مقايسه پروژه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثربخش ترين آنها در نيل به اهداف كلي وجود دارد ،زيرا
بودجه ريزي عملياتي ،عوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي كند ]9[ .بودجه ريزي عملياتي نوعي نظام برنامه
ريزي ،بودجه ريزي و ارزيابي است كه بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تأكيد مي ورزد .در چارچوب بودجه ريزي عملياتي،
بخشهاي مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان شاخصهاي عملكرد پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه
دستيابي به نتايج ،از اختيار عمل بيشتري برخوردارند .در واقع بودجه ريزي عملياتي با مرتبط ساختن تصميم هاي بودجه اي و عملكردي،
پاسخگويي در مقابل قانون گذاران و مردم را تقويت مي كند ]11[ .بودجه بندي بر مبناي عملكرد به دنبال برقراري ارتباطي شفاف ميان ورودي
ها و نتايج(خروجي ها و پيامدها) و تخصيص اعتبارات بودجه اي بر اساس اطالعات عملكردي با هدف افزايش اثربخشي و كارآيي در سازمان ها
مي باشد .بودجه ريزي عملياتي اهداف ويژه اي نظير ارائه ي مبناي صحيح جهت اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص منابع ،ايجاد ارتباط بين
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بودجه و نتايج عملكرد برنامه ،ارائه مبنايي براي پاسخ گويي بيشتر در قبال استفاده از منابع كشور ،تمركز فرآيند تصميم گيري روي مهمترين
مسايل و چالش هايي كه دستگاه با آن مواجه است و ارائه ي مشوق هايي براي مديريت عملكرد بر مبناي بهبود مستمر است .هدف نهايي بودجه
ريزي عملياتي ،ياري رساندن به اتخاذ تصميم هاي عاقالنه در رابطه با تخصيص و تعهد منابع دولت بر اساس پيامدهاي قابل سنجش است كه
نتايج مورد انتظار دستگاه را در طي زمان منعكس مي كند]11[ .
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار يا در شرايط كنوني تحريم و متعاقباً تالش براي كنترل و بي اثر كردن و در شرايط
آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت ،كه قطعا باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريت هاي عقاليي و مدبرانه پيش شرط و الزام چنين
موضوعي است .اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي ها و تاًكيد روي مزيت هاي توليد داخل و تالش براي خوداتكايي است و صد البته منظور از
اقتصاد مقاومتي واقعي ،يک اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يک اقتصاد منفعل و بسته ،اين اقتصاد به معناي اقتصاد رياضتي نيست بلكه در
واقع هدف در اقتصاد مقاومتي آن است كه بر فشارها و ضربه هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم كه سد راه پيشرفت جامعه است ،غلبه
كرد .ابالغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اين دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان كشور ايجاد مي كند كه آيا تحقق سياست هاي مزبور
تنها به عهده اقتصاددانان و مسئوالن اجرايي كشور است يا اينكه جامعه حرفه اي حسابداري و حسابرسي كشور نيز مي تواند نقشي در اين
زمينه داشته باشد]12[ .
جایگاه بودجه ریزي عملياتی در سياست هاي کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سياست هاي کلی نظام
مقام معظم رهبري با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخصهاي اقتصاد مقاومتي و دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيست ساله،
سياستهاي كلي اقتصا مقاومتي با رويكردي جهادي ،انعطافپذير ،مولد ،درونزا ،پيشرو و برونگرا را ابالغ نمودهاند .در ادامه جايگاه بودجه ريزي
در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير سياست هاي كلي نظام ارائه شده است :بند  9سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي  :اصالح و تقويت
همهجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي ،ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي .بند16
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي :صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختارها ،منطقي سازي اندازه دولت و
حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زايد .بند  19سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي :شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري
از اقدامات ،فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي ،تجاري ارزي و  ....بند  3سياست هاي كلي بخش مالي :تدوين نظام بودجهريزي
كشور بر مبناي بودجهريزي عملياتي هماهنگ با سندچشمانداز بيست ساله و برنامههاي پنج ساله و تاكيد بر شفافسازي ،قابليت نظارت و
منطقي كردن هزينههاي دولت]13[ .
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نتيجه گيري
امروزه با افزايش فشار براي بهبود پاسخگويي و شفافيت عملكرد ،دولت ها به رويكردهاي نوين مديريتي ،از جمله تغيير نظام هاي بودجه
بندي خود به نظام هاي عملكرد محور روي آورده اند .بدين ترتيب ،بودجه بندي عملياتي به عنوان بهينه ترين روش بودجه بندي پذيرفته شده
در سطح بين المللي در كانون توجه دولت ها قرار گرفته است.
ويژگي و وجه تمايز اين سيستم با سيستم بودجه متداول ،تاكيد روي اهداف ،نتايج و منابع حاصل از هريک از اقالم هزينه اي مي باشد.
از آنجايي كه اختصاص هدفمند اعتبار به فعاليت هاي هر سازمان مي تواند ضمن شفاف سازي نحوه توزيع منابع ،امكان پايش عملياتي و انتظار
براي دسترسي به نتايج هزينه ها را فراهم سازد ،استفاده از روش بودجه بندي عملياتي گام موثري در افزايش كارآيي و اثربخشي اعتبارات
خواهد بود .با توجه به حركت رو به رشد اصالحات در ارائه خدمات ،اصالح روند بودجه ريزي با تكيه بر هماهنگي هاي فرابخشي و درون بخشي
از جمله اهداف برنامه ريزي منابع مالي و بودجه براساس عملكرد به شمار مي رود و اين امر تنها در سايه تعامل و ايجاد زبان مشترک برنامه
ريزي و بودجه ريزي در فرآيند تدوين بودجه ميسر مي باشد كه زمينه هاي تحقق اهداف كلي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را محيا خواهد نمود.
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