اصالح و کاهش زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تصویب الیحه
بودجه در مجلس شورای اسالمی ایران
تاریخ دریافت1397/7/8 :

تاریخ پذیرش1399/7/30 :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جواد کجوری هرج

*

چکیده
بودجهریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی ،یکی از مهمترین منابع توزیع رانت
نیز تلقی میشود .در کشورهایی که مداخلۀ دول در اقتصاد باال بوده و حجم بتزر دولت را
به همراه داشته اس  ،دول و بودجۀ دولتی نقش بسزایی در جه دهی به توزیتع منتابع خواهتد
داش و به همین دلیل ،مورد توجه افراد و گروههای مختلف برای کسب امتیازهتای اقتصتادی و
غیراقتصادی قرار میگیرد .وجود آسیبهای اقتصاد رانتی موجب شتده است تتا اقتصتاددانان بته
دنبال کاهش زمینه های ایجاد ران بوده و بکوشند تا اقتصاد را بته ستم اقتصتاد کتارآفرینی و
مولد هدای کنند .در این راستا ،پژوهش حاضر بهمنظور کاهش زمینههای فساد و تحقق بند 19
سیاست هتتای کلتتی اقتصتتاد مقتاومتی ،ستتای دارد تتتا بتتا استتهاده از روو تویتتیهی-تحلیلتتی بتته
آسیب شناسی فرآینتد تصتویب الیحتۀ بودجته بتهلحتا زمینته هتای ایجتاد رانت پرداختته و
راهکارهای الزم جه بهبود و ایالح این فرآینتد را اراهته دهتد .ایتن پتژوهش حاضتر ،ضتمن
شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصتویب شتامل شتیوو بودجتهنویستی ،ضتاف کارشناستی در
تصمیمات بودجه ای در مجلس ،وابستگی اطالعاتی مجلس به قتوه مجریته ،غلبته نگتاه بخشتی-
منطقه ای در تصویب الیحه بودجه و کمبود زمان بررسی الیحه بودجه ،سای دارد بتا توجته بته
تجربۀ برخی کشورها و دیگر پژوهشهای یورتگرفته ،راهکارهایی اراهه کند.
واژگان کلیدی :بودجهریزی ،مجلس ،اقتصاد سیاسی ،ران  ،شهافی
طبقهبندی E16, G28, H61, K40, P48 :JEL
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مقدمه

فساد اقتصادی ،از جمله آسیبهای مهم و درعینحال مورد غفلت در نظام اقتصادی ایران است .تا
زمانی که منافذ هدررفت منابع در یک اقتصاد بسته نشود ،پرداختن به دیگر عرصهها بیهوده به نظرر
میرسد؛ ازاین رو پرداختن به موضرو مفاسرد موجرود در نظرام اقتصرادی از ایرن جهرت اهمیرت
مییابد .افزون بر اهمیت جایگاه عدالت و مبارزه با فساد در نظام اقتصادی در هرر رررایز زمرانی و
مکانی ،ضرورت توجه به این دو مقوله در ررایز امروز نظام اقتصادی ایران و به دلیل ساختار رانتی
آن ،دوچندان میرود .نکتهای که در پرداختن به مفاسد اقتصادی نباید مورد غفلت قرار بگیررد ایرن
است که نباید ریشهها و زمینههای چنین مفاسدی را تنها در حوزۀ اقتصاد جستوجو کرد؛ بلکره در
اقتصادهای متکی به رانت ،حوزۀ قدرت سیاسی و نهاد تصمیمگیری تأثیر بسزایی در توزیع رانرت و
زمینهسازی برای مفاسد اقتصادی دارد.
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ازیکطرف ،با پررنگ ردن نقش دولت و حوزۀ قدرت و از طرف دیگر با اهمیت یافتن جایگراه
نفت و درآمدهای نفتی در بودجۀ دولت و رانتیردن اقتصاد ایرران ،سیاسرتزدگی را بایرد ازجملره
ً
آثار مورد انتظار چنین نظام اقتصادی دانست .مشکل نفتی بودن که جرقهاش تقریبا از همان ابتردای
اکتشاف نفت در ایران زده رد ،با رکلگیری اوپک و افزایش چشرمگیر قیمرت نفرت و برهتبع آن،
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افزایش درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک ،جایگاه خود در بودجۀ دولتی را افزایش داد و غلبره
پیدا کرد .دولتی ردن اقتصاد ایران اگرچه پیش از انقالب اسالمی هم وجود داررت ،اامرا برا وقرو
جنگ تحمیلی و سیاستهای اتخاذرده از سوی مسئوالن وقت اوج گرفت .این مشرکل ،افزونبرر
اینکه پویایی و کارایی را از اقتصاد ایران گرفت ،بر رانتی برودن و نقرش حروزۀ قردرت در ایرن نظرام
اقتصادی افزود (حسنی و کجوری ،1395 ،ص .)262-258
یکی از اصلیترین بسترهای تخصیص منابع و رانت در هر اقتصادی ،بودجهریزی دولتی است.
این مسئله در ایران با توجه به ساختار رانتی اقتصاد ،باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد .پژوهش حاضر
ضمن توجه به مراحل مختلف بودجهریزی (تهیهوتنظیم ،تصویب ،اجرا و نظارت) تمرکز خود را بر
رناسایی زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تصویب قرار داده است .بدینمنظور ،سعی رده اسرت در
رناخت بهتر این مسئله ،از ادبیات انتخاب عمومی هم استفاده رود .اقتصاددانان انتخاب عمرومی
در تحلیل موضوعات سیاسی و فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاریهای دولتی ،به انگیزههای
ً
رخصی کارگزاران هم توجه دارند .این امر میتواند درک بهتری نسبت به رویکرد صرفا اقتصادی به
مسئلۀ مورد نظر ارائه دهد.
در این پژوهش ،پس از ارائۀ برخی نکات مقدماتی راجع بره موضرو مرورد پرژوهش ،ادبیرات

انتخاب عمومی و مفهوم رانت بررسی خواهد رد .در ادامه ضمن اراره به مفاهیم مختلرف رانرت،
مفهوم مختار در تحلیل و ارزیابی فرآیند تصویب بودجه بهمنظور رناسایی زمینرههای ایجراد رانرت
مشخص میرود .سرانجام ضمن رناخت موانع رناساییرده ،راهکارهای الزم ارائه خواهد رد.
تبیین مسئله

در بخشهای نظری اقتصاد ،اقتصاد رانتی و اقتصاد کارآفرین دو گونه و رکل متفراوت از مناسربات
اقتصاد جامعه میبارند (رعبانی ،1389 ،ص  .)58در اقتصاد رانتی جهتگیری فعاالن اقتصرادی
به سمت فعالیتهایی است که در آن استفاده از منابع فردی یا سازمانی برای به دست آوردن عایدی
اقتصادی از طریق دیگران صورت میپذیرد ،بدون اینکه بازگشت یا تولیرد ثروتری بررای جامعره بره
همراه دارته بارد .نقطه مقابل اقتصاد رانتی ،اقتصاد مولد و کارآفرینی است .در چنین اقتصرادهایی
فعالیتهای مولد مبتنی بر نوآوری و ابتکار عایدی باالتری نسبت به فعالیت رانتجویانه دارته و از
بسیاری مشکالت اقتصاد رانتی به دور است.
برای عبور از اقتصاد رانتی ایران به سمت اقتصاد مولد ،میتوان از جنبههای مختلف ورود کررد.

رانت در فرآیند تصویب الیحۀ بودجه در مجلس رورای اسالمی وجود دارد؟ پاسخ بره ایرن سرؤال
میتواند فراهمکننده راهکارهای الزم جهت مقابله و اصالح خألهای نظرام قانونگرذاری فعلری در
ایجاد زمینههای توزیع رانت و مفاسد اقتصادی بارد.
در بند  19سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است« :رفافسرازی اقتصراد و سالمسرازی آن و
جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و»...؛ یکی
از زمینههای فساد اقتصادی ،در حوزۀ نظام تصمیمگیری اقتصرادی اسرت و نقرش مجلرس ررورای
اسالمی در این میان ،قابل توجه است .بنابراین ،نسبت پژوهش حاضر با اقتصاد مقاومتی را باید در
حوزۀ رفافیت اقتصادی و از بین بردن زمینههای فساد جستوجو کرد.
ً
پارلمانها و مجالس باوجود تمایل نهادی به برقرراری انضربام مرالی ،معمروال برا انگیزههرای
متفاوت نمایندگان روبهرو هستند که الیحره بودجره را سرندی بررای تعیرین اولویتهرای حزبری-
منطقهای خود مییابند و افزایش اعتبارات برنامههای خاص و یا درج اعتبارات برای برخی برنامرهها
را خواستارند و به همین دلیل دست به اصالحات گاه گسترده در بودجه پیشنهادی دولت زده و آن را
با اصالحات موردیران بمباران میکنند؛ بهگونهایکه میتوان در مواردی متن قانون بودجه را طرح
نمایندگان مجلس تلقی کرد ،نه الیحه دولت (گروه نویسندگان ،1391 ،ص)1؛ به همین دلیرل ،بره

اصالح و کاهش زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تصویب الیحه بودجه /کجروی هرج

مدخل پژوهش حاضر ،بررسی فرآیند تصویب الیحۀ بودجه –برهعنوان یکری از اساسریترین منرابع
توزیع و ایجاد رانت توسز دولت و مجلس -است .سؤال این است که چه زمینرههایی بررای ایجراد
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نظر میرسد امکان ایجاد رانت و رانت جویی در فرآیند تصویب نیز وجود خواهد دارت .بنرابراین،
مهمترین سؤال ای ن پژوهش عبارت است از اینکه :فرآیند تصویب الیحه بودجه در مجلس ررورای
اسالمی ایران چگونه میتواند زمینهساز ایجاد رانت بارد؟ چه خألهایی در این سازوکار وجود دارد
که رفع آن میتواند کارایی الیحۀ بودجه را افزایش دهد؟
پیشینه

در میان پژوهشهای مربوم به مسائل و مشکالت نظام بودجهریزی ایران از زوایای گوناگونی به این
مشکالت توجه رده است که برخی از این پژوهشها به ررح زیر است:
خضری ( )1387در مقالهای با عنروان «اقتصراد سیاسری رانرتجویی در بودجرهریزی دولتری
ایران» به بررسی فرآیند رانتجویی در نظام بودجهریزی دولتی ایرران میپرردازد برا ایرن هردف کره
چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرآیند رانتجویی در بودجهریزی دولتی کشور به دسرت دهرد.
این مقاله بیشتر در سطح کلیات و مبانی بحر ورود کررده اسرت و فرآینرد بودجرهریزی در ایرران،
به ویژه در فرآیند تصویب را مورد مداقه قرار نداده و به نظر توجه بیشتر به مرحلۀ تهیه و تنظیم بودجه
60
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معطوف رده است.
دفتر مطالعات برنامهوبودجه مرکز پژوهشهای مجلس ررورای اسرالمی گزاررری ( )1385برا
عنوان «تحلیلی بر روند تصویب بودجه سال  1385کرل کشرور (آسیبرناسری وضرع موجرود)»
منتشر کرده است .این پژوهش بیشتر ناظر بر مشکالت اجرایی در تصویب بودجه اسرت و فراترر از
زاویۀ دید رانت به رناسایی مشکالت موجود و بهویژه الیحه بودجه سال  1385پرداخته است.
رمضانی ( )1385در مقالهای با عنوان «مروری بر مشکالت و نارسراییهای بودجرهریزی در ایرران»
با روش توصیفی و تحلیل به ایرن بحر میپرردازد کره جایگراه سیاسری ،اجتمراعی و اقتصرادی دولرت
میتواند موجب مشکالت حوزۀ بودجهریزی بارد .وی تأکیرد میکنرد کره بیشرترین عامرل ناکارآمردی
بودجه مربوم به نظام بودجهریزی و قوانین بودجهای است .این امر باع رده اسرت کره بودجرهریزی در
ایران فاقد توجیهات عملی و قانونمندیهای الزم و رایج در کشورهای پیشرفته بارد.
گروهری از نویسررندگان ( )2001-2005مجموعره مقرراالتی پیرامررون «نقرش در حررال تحررول
پارلمانها در فرآیند بودجه» منتشر کردهاند که توسز افشین خاکباز ترجمه رده است .نویسرنده در
بخشی از کتاب به چارچوب تحلیلی برای ارزیابی میزان تأثیر پارلمان در فرآیند بودجره پیشرنهادی
می پردازد که در کشورهای آمریکای التین به کار گرفته رده است .مقالهای دیگر با اتخراذ رویکررد
تطبیقی افزونبر مقایسه نقش پارلمان در بودجه نظامهرای ریاسرتی و پارلمرانی ،متهیرهرای عمردۀ
توضیحدهنده تأثیر پارلمانها بر بودجه را بررسی میکند.

یان الیزت ( )2004کترابی برا عنروان «بودجرهریزی در جهران :چرارچوب حقروقی نظامهرای
بودجه ای (مطالعه موردی برخی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسرعه)» در زمینرۀ
چارچوبهای حقوقی نظامهای بودجهای کشورهای عضرو سرازمان توسرعه و همکراری اقتصرادی
( )OECDنورته است که توسز مرکز پژوهشهای مجلس رورای اسرالمی هرم ترجمره و منتشرر
رده است .این کتاب دربرگیرنده «موردهای پژوهشری» اعضرای منتخرب سرازمان ررامل کانرادا،
دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،کره ،نیوزلند ،نروژ ،اسپانیا ،سروئد ،بریتانیرا و ایاالتمتحرده
آمریکاست.
باوجود کارهای زیادی که بهمنظور ارزیابی مسائل و مشکالت نظام بودجهریزی کشور به لحاظ
ساختاری و قوانین و مقررات صورت گرفته است ،همچنران جرای پژوهشری در راسرتای ررناخت
زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تصویب بودجه خالی است .رناخت دقیق ایرن زمینرهها در فرآینرد
تصویب الیحه بودجه خواهد توانست تا حد ز یادی توزیع بهینه را از یک اقتصراد رانتری بره سرمت
اقتصاد مولد و کارآفرین فرراهم آورد .پرژوهش حاضرر میکوررد ضرمن معرفری مراحرل مختلرف
تصمیمگیری در تصویب الیحۀ بودجه از زاویۀ «رناسایی زمینههای ایجاد رانت» گرامی در جهرت
بهبود این نظام تصمیمگیری بردارد.
رانتجویی یکی از موضوعات خاص و راخههای فرعی انتخاب عمومی است که مورد توجه قررار
گرفته است .این دیسیپلین فرعی برر اسرام مقالرهای کره در سرال  1967توسرز گروردون تروالک
1
( )Tullock, 1967: pp 224-232نورررته رررد ،ایجرراد و بررا مقالرره سررال  1974آنرره کروگررر
( )Krueger, 1974: pp 291-303تثبیت رد .این تحقیقات به همراه مقاله سال 1975ریچارد
پوزنر )Posner,1975: pp 807-828(2مؤثرترین کارهای انجامگرفته در این زمینه بودند کره برر
تحقیقات بعدی تأثیرات جدی دارتند.
دولتی کردن ،محدود کردن تجارت ،ملزم کرردن فعالیتهرای اقتصرادی بره کسرب مجوزهرای
دولتی همه بهنوعی زمینههای رانتجویی را فراهم میکند .نو سراختار سیاسری هرم میتوانرد برر
میرزان ررریو رانرتجویی در یررک سراختار اقتصررادی مرؤثر بارررد (سرررزعیم ،1389 ،ص .)215
رانتجویی در ابتدا با مقولۀ انحصار ررناخته میررد .انحصرار موجرب میررود بخشری از رفراه
مصرفکنندگان از دست برود .همین مشکل در عرصۀ تجارت بینالملل با ایجاد موانرع تعرفرهای،
1. Anne O. Krueger
2. Richard A. Posner
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تبیین مفهوم رانت
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محدودیتهای مقداری بر واردات یا مجوزهایی برای واردات ایجراد ررده و رانرت نارری از آن بره
برخی تولیدکنندگان داخلی یرا واردکننردگان میرسرد .بنرابراین ،رانرتجویی میتوانرد بره اررکال
گوناگونی ظاهر رود که ایجاد انحصار در بازارهای داخلی و ایجاد محدودیت در تجارت بینالملل
دو ریوه رایج برای کسب رانت است.
یکی دیگر از آثرار رانرت جویی و سراختار رانتری یرک اقتصراد در تخصریص اسرتعداد1نمایران
میرود .یکی از سؤالهای مهمی که اقتصاددانان به دنبال پاسخ آن هستند ،این اسرت کره سراختار
بازدۀ رانتی در یک اقتصاد چه آثاری به دنبال دارد ()Acemoglu, 1995: pp 17-33؟ در چنین
ساختار رانتی افراد بااستعداد ،نوآور و کارآفرین به سمت فعالیتهای رانتجویانه و نه مولرد سرو
داده میروند .مورفی ،ارالیفر و ویشنی ( )1993: pp 409-414در مقاله تحسینبرانگیرز خرود
رانتجویی را از مهمترین عوامل مانع ررد به رمار میآورند .آنها یرادآوری کردنرد کره در جوامرع
رانتی ،افراد در تخصیص استعداد ،زمان و سرمایههایشان با انتخاب میان کرارآفرینی و رانرتجویی
62

روبهرو هستند .هرچه بازدهی رانتجویی باالتر بارد ،افراد گزینۀ رانتجویی را بیش از کرارآفرینی
ترجیح خواهند داد.
ً
درمجمو  ،رانتجویی منحصر در فعالیتهای صرفا اقتصادی نیست .اگر ایرن زاویره دیرد برر
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دیدگاه هر ناظری حراکم ررود ،بسریاری از فعالیتهرای نماینردگان سیاسری تنهرا برا فعالیتهرای
رانتجویانه قابلتحلیل خواهند بود ( .)Buchanan, 2004توجه به منافع رخصی در مصروبات
و تمایالت منطقهگرایانه2در بین نمایندگان مجلس ،نمونه آرکاری از این مسئله است.
تعاریف مختلف از رانت

رانت و مفهوم آن را از یک حی میتوان به دو نو رانت پیشینی (مقدمه) و پسینی (نتیجره) تقسریم
کرد .رانت پیشینی رامل فرصتها و امتیازهایی است که توزیرع یرا ایجراد ررده اسرت و در آینرده
عایدیهایی برای صاحب رانرت فرراهم خواهرد کررد .مجوزهرای واردات ،تصراحب منصربهای
تأثیرگذار اقتصادی و ...از مصادیق این رانت بره ررمار میرونرد .منظرور از رانرت پسرینی ،همران
عایدی مازاد بر تولید نهایی بهدستآمده انحصار است؛ یعنی اگرر فررد بریش از ارزش تولیرد خرود
دریافتی دارته بارد ،نوعی رانت دریافت کرده است (سرزعیم ،1389 ،ص  .)202در اینجرا نگراه
به رانت درواقع نگاه به «نتیجه» پس از توزیع یا ایجاد یک سری فرصتها و امتیازات است.
در این پژوهش ،با توجه به تأکید بر فرآیند تصرویب الیحرۀ بودجره و امکران ایجراد رانرت ،از منظرر
1. Allocation of Tallent
2. Pork-barrel politics

«رانت پیشینی» به مفهوم رانت نگاه خواهد رد و فرآیند تصویب الیحه مورد تجزیهوتحلیل قررار خواهرد
گرفت .اینگونه رانتها در نظام تصمیمگیری اقتصادی حاصل تصمیمگیری خودسرانه (بردون قاعرده) و
بدون توجیه اقتصادی است .از حی دیگر ،رانت میتواند دارای دو معنای مطلوب و نامطلوب باررد .در
ً
یک معنا رانت الزاما بد نیست؛ بلکه یک «فرصت ویژه» است که توزیرع و تخصریص بهینرۀ آن میتوانرد
رسیدن به اهداف را سرعت بخشد؛ ااما در معنای نامطلوبش ،به هرگونه عایدی بدون مابهازای مولرد بررای
اقتصاد اطال میرود .پژوهش حاضر از این حی به رانت نامطلوب اراره دارد.
در تعریفی دیگرر ،افزونخرواهی (رانرتجویی) را میتروان بهمثابره تالرری فریبکارانره بررای
جابجایی منابع بهمنظور کسب مزایا بدون ترالش رقرابتی –و برهاینترتیب بردون هی گونره فعالیرت
مولدی بهازای آن مزایا -محسروب کررد (گروینروگن ،اسرپیتهوون و وندنبرر ،2010 ،،ص -579
 .)580همچنین رانتجویی را میتوان تالری برای انتقال و جابجایی ثروت دانست به ررکلی کره
این تالش همراه با هزینۀ اجتماعی اسرت ( .)Rowley & Schneider, 2004: p 495فعالیرت
رانررتجویی از فعالیررت سررودجویی1متمررایز اسررت؛ زیررا در فعالیررت سررودجویی اقرردام برره تولیررد
ارزشافزوده میرود ،درحالیکه در فعالیت رانرتجویی و رانرتخواری افرزایش درآمرد برا تولیرد
ارزشافزوده بیشتر همراه نیست.
تعریف کرد که انتقال یا هدایت خودسرانه و غیرتوافقی فرصرتها و سرهمهایی از منرابع عمرومی و
بودجه بهسوی گزینههای مورد رجحان افراد و گروهها «رانت» و سازوکار این انتقال« ،رانتجویی»
نام دارد (خضری ،1387 ،ص .)46-45به نظر میرسد در بررسری فرآینرد تصرویب بودجره بهترر
است «رانت» را در «هر تصرمیم خودسررانه و بردون قاعرده مشرخص و بردون توجیره اقتصرادی»
جست وجو کنیم؛ زیرا رانت غیرمولد در فضای مبهم و بدون قاعدۀ مشخص تصمیمگیران اقتصادی
ً
راحتتر ایجاد خواهد رد؛ مضاف بر اینکه اساسا رانت غیرمولرد ،روی دیگرر عردم ترأمین توجیره
اقتصادی است .در اینجا منظور از رانت ،رانت غیرمولد است و چنانچه رانتی بهتبع توجیه اقتصادی
موردقبول توزیع رود (که منفعت اجتماعی ایجاد کنرد و نره هزینرۀ اجتمراعی) ،آن را رانرت تلقری
نمیکنیم .در تعریف یادرده ،مقصود از «خودسرانه بودن تصمیم» آن است که تصمیمی مبتنی برر
نظر رخصی یک فرد یا گروه خراص و خرارج از سراختار ررفاف در تصرمیمگیری جمعری باررد.
طبیعی است هرگاه یک تصمیم مبتنی بر نظر رخصی و خارج از فرآینرد تصرمیمگیری کاررناسرانه
امکان اتخاذ و اعمال دارته بارد ،احتمال ایجاد رانت را تا حد زیادی افزایش خواهد داد.
1. Profit-Seeking

اصالح و کاهش زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تصویب الیحه بودجه /کجروی هرج

در خصوص بودجه و فرآیند تهیه و تنظیم آن ،رانرت و رانرتجویی را میتروان بره ایرن صرورت
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بهاینترتیب ،در فرآیند تصویب الیحرۀ بودجره ،انتقرال یرا هردایت «خودسررانه» و «غیرموجره
اقتصادی» فرصتها و سهمهایی از منابع عمومی و بودجه بهسوی گزینههای مورد رجحان افرراد و
گروهها را «رانت» و هر اقدامی را «زمینه ایجاد رانت» خواهیم دانسرت کره بره اتخراذ تصرمیمهای
خودسرانه و غیرموجه اقتصادی منجر رود.
شناسایی زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تصویب بودجه ایران

الیحه بودجه مهمترین الیحهای است که دولت به مجلس میدهد و بررسی این الیحره و تصرویب آن
در مجلس ،ازجمله مهمترین و حسامترین فعالیتهای سالیانه قوۀ مقننه است .مرحلره رسریدگی بره
بودجه ،فرصتی است که همه مسائل مملکتی مطرح ،بازبینی و حتی در معرر مقایسره واقرع ررود.
مجلس بهترین کانال تحقیق و تفحص را از همین جریان بودجه در اختیار دارد و میتوانرد برا تهییرر و
تبدیل ارقام بودجه بر اسام مصالح کشور تحوالت بسیاری را به وجرود آورد .درواقرع زمرام دولرت از
طریق بودجه در اختیار مجلس است (ابراهیمینژاد و فرجوند ،1380 ،ص .)160
قبل از ورود به بح  ،گفتنی است که مطابق مفهومی که از رانت ارائه رد ،در فرآینرد تصرویب
64
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الیحۀ بودجه ،انتقال یا هدایت «خودسرانه» و «غیرموجه اقتصادی» فرصتها و سهمهایی از منابع
عمومی و بودجه بهسوی گزینههای مورد رجحان افراد و گروهها را «رانت» و هرر اقردامی را «زمینره
ایجاد رانت» خواهیم دانست که به اتخاذ تصمیمهای خودسرانه و غیرموجه اقتصادی منجرر ررود.
بنابراین ،میتوان رانت در فرآیند تصویب الیحه بودجه را در سه سطح بررسی کرد:
 .1آیا تصمیمهای الزم بدون قاعده و خودسرانه گرفته میرود یا خیر؟
 .2در صورت قاعده دارتن تصرمیمها ،آیرا ایرن قواعرد و تصرمیمها تأمینکننردۀ توجیهرات
اقتصادی است؟
 .3در سطح سوم باید به این توجه دارت که قواعردی کره فراهمکننردۀ توجیره اقتصرادی در
تصمیمها هستند ،آیا توجیه اقتصادی قابرل قبرولی را مبنرا قررار دادهانرد (ارزیرابی تفکرر
اقتصادی سازندۀ قواعد و تصمیمها)؟
بهاینترتیب ،مبنا قرار دادن توجیهات اقتصادی درست و بنا کردن سازوکار و قواعرد و رویرههای
تصمیمگیری صحیح بهمنظور تأمین ایرن توجیهرات در فرآینرد تصرمیمگیری ،ررکلدهندۀ فرآینرد
صحیح در تهیه و تنظیم یا تصویب الیحۀ بودجه خواهد بود .ایرن پرژوهش برر پاسرخ بره دو سرؤال
نخست تکیه دارد و ارزیابی توجیه اقتصادی مدنظر را بررسی نخواهد کرد .تأکید برر مرورد سروم از
این جهت است که نتیجۀ هر نو توجیه اقتصادی این است که عدهای از آن منتفرع و عردهای دیگرر
متضرر میروند .گزینش توجیه اقتصادی مطلوب نیازمند پژوهشهای جداسرت .نکتره اینجاسرت

که با مفرو گرفتن توجیه اقتصادی مطلوب در این فرآیند ،چنانچه سازوکار تصویب بودجه مبتنی
ً
بر این توجیه اقتصادی بوده و تأمینکنندۀ اهداف آن بارد ،قطعا رانت غیرمولرد و مفاسرد اقتصرادی
کاهش یافته و نظام اقتصرادی بره سرمت اقتصراد کرارآفرینی و نره رانتری سرو داده خواهرد ررد.
بهطورکلی در رابطه با زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تصویب الیحه بودجه میتوان بره پرنج مرورد
اراره کرد:
ایرادهای ناشی از شیوه بودجهنویسی

بودجهریزی جدید در ایران ،از همان آغاز و بهویژه پس از افزایش یکبارۀ درآمدهای نفتی دولت در
اوایل دهه پنجاه رمسی ،با مداخله گروههای ذینفع روبهرو بوده است .میتوان ادعا کرد کره روش
ً
جدید بودجهنویسی در ایران اصوال گرچه ناآگاهانه برای عدم رفافیت بودجه و الپورانی تصمیمها
ً
و هزینههای مهم ،ااما احتماال غیرقابلدفا و برای توزیع رانتهای نفتی میان بخشهرای مختلرف،
بهدلخواه سیاستمداران طراحی رده است .نظام بودجهریزی ایران البته در سالهای پس از انقرالب
اسالمی و به اقتضای تحروالت پرس از انقرالب ،دوران جنرگ تحمیلری و دوران بازسرازی پرس از
جنگ ،گرفترار آررفتگیهای دیگرری نیرز ررد (دفترر مطالعرات برنامهوبودجره ،1381 ،ص .)12
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تخصیص منابع عمومی برای حفظ ساختارهای بوروکراتیک و غیرکارا در بودجهریزی فعلی ایرران از
عدمرفافیتها و پیچیدگیهایی در ریوۀ بودجهریزی دولتی در اقتصاد ایرران ررده اسرت کره کرار
کاررناسی آن در فرآیند تصویب را برا مشرکل مواجره خواهرد کررد .ایرن آثرار و پیامردهای منفری
بودجهریزی برمبنای حفظ ساختارها ،خود را در موارد زیر نشان میدهد:
اطالعات تفصیلی ،پراکنده و مبهم

متأسفانه قوانین بودجه ایران به علت نادیده گررفتن ضروابز ررکلی ،هرم از جهرت اصرطالحات و
عبارت و ازلحاظ طرف خطاب و نامعین بودن دریافتکنندۀ اعتبار فاقد ررفافیت اسرت (نصریری،
 ،1381ص  .)186در وضعیت کنونی ،بودجه به سیاههای غیردقیق از منابع و مصارف دولت تبدیل
رده که یکی از پیامدهای مهم آن امکان ندارتن تأمین حقو تجویزی و نظرارتی مجلرس ررورای
اسالمی است (ربیرینژاد ،1387 ،ص  .)8اطالعات بودجرهای بایرد بهگونرهای باررد کره بتوانرد
حقو تجویزی و نظارتی پارلمان را تأمین کند و تصویر رورنی از فعالیتهای دولت در اختیار قوۀ
مقننه قرار دهد .اطالعات کنونی سند بودجه مجموعرهای از اطالعرات خیلری تفصریلی و پراکنرده
است که کار نمایندگان را در فرآیند کاررناسی و فهم آن با مشکل مواجه میکنرد .ایرن امرر ممکرن
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یک طرف و لزوم توجه به برنامهها ،سیاستهای بلندمردت و اسرناد باالدسرتی موجرب ابهامراتی و

است خود را در مصوباتی نشان دهد که از سروی مجلرس تصرویب ررده اسرت ،اامرا در مجلرس
رسیدگی نشده بارد.
برآوردهای نادرست از اعداد و ارقام درآمدی و هزینهای

در یک نظرسنجی که مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با دقت پیشبینی اعداد و ارقام درآمردی و
هزینهای در سند بودجه انجام داده است ،بیشتر مصاحبهروندهها ،دقت پیشبینیها را بسیار پایین و
اقالم برآوردی را غیرواقعی ،غیررفاف و غیرقابلاعتماد میدانند .آنها بیان میکنند که نظام درآمدی
و هزینه ای کشور رفاف و دقیق نیست و روری برای تخصیص درآمدها بره هزینرهها وجرود نردارد
(قاسمی و همکاران ،1387 ،ص  .)38این برآوردهای غیردقیق میتواند ایجادکنندۀ رانت بارد بره
ً
این صورت که مثال هزینۀ ساالنۀ یک سازمان بیش از حد مورد نیاز تعریف رود و بررای تعردیل آن
ً
صرفا بر منابع درآمدی افزوده رود ،بدون آنکه این نو درآمد بهلحاظ اقتصرادی موجره یرا درواقرع
قابل تحقق بارد.
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ایرادهای ناشی از ضعف کارشناسی در تصمیمهای بودجهای در مجلس
عدمکفایت صالحیتهای کارشناسی بودجه بین همه نمایندگان
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بسیاری از کاررناسان معتقدند چون بیشتر نمایندگان از صالحیت فنی الزم برخوردار نیستند ،ازاینرو
ریوه رسیدگی به بودجه کاررناسی نیست و در بسیاری موارد بهصورت سلیقهای با آن رفترار میررود.
آنها بیشتر سیاستمدار هستند تا متخصص و کاررنام بودجهای .به همین دلیل نباید در ارقرام و اعرداد
بودجه مداخله کنند؛ زیرا این اعداد و ارقرام بهوسریله افرراد متخصرص و کارررنام تنظریم میررود و
مجلس با مدتزمان اندکی کره بررای رسریدگی در اختیرار دارد ،امکران بررسری دقیرق و کاررناسری
نخواهد دارت .بنابراین ،نمایندگان باید به برنامههای دولت و حالتهرای مختلرف نیرل بره آنهرا ر ی
بدهد ،نه به اعداد و ارقام و تکنیکهای بودجهای (قاسمی و همکاران ،1387 ،ص .)70-69
تمرکز غیرکارشناسانه بر تبصرهها و ردیفها

خزمشی و اصول راهنمای بودجه را تبصررهها مشرخص میکننرد .درواقرع ،آنهرا همچرون اصرول
راهنمایی نحوۀ هزینهکرد اعتبراراتی را مشرخص میکننرد کره در ردیفهرا و جردولهای مختلرف
پیشبینی رده است .دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس با اسرتفاده از تبصررهها میتواننرد ترا
اهداف خاص خود را دنبال کنند و بر مشکالت حوزه کاریرران فرائق آینرد .هرر موقرع کره دولرت
میخواهد مجوزی از مجلس بگیرد ،از تبصررههای بودجره اسرتفاده میکنرد و هرر وقرت مجلرس

بخواهد تکلیفی را به دولت تحمیرل کنرد ،بهتررین و مناسربترین جرا تبصرههاسرت .درخصروص
تبصرهها دو دیدگاه کلی وجود دارد :دیدگاه اول تبصرهها را جزئی از فرآینرد بودجرهریزی میدانرد و
وجود حداقلی از آنها را برای هدایت بودجه الزم میررمارد .براوجوداین ،ایرن دیردگاه تبصررههای
موجود را بسیار زیاد میداند و از محدود کردن آنها به چند تبصره مفید و الزم دفا میکند.
ً
دیدگاه دوم ،تبصرهها را صرفا ترفندی برای قانونگذاری آسان و بهمثابه گریزگاههایی برای انجرام
عملیات دولت و رافع مشکالت دستگاههای اجرایی میداند .از این دیدگاه ،تبصرهها رورری بررای
دور زدن قوانین هستند .درواقع ماجرا ازاینقرار است که بعضی دستگاهها که نمیتواننرد مشرکلی را
در قالب الیحه به مجلس بیاورند و به تصویب برسانند ،آن را از طریق دولرت یرا از طریرق مجلرس
البهالی الیحه بودجه میگذارند و در تبصرهها جای میدهند .وقتگیر بودن ،تناقض درونی و حرل
مشکالت فوری دولت یا حوزههای انتخابیه ازجمله ممیزههایی است که اسرتمرار گسرترش حجرم
تبصرهها را در چارچوب وحدتنظر ناگفتهای میان قوای مقننه و مجریه در پی دارته است (قاسرمی
و همکاران ،1387 ،ص .)46-43
باوجود ناکارآمدی احکام تبصرهای ،براز هرم کمیسریونها بیشرترین وقرت خرود را صررف بررسری
تبصرهها میکنند و بههمین دلیل ،تعداد زیادی پیشنهاد تبصرهای محصول کار کمیسریونها خواهرد برود.
ازآنجاکه در ترتیب کنونی انشا و تصویب احکام تبصررهای ،تهیره گرزارش عملکررد و ارزیرابی محتروایی
ً
زمانی تقریبا ناممکن میرود ،تأکید و تمرکز قوه مقننه در این قسمت از اطالعات بودجهای فاقرد کرارایی
موردانتظار بوده و اصرار قوه مقننه بر تعمق در تبصرههای الیحۀ بودجه و بررسی آنها به هزینه انصرراف از
دیگر اطالعات بودجهای ،مانند اعتبارات ردیفها ،به سنتی غیرمفید مبدل رده است.
افزونبر تبصرهها ،تهییر و تحول غیرکاررناسانه در ردیفهای بودجرهای هرم میتوانرد بسرتری
برای ایجاد رانت بارد .بهعنوان مثال ،بخش عمدهای از اعتبارات موضو ردیفهای متفرقه بودجره
به صورت متمرکز و بدون اختصاص به دستگاه اجرائی و گاه بدون تعیین محل مصرف بره تصرویب
میرسد و سپس برحسب مورد بهوسیله دولت یا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میان استانها
و دستگاههای اجرایی توزیع میرود .درنتیجه میزان اعتبارات برنامههای دستگاههای اجرایی تهییرر
می کند که بره دسرت قروه مقننره در هنگرام تصرویب بودجره تعیرین ررده اسرت (دفترر مطالعرات
برنامهوبودجه ،1381 ،ص  .)12برخی از کمیسیونها بهویژه کمیسریونهای بخشری تعرداد زیرادی
پیشنهاد درباره ردیفهای بودجه ارائه میدهند .رراید بتروان گفرت بسریاری از نماینردگان ،قردرت
مجلس در بودجه را در تهییر اعتبار ردیفها میدانند.

اصالح و کاهش زمینههای ایجاد رانت در فرآیند تصویب الیحه بودجه /کجروی هرج

این در حالی است که درخصوص پیشبینی منرابع و مصرارف و ارزیرابی آثرار آن کمترر توجره میررود.
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اعطای اعتبارات مبهم

با توجه به انعطافپذیری بودجه و وجود مجوزهای مختلف به دستگاههای اجرایی ،هیئرتوزیران و
دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی در تبصرههای بودجه یا قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت (مصوب  27/11/1380کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس) و سایر قوانین میتروان
اعتبارات موضو برنامهها و هزینههای مربوم را کاهش یا افزایش داد و درعمل از وضعیت اعتباری
مصوب در بودجه خارج رد .در سالهای اخیر نمونههایی از اصالح بودجه وجود دارته اسرت کره
در آن به دولت اجازه داده رده تا میزان زیادی -و برخی اوقات بدون محدودیت -هرگونه تهییرری را
در اعتبارات جاری مصوب اعمال کنرد ترا بتوانرد در برابرر نارسراییهای منرابع ،تعهردات خرود را
اولویتبندی و سپس ارائه کند؛ بدین ترتیب ،تصمیمگیری قوه مقننه در هنگرام بررسری و تصرویب
بودجه فاقد اعتبار رده و برای رسیدگیهای سال بعد نیز اطالعاتی از عملکرد آنها در اختیار این قوه
نخواهد بود (دفتر مطالعات برنامهوبودجه ،1381 ،ص .)12
عدم وجود محدوده مشخص برای بررسی الیحه در کمیسیونها
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مطابق گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلرس ررورای اسرالمی از رونرد
بررسی الیحۀ بودجه سال  ،1385در کمیسیونها هی حدومرزی برای بررسی بودجه وجود نردارد.
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برخی کمیسیونها تعداد زیادی پیشنهاد راجع بره ردیفهرای بودجرهای داده بودنرد کره بره حجرم
عظیمی از منابع جدید نیاز دارت ،برخی کمیسیونها بهکلی طبقهبندیهای الیحره و نحروه توزیرع
اعتبرارات میران دسرتگاهها را تهییرر داده بودنرد و . ...برههرحال در روش بررسری بودجره بهوسرریله
کمیسیون ها محدودیتی وجود ندارد و هر کمیسریون ،الیحره بودجره را مطرابق رویره خرود بررسری
میکند .برخی از پیشنهادهای نمایندگان میزان درآمدها و هزینههای دولت را بهردت تحرت ترأثیر
قرار میدهد و هی گونه حدومرزی برای پیشنهادهای نمایندگان (هم به لحاظ تعداد و هم به لحراظ
اثر) معین نشده است (دفتر مطالعات برنامهوبودجه.)1385 ،
یکی از ایرادهایی که همیشه مسئوالن سازمان برنامه و بودجه مطرح میکنند ،به این مسرئله براز
می گردد که منابع و درآمدها در مجلس افرزایش پیردا کررده و برآوردهرای دولرت را دچرار مشرکل
میکند و در نهایت به کسری بودجه منجر میرود .به عنوان مثال ،منابع عمومی الیحره بودجره 97
در مجلس با  4.92درصد افزایش روبهرو رده که احتمرال کسرری بودجره را در ایرن سرال بیشرتر
میکند1.منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمرومی دولرت و بودجره رررکتهای دولتری در
سال  1395نیز معادل  9.526هزار میلیارد ریال از طرف دولت پیشبینی رده برود کره در جریران
 .1به نقل از خبرگزاری ف

ارس

http://fna.ir/a3yb6m :

رسیدگی به آن در مجلس رورای اسالمی به رقم  9.785هزار میلیارد ریال افزایش یافرت .بودجره
عمومی دولت نیز از رقم  3.174هزار میلیارد ریال پیشنهادی دولت به رقم  3.354هرزار میلیرارد
ریال در مجلس رورای اسالمی افزایش یافت .ب ه این ترتیب در جریان بررسی بودجره در مجلرس،
بودجه کل کشور از رردی برابر  2.7درصد و بودجه عمومی دولت نیز از ررد حدود  9درصردی
برخوردار رد (فیاضی و حاتمیزاده ،1395 ،ص .)4

وابستگی اطالعاتی مجلس به قوۀ مجریه
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در فرآیند تصویب ،گاه اطالعاتی بهصورت غیرمسرتقیم بره کمیسریونها تزریرق میررود کره ایرن

این مشکل ،در کمیسیون تلفیق است .در کمیسیون تلفیق ،کمیته اقتصادی بررسری درآمردها را برر
اسام جدولی انجرام میدهرد کره بهوسریله سرازمان مردیریت و برنامرهریزی در اختیرار کمیتره و
کمیسیون تلفیق قرار می گیرد .در این حالت ،سطح بح کمیسیون به سطح اطالعاتی بستگی دارد
که در جدول در اختیار کمیته گذارته میرود .در مواردی تا سطح بند و جزء هم بحر ررده و در
مواردی در سطح کالن تصمیمگیری میررود .برههرحال دسرتور کرار را سرازمان مردیریت تعیرین
میکند.
افزون بر مشکلی که در نحوه دریافت اطالعات و آمار وجود دارد ،فقردان کرار کاررناسری الزم
جهت بررسی آثار ناری از درآمد و هزینرههای پیشبینیررده در بودجره اسرت .نحروه بررسری در
صحن علنی به این صورت است که ابتدا سقف درآمدها تعیین ررود ترا برر اسرام آن تبصررههای
هزینه ای بررسی روند .مجلس رورای اسالمی در عمل سرازوکاری نردارد کره خرود اثرر تهییررات
اعمالرده بر روی درآمدها را تعیین کند و درنهایت وابسته به نظر کاررناسران سرازمان مردیریت و
برنامهریزی (مدافع الیحه) است (دفتر مطالعات برنامهوبودجه.)1385 ،
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اطالعات با دادههای سازمان مدیریت و برنامهریزی متفاوت است .در مواردی که سازمان مدیریت
و برنامهریزی این اطالعات را نقض کند ،هی منبع اطالعاتی مستقلی وجود ندارد .نمونره دیگرر از

غلبه نگاه بخشی-منطقهای در تصویب الیحه بودجه

به هنگام بررسی بودجه در مجلس ،نگاه محلی و منطقهای غالب است و نمایندگان بیشرتر دغدغره
مسائل و مشکالت حوزه انتخابی خود را دارند تا مسائل و موضوعات کالن کشور .ناکارآمردی قروه
مجریه ،برخورداری دولت از اختیار جابهجایی هزینرهها و اثرگرذاری انردک نماینردگان برر الیحره
بودجه و ارزیابی مقبولیت نمایندگان بر مبنای دستاوردهای منطقهای ،ازجمله دالیلی اسرت کره در
توجیه غلبه گرایش بخشی-منطقهای بر ذهنیت نماینردگان ذکرر ررده اسرت (قاسرمی و همکراران،
 ،1387ص .)69-68
کمبود زمان بررسی الیحۀ بودجه به نسبت حجم اطالعات

ً
الیحۀ بودجه باید نهایتا تا نیمۀ آذرماه هر سال به مجلس تقدیم رود تا فرصت کافی بررای تجزیره و
تحلیل و کار کاررناسی روی آن فراهم رود .اگرچه این مدتزمان هم راید زمان الزم برای بررسی
ً
دقیق الیحۀ بودجه را در اختیار قوۀ مقننه قرار ندهد ،در عمل هم دولتها لزوما مقید بره ایرن زمران
نبوده و الیحۀ بودجه را دیر به قوۀ مقننه تقدیم میکنند .روند تأخیر دولتها در تقدیم الیحرۀ بودجره
70

به مجلس در  10سال گذرته بهصورت زیر است:
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این روند بیانگر این واقعیت است که در عمل مجلس با محدودیت زمانی برای بررسری الیحرۀ
بودجه مواجه میرود .این مشکل زمانی بیشتر خود را نشان میدهد که موانرع و مشرکالت پیشرین
زمینهساز ایجاد رانت در فرآیند تصویب هم به آن اضافه رود .حجم باالی الیحۀ بودجه ،پراکندگی،
تمرکز زیاد نمایندگان بر بررسی تبصرهها و ...در کنار مردتزمان کرم ،از اهمیرت کرار کاررناسری
دقیق در این فرآیند کاسته است.
سال
1396
1395
1394
1393
1392

مدت تأخیر
صفر
 42روز
 1روز
 2روز
 84روز

سال
1391
1390
1389
1388
1387

مدت تأخیر
 57روز
 75روز
 49روز
 53روز
 32روز

راهکارهایی جهت ایجاد شفافیت بودجهای و کاهش زمینههای ایجاد رانت

در حال حاضر ،بررسی و ر ی به بودجه در ایران ،محدود به حضور پارلمان در منابع ،مصرارف

و مرتن تبصرررهها در لروایح پیشررنهادی اسرت (ررربیرینژاد ،1386 ،ص  .)6برا توجرره بره گسررترش
فعالیتهای دولت ،با یرد دایررۀ اطالعراتی و گسرترۀ نفروذ قروۀ مقننره هرم افرزایش یابرد ترا امکران
تجزیهوتحلیل کاررناسانه و دقیقتر از فعالیتهای دولت فراهم ررود؛ برهعبارتدیگر ،حقرو قروۀ
مقننه به نمایندگی از مردم برای هدایت صحیح منابع عمومی دولت ،درگذرته ترأمین میررد؛ اامرا
بهتدریج و با افزایش دایرۀ قوه مجریه از قدرت اثرگذاری پارلمان کاسته رد.
آخرین تهییرات بهوجودآمده در روابز میان قوای اجرایی و قانونگذاری در کشرورهای آمریکرا،
آفریقای جنوبی ،سوئد ،فنالند و تا حدودی ایتالیا ،همگری نمایرانگر تقویرت جایگراه قروه مقننره و
تحکیم حضور این قوه در مراحل تصویب و نظارت برر بودجره اسرت .از سروی دیگرر ،پیچیردگی
مسائل و تخصصی ردن امور ،قانونگذاری را بهسوی همکاریهای سازمانیافته با دولت و اکتفا به
بررسی و ر ی در جهتگیریهای کلی و کالن کرده اسرت؛ زیررا پارلمانهرا دریافتهانرد کره حفرظ
حقو و اعمال نظرات قانونگذاری نباید به تضعیف دولت بینجامد .درهرحال این امر رررو دوره
جدیدی از نقش قانون گذاری و اعتالی جایگاه پارلمان در فرآیند بودجه خواهرد برود (رربیرینژاد،
 ،1387ص .)286
از طرفی کیفیت ایفای نقش قوه مقننه در بودجه بستگی تام بره محتروای اطالعراتی دارد کره در
بودجه تأثیر گذارته و باع فقدان رفافیت در تصمیمهای مرالی و درنتیجره برروز آسریبهایی در
انجام وظایف قانونگذاری رده است .بنابراین بدون انجام اصرالحات سراختاری در حروزه تهیره و
تنظیم بودجه نمیتوان فقز از طریق اصالح تشریفات رسیدگی به بودجه به بهبود نقش قوه مقننه در
فرآیند بودجه امیدوار بود (دفتر مطالعات برنامهوبودجه .)1385 ،همانطورکه پیشازاین ذکرر ررد،
ابهامات موجود در الیحۀ بودجه خود زمینه اتالف وقت ،پیچیدگی و تصرمیمات غیرکاررناسرانه را
فراهم کرده است .در ادامه ضمن اراره به برخی پیشنهادهای صندو بینالمللی پول درزمینۀ ایجاد
رفافیت در بودجهریزی ،اقدامات الزم برای کاهش زمینرههای ایجراد رانرت و ایجراد ررفافیت در
فرآیند تصویب بودجه ارائه خواهد رد.
مجموعه اقدامات الزم جهت بهبود فرآیند تصویب بودجه در ایران

تجربیات بینالمللی نشان می دهد که تهییر نقش مجلس در بودجره نیازمنرد انجرام اصرالحات در
محورهای مختلف است .مهمترین محورهای اصالحی در تجربه دیگران عبارتاند از:
 .1تولید اطالعات مستقل در مورد اقالم بودجه؛
 .2ایجاد و توسعه نهادهای مستقل کاررناسی.
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اختیار قانونگذار قرار میگیرد .در ایران نیز مشکالت ساختاری بودجهریزی بر محتروای اطالعراتی
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بهرهبرداری از نهادهای مختلف کاررناسی در آمریکا و سوئد ازجمله اقداماتی است که قردرت
قوۀ مقننه در فرآیند کاررناسی الیحه بودجه را افزایش داده است .در آمریکا ،فرآیند ارزیرابی الیحره
بودجه تقدیمی دولت در کنگره ،با تصویبنامۀ بودجۀ سالیانه1صورت میگیرد .این مصوبه ،معیرار
و چارچوبی برای ارزیابی الیحه و چگونگی اختصاص منابع به کار مریرود و در پری تصرویب آن،
کمیته های ویژه بودجه در دو نهاد قانونگذاری کنگره (مجلرس نماینردگان و مجلرس سرنا) تشرکیل
جلسه میدهند و الیحه را در مطابقت با پیشنهادهای مطرحرده در کنگره بررسی میکنند .در ایرن
بررسی که آثار کالن اقتصادی الیحه بودجه ارزیابی میررود ،منبرع اطالعراتی محردود بره الیحره
موصوف نیست؛ بلکه در این راستا از گزارش  13کمیته فرعی نیرز اسرتفاده میررود کره هرکردام از
دیدگاههای صنفی و صنعتی خود هزینههای مربوم را ارزیابی مینمایند .در ایاالتمتحده آمریکرا،
اختیارات ،نه ادها و استقالل آنها در دستیابی به اطالعرات الزم در فرآینرد بودجره ،قروه مقننره را در
وضع مستقل و مقتدرانهای در برابر دولت قرار داده است .با این توضیح ،اختیراری کره قرانون بررای
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رئیس جمهور در رد یا قبول بودجۀ اصالحی کنگره قائل رده ،استقالل و اختیار قوۀ مقننره را در ایرن
مورد تضعیف کرده است (عامری ،1387 ،ص .)99-97
در سوئد هم فرآیند کاررناسی ازطریق کمیتههای مالی و کمیتههای بخشری در پارلمانهرا و در
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سه مرحله انجام میگیرد .این نهادها که به پارلمران پاسرخگو هسرتند ،تروان کاررناسری آن را براال
بردهاند .تنها نقطهضعف اساسی که در ایرن فرآینرد کاررناسری در سروئد وجرود دارد ،اتکرای ایرن
نهادهای کاررناسی به منابع اطالعاتی قوۀ مجریه است؛ مشکلی که در فرآیند بودجرهریزی آمریکرا
وجود ندارد.
درمجمو  ،در فرآیند تصویب کشورهای مختلف ،چهار مؤلفۀ قابل رؤیت است کره در فرآینرد
تصویب الیحۀ بودجه در جمهوری اسالمی ایران وجود نداررته یرا کمرنرگ اسرت و برهکارگیری و
تقویت آنها میتواند با افزایش دقتهای کاررناسانه و سو دادن مجلس بهسرمت سیاسرتگذاری
بودجهای ،زمینههای ایجاد رانت را کاهش دهد؛ این مؤلفهها بهطورخالصه برای سه کشرور سروئد،
آمریکا و کانادا در جدول زیر آمده است (الیزت2004 ،؛ عامری:)1387 ،

1. The Annual Budget Resolution

مؤلفهها

کشورها

سوئد

استقالل اطالعاتی
مجلس

در این زمینه به قوۀ مجریه وابسته
است.

اسناد همراه بودجه

 .1برنامه مالی و تخصیص اعتبارات
هر گروه از هزینهها
 .2چارچوب اقتصادی کالن و راهبرد
مالی میانمدت و...
 .3ارائۀ اهداف و نتایج حاصله

دو مرحلهای بودن
فرآیند تصویب

 )1سیاستهای اقتصادی و بودجهای
 )2بودجه تفصیلی

 .1کمیتههای ویژه بودجه
در سنا و کنگره .2 1اداره
بودجه کنگره  .32اداره
محاسبات عمومی کنگره
 13کمیته فرعی برای
ارزیابی اطالعات وجود دارد.
 .1پیام بودجه :چشمانداز
تحلیلی برای سایر دادههای
بودجهای ،اطالعات
دریافتیها ،کسری و مازاد،
توضیحات مفصل از چرایی
تخصیصهای بودجهای
 .2آثار پیشنهادات
بودجهای و...
 .3ارائۀ عملکرد ساالنه در
قالب رتبهبندی براساس
اثربخشی
 )1تصویبنامۀ بودجۀ
سالیانه ( معیار و چارچوبی
برای ارزیابی الیحه) )2
الیحه بودجه

مورد خاصی مشاهده نشد.
داللتی در این زمینه وجود
ندارد.
 .1گزارش روزآمد وضعیت
اقتصادی و مالی
(اطالعات تحوالت
اقتصادی کالن از آخرین
بودجه)
 .2گزارش برنامهها و
اولویتها و گزارشهای
عملکرد وزارتخانهها
 .3آثار هزینهها و
سیاستهای مالیاتی جدید
 )1مشورتهای پیش از
5
(همزمان با اعالم
بودجه
سیاستهای بودجهای
دولت)  )2الیحه بودجه

کمیته محاسبات عمومی پارلمان سریالنکا هم در سرمیناری کره در سرال  2003در رابطره برا
فرآیند بودجه ریزی برگزار کرده است ،حضور مؤثر پارلمان در فرآیند بودجهریزی را مسرتلزم تمهیرد
مقدمات و پیشنیازهای زیر دانست (:)Priyadharshana Yapa, 2003
 .1وجود چارچوب قانونی برای تشریح و تثبیت نقش پارلمان بهعنوان یک قوه مستقل؛
 .2دسترسی بره اطالعرات درسرت و بهنگرام از وزاتخانرهها و سرازمانهای اجرایری بخرش
عمومی؛ این کار مستلزم برخورداری از یک نهاد مستقل اطالعاتی است؛
 .3وجود منابع مالی و انسانی (کاررناسان و تحلیلگران) و نهادی متخصرص کره میتوانرد
پارلمان را قادر به اتخاذ و اجرای ریوههای مؤثر و مسرتقل در تصرمیمگیری کاررناسرانه
کند.
Financial Committee
Sectoral Committees
)Reports on Plans and Priorities (RPPs
)Departmental Performance Reports (DPRs
The Annual Budget Resolution

1.
2.
3.
4.
5.

3
4
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نهادهای کارشناسی در
فرآیند ارزیابی

 .1کمیتۀ امور مالی  .2کمیتههای
بخشی

آمریکا

کانادا

ضمن توجه به پیشنهادهای بسیار مفیرد یادررده ،بایرد خاطرنشران کررد کره هی کردام از ایرن
تجربه ها به این فر پیشینی انتخاب عمومی مبنی بر پیگیری منافع رخصی و حزبی نماینردگان و
سیاستمداران بهصورت مستقیم اراره نکردهاند .اقتصاددانان انتخاب عمومی ضرمن بررسری رفترار
نمایندگان مجلس معتقدند اگرچه از نمایندگان مجلس انتظرار مریرود منرافع عمرومی را حراسرت
کنند ،آنها درعمل در مورد این مسئله تصمیم میگیرند که چگونه باید از منابع دیگرران و نره منرابع
خود آنها استفاده رود .افزونبرآن ،این منابع باید توسز مالیاتدهندگان و کسانی پرداخت رود که
پیگیرری نفرع

از قوانین موجود متضرر میروند (سرزعیم ،1389 ،ص  .)11اگرچه نگارنده ،فرر
رخصی در تمام ساحات را بهطور کامل از انتخاب عمومی نمیپذیرد ،ااما توجره بره آن را در ارائرۀ
راهکار و ایجاد سازوکار متناسب برای تصمیمگیری الزم میداند.
بههرترتیب ،کارایی یا عدمکارایی مصوبات مجلس ،یا از روی آگاهی یرا نرا آگراهی نسربت بره
جوانب الیحه یا طرح موردنظر است .درصورت اطرال کرافی نماینردگان نسربت بره موجره برودن
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طرحها و لوایح ،آنچه میتواند تضمینکنندۀ کارایی مصروبات نماینردگان باررد عبرارت اسرت از:
«ایجاد همگرایی بین منافع و هزینههای حاصل از الیحۀ بودجه و منفعت و هزینرۀ نماینردگان»؛ در
غیر این صورت ،امکان تخطی از تصمیم بهینه وجود خواهد دارت .به هر میرزان کره برین منرافع و

دوفصلنامه علمی ترویجی اقتصاد مقاومتی /سال چهارم /شماره  /7بهار و تابستان 1398

هزینههای نماینده و منافع و هزینههای ناری از طرح همگرایی وجود دارته باررد ،رراهد تصرمیم
های بهینهتر خواهیم بود.
از طرف دیگر ،اگر نمایندگان تصمیم بر تصویب الیحهای کارا دارته بارند ،با فر

همگرایری

بین منافع نمایندگان و منافع حاصل از طرح ،تنها یک مورد دیگر ممکن است موجب عردم کرارایی
طرح و ایجاد رانت غیرمولد رود و آن «ضرعف فرآینرد کاررناسری و عردم اطرال کرافی از اثررات
جانبی» طرح یا الیحه است .براساماین ،با توجه به زمینههای ایجاد رانت ،و تجربۀ دیگر کشرورها
در فرآیند تصویب و راهکارهای ارائهرده در راستای برقراری رفافیت بودجهای میتوان راهکارهای
اصالح فرآیند تصویب الیحۀ بودجه را این موارد دانست:
ایجاد یک نهاد کارشناسی و اطالعاتی-آماری مستقل

دو دلیل عمده زمینه ساز ایجاد رانت عبارت بودند از :وابستگی اطالعاتی مجلس بره قروه مجریره و
ایرادهای ناری از ضعف کاررناسی در تصمیمهای بودجهای در مجلس .یکی از راهکارهرایی کره
میتواند برطرفکنندۀ این ایرادها بارد و تبدیل به نقطرۀ قروت و مرؤثر در تصرمیمگیری کارآمرد در
خصوص الیحۀ بودجه در فرآیند تصویب بارد ،ایجاد یرک نهراد کاررناسری و اطالعراتی-آمراری
مستقل از دولت و پاسخگو به مجلس رورای اسالمی است.

در مجموعه پیشنهادهای صندو بینالمللی پول در رابطه با رفافیت مالی آمده است کره بایرد
یک مرجع ملی مستقل و بیرون از قوۀ اجرا اطالعات مربوم به مالیره عمرومی و سیاسرتهای آن را
مورد بررسی و مداقه قرار دهد ( .)International Monetary Fund, 2007: 4.3.1بایرد یرک
واحد ملی حسابرسی مستقل با مسئولیت گزارشدهی بهنگام به قانونگرذار و مرردم بره وجرود آیرد.
نقش اصلی این نهادها پشتیبانی و ارتقاء پاسخگویی در برابر مردم است .وجود یرک مرکرز مسرتقل
ملی آمار در هماهنگی ،گردآوری و تنظیم اطالعات مالی فراگیر از منابع رسمی نقشی حیراتی ایفرا
کرده و موازین مربوم را برای گزارشدهی تضمین میکند .چنین مرکزی برا برهکارگیری کاررناسران
مستقل ارزیابی پیشبینیهای آثار اقتصاد کالن ،درآمردها و هزینرهها را برا مقایسره اعرداد و ارقرام
بودجرره در سررالهای قبررل انجررام داده و منتشررر خواهررد کرررد؛ در اینصررورت رررفافیت برره می رزان
قابلتوجهی افزایش مییابد .عملکرد کشورها در این زمینه بسیار متفاوت است و برخی کشرورهای
صنعتی پا را از حداقل موازین نیز فراتر نهاده و نهادهای دیگری را مأمور نقد یا ارزیابی پیشبینیهرا
کردهاند (صالحخو ،1381 ،ص .)66-64
انگیزهها و نقش های اصلی پارلمان یا حقو قروه مقننره در فرآینرد بودجره بره بررسری و تأییرد
پیشبینیهای راجع به وصول منابع و اختصاص آن به مصارف از سوی دولت (حقو تجرویزی) و
بهاین ترتیب ،نابرابری دو قوه در دسترسی به اطالعات مورد نیراز سربب ایجراد محردودیتهایی در
تأمین حقو قوه مقننه میرود .همچنین پیچیدگیهای امور اجرایی و بوروکراسی حاکم بر مراحرل
تنظیم بودجه یا گزارشهای عملکرد ،قانونگرذار را در تجزیرهوتحلیل انتخابهرای دولرت و منرابع
اختصاصیافته به آنها دچار مشکل میکند .درواقع ،تهیهکننردگان بودجره بره سربب ارتبرام مرنظم
سازمانی با دستگاهها و آگاهی نسبی بر مسائل اجرایری دارای مزیرت اطالعراتی بروده و میتواننرد
نسبت به حدود و کیفیت اطالعات قابلارائه به قوه مقننه اعمالنظر کنند .ازاینرو ،حتری بهرهگیرری
از نیروهای کاررناسی و متخصص نمی تواند با تکیه بر اطالعات ناقص یا مخردوش ،عردم تقرارن
اطالعاتی موجود میان دو قوه را مرتفع کند (ربیرینژاد ،1386 ،ص  .)72-69به همین دلیل ،الزم
است تا یک نهاد کاررناسی و اطالعاتی-آماری مستقل از دولت برای قوۀ مقننه رکل بگیرد.
اهمیت نهاد کاررناسی و اطالعاتی-آماری مستقل بهقدری اسرت کره بررای نقرش غیرمرؤثر و
انفعالی قوۀ مقننه در انگلستان سه علت عمده ذکر رده است :نخست ،قدرتی که دولت در مجلس
احراز کرده است؛ دوم ،نبود منابع اطالعاتی مستقل در مورد هزینرهها و اقردام بودجرۀ پیشرنهادی؛
سوم ،ناآرنایی و بیتبحری نمایندگان در امر بودجهریزی و نبود امکران دسترسری بره کاررناسران و
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سپس ،نظارت و ارزیابی نتایج اجرایی پیشبینیهای یادررده (حقرو نظرارتی) محردود میررود.
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متخصصان (عامری ،1387 ،ص  .)114بهاینترتیب ،وجود یک نهاد کاررناسی مستقل با ارزیرابی
الیحۀ بودجه و ارزیابی طرحها و پیشنهادهای نمایندگان ،خواهد توانست ضعف کاررناسی موجود
بین نمایندگان را پورش داده و بهاین ترتیب این زمینۀ رانت را برطرف کند .لزوم ارائه نظر کاررناسی
در کمیسیونها باحضور نمایندۀ ای ن نهاد هم خواهد توانست تاحدی ایرادهای ناری از فردمحوری
در کمیسیونها را برطرف کند.
همگرایی بین منافع نمایندگان و کارایی مصوبات

یکی از علتهای عمدۀ انحراف فرآیند تصویب الیحرۀ بودجره و برهطورکلی قروۀ مقننره از کرارکرد
اصلی خود ،غلبۀ گرایشهای بخشی-منطقهای نمایندگان است .تنها راه برطرف کردن ایرن مسرئله،
همگرا کردن منافع و هزینههای ناری از مصوبات مجلس با منافع و هزینرههای نماینردگان اسرت.
بهطورکلی خود مجلس ویژگی دوگانهای دارد .ایرن دوگرانگی را میتروان در تضراد منرافع حروزهای
اعضای مجلس از یکسو و منافع نهادی مجلس از سوی دیگر مشاهده کرد .برهدیگرسرخن ،تضراد
منافع نمایندگان برای خدمت به حوزه انتخاباتی یرا دسرتگاههای اجرایری مروردنظر خرود برا منرافع
76

جمعی مجلس در تدوین و تصویب قانونی منسجم ،مناسب و مفید برای رفاه و امنیت ملی .گرایش
اول ،نمایندگان را به تأیید و تصویب مخارج گزاف سو میدهد؛ درحالیکه گرایش آخر قانونگذار
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را به نهادی محتام و محافظهکار در امر هزینهها مبدل میکند .در این موضو عوامل زیرادی نقرش
دارند که قانونگذار ،کدامیک از مواضع یرا سیاسرتهای یادررده را اتخراذ میکنرد .در ایرن زمینره
میتوان از مواردی چون انضبام حزبی ،نظام انتخاباتی ،مقررات بودجرهریزی و نرو روابرز میران
مجلس و دولت نام برد .به همان اندازه که نقش این عوامل میان کشورها متفراوت اسرت بره همران
مقرردار ،روش مجلررس در امررر بودجررهریزی یکسرران نیسررت .در ایررن رابطرره سرره روش متفرراوت
قابلرناسایی است (دفتر مطالعات برنامهوبودجه:)1385 ،
 .1تصویب هدفها
بدین معنا که قوه مقننه بر مبانی اعتباری بودجه متمرکز نیست؛ بلکه بیشتر به دنبال این است که
با منابع بودجهای چه کارهایی انجام میرود .بدینترتیب ،حضور مجلس در مرحلره تصرویب ،بره
بررسی و ر ی در کلیات محدود رده و دیگر امور به مدیریت دولت واگذار میرود.
 .2تصویب سیاستها
در این روش ،قوه مقننه سیاستگذاریهای بودجرهای را ررکل داده و مسرئولیت سررجمعهای
بودجه را میپذیرد .همچنین در مورد نحوه اعمال سیاسرتهای مرالی اظهرارنظر میکنرد و دربراره
جهتگیریهای اقتصاد رهنمود میدهد.

 .3تصویب اجزای بودجه
قوه مقننه به بررسی اجزای بودجه وارد میرود و تکترک انتخابهرا و تصرمیمهای دولرت در
مجلس بررسی و به ر ی گذارته میرود .بدیهی است در این روش قانونگذار نیز در مسئولیت ارقام
بودجه مشارکت خواهد دارت.
حرکت بهسمت سیاستگذاری بودجهریزی دولتی

برخی استانی ردن انتخاب نمایندگان مجلس و برطرف کردن دغدغرههای منطقرهای نماینردگان را
ازجمله راهکارهای تعدیل اولویت نگراه منطقرهای برر نگراه ملری میداننرد (قاسرمی و همکراران،
 ،1387ص )69-68؛ ااما از حی نقش مجلس در فرآیند بودجهریزی به نظرر میرسرد هرچقردر
مجلس رورای اسالمی بهسمت سیاسرتگذاری و مشرخص کرردن جهتگیریهرا و مطالبرۀ آنهرا
حرکت کند ،انگیزۀ کار کاررناسی و در نظر گرفتن منافع ملی افزایش خواهد یافت و بره هرر میرزان
امکان ورود در جزئیات بودجه برای نماینردگان افرزایش یابرد ،بره همران میرزان فرصرت و دغدغره
نمایندگان را از کار کاررناسی به سمت در نظر گرفتن مالحظات بخشی-منطقرهای سرو خواهرد

بودجه و تهییر و تحول در آنها افزایش یافته و به همین مقدار از تهییرات اکتفا رده است.
سازوکار انتخابات حزبی

یکی از تجربه ها در پارلمان کشورهای دیگر این است که احزاب سیاسی قدرتمند به وجود میآیند.
این احزاب مسئولیتپذیرند و برای چهارسال پارلمان و ریاستجمهوری برنامه دارنرد و نماینردگان
براسام انتخاب احرزاب بره میردان میآینرد .احرزاب در اینصرورت ترالش خواهنرد کررد کره در
گزینه های خود ،کاررناسان بودجه را هم قرار دهند .آن کاررناسان بودجه کار اساسی را در مجلس
انجام میدهند .آنها عضو کمیسیون تلفیق یا سخنگوی کمیسیون میروند و دیگر اعضرای حرزب،
بهطور یکپارچه ،به نظر کاررناسی این افراد ر ی میدهند .همین امر تا حد زیادی زمینههای ایجراد
رانت را با توجه به تقویت توان کاررناسی نمایندگان و کاهش مالحظات بخشریمنطقهای –برهدلیل
ر ی به تصمیمهای کاررناسانه حزبی و لزوم پاسخگویی به مردم -کاهش خواهرد داد .در پارلمران
ایران اگر فراکسیونی هم وجود داررته باررد ،جنبرۀ سیاسری پیردا میکنرد ،نره جنبرۀ کاررناسری و
اقتصادی .بنابراین ،فقدان احزاب سیاسی قدرتمند عامل پیدایش بسیاری از رانتهاست.
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داد .در اقتصاد ایران با توجه به اختیار زیاد مجلس رورای اسالمی در ورود به جزئیات ازیرکطرف
و رناخت ناکافی نمایندگان از کار کاررناسی در بودجه ،درعمرل ورود بره تبصررهها و ردیفهرای
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بودجهریزی دومرحلهای

تکمیل راهکارهای گذرته و نتیجهبخش ردن آنها در رفع ایرادهای مربوم به ریوۀ بودجهنویسری و
کمبود زمان بررسی الیحۀ بودجه نهفته است .دو مشکل یادرده با دومرحلهای کردن فرآیند نگارش
و تصویب الیحۀ بودجه تا حد زیادی قابل رفع خواهد بود .یکی از لوازم تأثیرگذاری و کارآمد کردن
فرآیند تصویب ،بسترسازی قوۀ مقننه برای حق نظرارتی خرود اسرت؛ آنچره در ایرن میران اهمیرت
بسزایی دارد ،حضور مجلس در سیاستگذاری بودجهای است .دو مرحلهای کردن فرآیند نگرارش
و تصویب الیحه بودجه کمک خواهد کرد تا مباح کرالن و سیاسرتگذاریهای بودجره در یرک
مرحلرره و بررا دقررت برراالتر انجررام بگیرررد .مرحلررۀ دوم ،برنامررههای عملیرراتی ب ررای مأموریتهررا و
سیاستهای دولت مبتنی بر مصوبۀ مرحلۀ اول ارائه رده و مورد ارزیابی قرار خواهرد گرفرت .ایرن
امر هم به افزایش رفافیت و کاهش حجم بودجه تفصیلی ،هم به افزایش زمان بررسی و به تبرع آن،
بهبود فرآیند کاررناسی و کاهش زمینههای رانت خواهد انجامید؛ البته منظور از دومرحلهای بودن،
ً
لزومررا بررهمعنای دو زمرران جرردا از هررم نیسررت؛ بلکرره رررامل بررسرری الیحررۀ بودجرره در دو سررطح
78

سیاستگذاری و بودجۀ تفصیلی میرود.
در برخی کشورها رسیدگی بره بودجره در چنرد مرحلره صرورت میگیررد :ابتردا سیاسرتها و
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راهبردهای بودجه و سقف کالن اعتبارات (در سطح بخشری) رسریدگی میررود و در مرحلره بعرد
دولت در چارچوب سیاستها و راهبردها و سقفهای کالن ،بودجه تفصیلی را تهیه میکنرد .سرند
بودجه تفصیلی نیز توسز پارلمانها بررسی میرود (قاسمی و همکاران ،1387 ،ص .)23
نتیجۀ اصالحات اعمالرده در کشورهایی مانند سوئد ،این است که پارلمان رویکرد هماهنرگ
و کلیای در مورد بودجه دارد که هم بر کالن بودجه و هم بر جزئیات آن نظارت میکنرد .بنرابراین،
انضبام بودجهای بر اثر اعمال این اصالحات تقویت رده است .بهدیگرسخن ،در کشورهایی مانند
سوئد ،این امکان فراهم آمده است تا نوعی هماهنگی مطلوب در مرورد بودجره بره وجرود آیرد کره
همزمان بتوان کالن بودجره و نیرز مشرروح آن را بررسری و ارزیرابی کررد (صرالحخو ،1387 ،ص
.)130
دولت باید در ابتدا راهبردها و مأموریتها و متناسب با آن بودجره تفصریلی خرود را مشرخص
کند .قوۀ مقننه در مرحلۀ نخست خواهد توانست نقرش سیاسرتگذاری خرود را –کره خرأل فرآینرد
بودجهریزی کنونی در ایران است -ایفا کند .از طرف دیگر ،با تصویب راهبردهای بودجهای دولرت
امکان نظارت بهتر هم برای قوۀ مقننه فراهم خواهد رد.
قانونگذار راهبردهای بودجهای را بررسی و نسبت به اولویت ،نیاز اعتباری و محصول تعهدرده

اعالم نظر (توافق ،قبولی ،رد) میکند .اعالم نظر یا تصمیم قانونگذار مسرتند بره وجرود اطالعراتی
راجع به :الف .خالصهای از سابقه ،اهمیت و وضع موجود موضو ؛ ب .توجیه راهبرد انتخابررده
و همرراهنگی آن بررا قرروانین و مقررررات موجررود؛ ج .سررازمان (متمرکررز ،غیرمتمرکررز ،کررارگزاری) و
زمانبندی اجرایی؛ د.هزینههای اداری و مدیریتی (ستادی) است (ربیرینژاد ،1386 ،ص .)82
طرفداران دومرحلهای ردن بودجه استدالل میکنند که تهیره و تنظریم بودجره در چنرد مرحلره
نهتنها روند کار را تسهیل و تسریع میکند و صرفهجوییهای زمانی زیادی هم برای مجلرس و هرم
برررای دولررت برره دنبررال دارد و درنتیجرره فرصررت بیشررتری در اختیررار دولررت و مجلررس برررای
سیاستگذاریهای کالن قرار میدهد؛ بلکه دقت بررسیها را نیز باال میبرد (قاسمی و همکراران،
 ،1387ص .)65
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