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 وزارت تحصیالت عالی پیام

پخش و  ،حفظ در جریان تاریخ برشیت کتاب و اثر علمی برای کسب،

نرش  علم و دانش نقش عمدۀ را بازی کرده و جز اساسی پروسه درسی 

که در ارتقای کیفیت تحصیالت دارای ارزش خاص  پنداشته میشود

معیارهای شناخته از ایرنو باید با در نظر داشت نیازهای روز،  میباشد.

پ سی جدید  برای محصلین آماده و چاشدۀ جهانی و رضوریات جوامع برشی، کتب و مواد در 

 گردد.

  قلباً اظهار سپاا  و قپدردانی میپن یم کپه بپا سپعی وتپالش از اساتید و مؤلفین محرتم کشور

اداء و لیف و ترجمپ  کتپب درسپی د یپن ملپی خپود را أ ار  در جریان سالهای مت دی با تپدوامد

 موتور علم و دانش را به حرکت در آورده اند.

از سایر اساتید و دانشمندان گرانقدر نیز صمی نه تقاضا مین یم که در رشته های مربوط  

بعد از چاپ به دسرت  محصلین  ،خود کتب و سایر مواد درسی را تهیه و به چاپ برسانند

قدم نیکی را  ،در پیرشفت پروسه علمی گرامی قرار داده تا در ارتقای کیفیت تحصیالت  و

 برداشته باشند.

 ،جهپت ارتقپای سپدا دانپش محصپلین عزیپزدر وزارت تحصیالت عالی وظیف  خود میداند تا 

 کتب و مواد درسی جدید و معیاری را  به رشته های مختلف علوم آماده و چاپ مناید.

همکار مپا داکپرت یحیپی وردم صپمی نه تشپکر  و قپدر  و (KASکانراد ادناور بنیاد )در اخیر از 

کتب درسی  اساتید و سایر دانشمندان گرانقدر  را مهیا  دانی مین یم، که زمین  چاپ و تکثیر

  .و مساعد ساخته اند

امیدوارم این کار سودمند ادامه و توسعه یابد، تا در آینده نزدیک در هپر ممپمون درسپی حپد  

 ری  داشته باشیم. اقل یک کتاب درسی معیا
 

 احرتام با

 پوهنوال دوکتور فریده مومند

 وزیر تحصیالت عالی

 ۹۳۱۵کابل، 



 

 عزیز! محصالنگرامی و استادان 

 کووم از مشووکالع عمووه  امووم روو د م وورود یکووی نبوو د کتووس ددسووی دد ن هاتوو ن هووان ا  ان ووتان کمبوو د و

امووم موم موواع  هیووه دس سووی  ا  اکوو   نهوواآ  .م اسوو سووا تامووا مشووکالع زیوواد دواموورو دا محصووالن و اسووتادان 

 نووای   و دد امووازاد امووم ک   وو  اموو د  ه کووم کهاووماووم ا ینوو ع هووان اسووت اد  لکچر هووا و  چپوو از  نهارووتم و

 .وعرضم م گردد   ت کانی
 

طووس  نوو ها ی هووان  ددسوویعاوو ان کتووس م تموو   ۲۲۸مووا تووا امووم  وواا امووم توووهاد امووران د وون ایوو  مشووکالع 

انرمووو   ت سوووم کمووو  موووالی طبوووی عاووو ان کتوووس ۹۶) و زداعووو    ژودنوووال ز   اقتصوووادسوووایاا  انرا ووورن

 ۀم کم تووعاوو ان کتووس ط وور طبووی ت سوو ۲۰عاوو ان کتووس طبووی  موون  DAAD  ۱۰۰ آملووان عمموویهمکادیهووان 

 م وووو   عاووو ان کتووواط ط ووور طبوووی ت سووومkinderhilfe-Afghanistan  ۴  رماوووی اموووران اط ووواا ا  ان وووتان

 1    عاوو ان کتوواط ت سووم  ووګاا کا وومررن آملووان دد مووزاد  یوو  DAUG   ۲ین هات نهووان آملووانی و ا  ووان

عاوو ان کتوواط ط وور طبووی ت سووم  ۳ه  ت سووم سووم ا  ایوو کتوواط دیروور Afghanistan-Schulen  ۱کتوواط ت سووم 

  ن هاتوو ن   کااموو هووراع  کان  ووا  ناگرهوواد    سوو   کاووههاد  امموو  توو ن هووانان ه( KASکووانراد ادنوواود اما وواد 

قااموو  یوواد آودن اسوو  کووم چووا  کتووس چووامن  .ایوو  دا چووامن دوو د  کااموو  ن هاتوو ن طبوویو  نوو لی ت ا وو  کااموو 

 هان کش د ت زین گردیه  انه. هات نن  چا  مذک د امص دع مرانی امران  ۀره

داونمووو د  www.ecampus-afghanistan.org ن دتووواادا از  و ط رطبوووی چوووا  کتووواط هوووان چوووامن روووهۀ طبوووی

 د د  م ت ان ه.
 

  ( کش د ام ان می دادد:۲۰۱۴ – ۲۰۱۰نالن س ات ژی  وزادع تحص الع عالی )دد  ال کم 

عممی امران محصوالن  امایوه اموران  موم ماع  هیه  دق ق وامران ادتقان سطح تهدیا  آم زش و آماد  سازن  »

تر مم   امران دی  د  دد نصاط توم می .نشت  زم ام م اعه گردد و ن رنت و نرش کتس عممی امم زامان هان ددن

اموهون امکانواع  و ا نواممک  اسو  توا  .نشوت   تموی و مزموی م باروهو  از کتس و مرالع انگم  ی امم ددن

 «امی ام ش ها امم ن رش   هان مهدن و موم ماع  هیه زود تر دس سی ام ااماه.محصالن و استادان دد چ
 

ته وم کتوس ددسوی اموا ن هاتو ن هوان کشوو د  ۀدد زم او ن  توا امتوو ا اد  موا م  و اه   کوم ایو  دونوه دا اداموم د

س ووواع تحصووو الع ؤ . ن ووواز اسووو  اموووران مهمکوووادن دوووای   و دودان چپووو  و لکچرنووو ع دا  اچوووم دهووو  

 عا ان کتاط ددسی چامن گردد. ۱۰۰ هاق  امم توهاد  سامنم عالی کش د



 

، تخر ااراز متاا ا اااان مارت  خااها ندام اا در ب شااا مم لکااخ ماا ت  جااد   نااد خ شناا   ر اار 

مم اننیاا م  اا   ی داا من ی  داار ۀتر  ااا ی  اا  مااب ت هر اادپ ماا  ی د ااه ماا ت ناادم ما ا اار   ی   اا م

لااا ماااهه ځاادمد   ماا ت  رلدطااا،   جاا    طاادم شیفیاا  لاا ت  داا من ی لااا لاا  قاارام ممداار، تاا 

 اان مارت ی  خصدین قرام مامه شدم. 

 ،ممه  اا  ک ااخ ااا ننا  ذشاار شااره ځی اادو ماپ ی  خر اا پ ناادم ما لااا    اا پم هداا رت مم  اادمم 

 ما لرمام ب. تمم ا ن ماان  قرا م ت  ؤثرتر    ت  لندا یب   هش

شااا مم ا اادم ذشاار شااره لاا   اا  ی اااان مارت  خااها م  اا مت  ،ندام اا در ب  یاازاز خصاادین لز ااز 

 ی  در.

قااموو  تووذکر اسوو  کووم از طووررش مؤلوو  ونووا  نهایوو  ک رووش گردیووه  تووا محت یوواع کتووس امووم اسووا  مو وواد 

ددصووو دع م   دیووو  مشوووکالع ددمووونت کتووواط  از   اناوووهگان محووو    .هوووان امووو   املموووی آمووواد  گوووردد

یووا مؤلوو  ام رسووتاه  تووا دد    اهشووماهی  تووا نتریوواع و ن شوواهاداع رووانرا امصوو دع کتبووی امووم آدد  مووا و

 هان آیاه  اصالح گردد. منچا

 اس .دا امم عهه  گر تم  ای  کتاطچامن  مرصرشتشکر م ا ئ   کم  ام  اد (KAS) کانراد ادناود اما اداز 

 CIM  (Center for International Migration & Development)و (GIZ) ووی آن زیوو    امطوو د  ووا  از د وو

سوواا گذرووتم  ه وو طووی  داامکانوواع کووادن  اموورای کووم   گی اموو   املممووی و انکشووارشیووا مرکووز امووران نااهاووه 

 اظهاد سپا  و امتاان م ا ی .   دد ا  ان تان مه ا سا تم اس 

محوو   ن هاوو اا محمووه عووی ن اموواامرن  وزیوور تحصوو الع عووالی  دوکتوو د  ریووه  م ماووه م ن هاوو اااز مح موو

ن هاتوو ن هووا محوو    سووانؤ د  مووو   ادادن و مووالی رسنرسوو   ا مووه طووادا صووهیقیمحوو     عممووی مووو  

 .نه  ا  ی  د د دا تش یق و ددسیچامن کتس  ۀکم نروس ی تشکر م ا گرامی و استادان 

ن ووز  هوو    ب بووی و  لوو  الوور    ا مووه   کموو  ع عزیووز هرکووها   د وو همچاووان ازهمکووادان محوو   

 نه.  ای  کم دد ق م  چامن د دن کتس همکادن د دتشکر م ا 
 

 وزادع تحص الع عالیمشاود    داک  یح ی ودد

  ۲۰۱۶  دسمرب کاام  

  ۰۴۶۶۰۱۴۶۴۰ : درب ت م   ن د  

 textbooks@afghanic.de: ایم   آدد 
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  ارپیشگفت

  

 عنوانسی تحت به نوشتن کتاب در را بندهاولتر از ھمه حمد، ثنا و صفت هللا متعال را نموده که 

  توان عنايت فرمود.سياست بودجه عامه تيوری و 

تا با  اھداف خويش وسايل را بکار گيرد،از آنجايکه دولت ناگذير است به منظور به دست آوردن 

استفاده از اين وسايل به اھداف اقتصادی و ساير اھداف خويش نايل گردد، در موضوعات مالی يکی 

 .ميباشدبودجه عامه عبارت از اخله ميتواند مد اقتصادن در مهمترين وسايل که دولت از طريق آ از

الزم دانسته ميشود که در مورد بودجه عامه  ،دنگيری علم اقتصاد ميباشفراازينرو کسانيکه عالقمند به 

  د.نحاصل نماي ھمه جانبه آگاھی

 بودجهقبالً اين کتاب در پوھن�ی اقتصاد به حيث مضمون جداگانه (تيوری بودجه عامه) و (سياست 

و  بخش اقتصاد برای محصلينسی اين کتاب دردانستن در دو سمستر تدريس می گرديد و  )عامه

بودجه عامه از پالن تا کنترول و ھمچنان  برای شناختاين کتاب  کارشناسان بسيار مفيد ميباشد.

  که در دو سمستر تدريس ميگردد. ميباشدن سياست بودجه عامه يچگونگی تعي

و آمر استاد دکتور عبدالقيوم عارف پوھاند  محترم ھر يک قدرو عالي ايهاساتيد  گرانماز جا دارد که 

محترم پوھاند محمد اشرف يادگاری  ،اقتصاد پوھنتون کابل �یپوھنديپارتمنت امور مالی و بانکی 

وھن�ی اقتصاد محترم پوھنوال دکتور حميدهللا نورعباد استاد پ اقتصاد پوھنتون کابل، �یاستاد پوھن

که  محترم پوھنوال دکتور عبيدهللا شينواری استاد پوھن�ی اقتصاد پوھنتون ننگرھار و پوھنتون کابل

ه و مورد تاييد ه داشتارائ را سودمند خويش نظرياتاين اثر علمی را مورد مطالعه قرارداده، 

 .قلباً ابراز امتنان نمايم ،قرارداده اند

ن عزيز و کارشناسان بخش اقتصاد و نبع خوب درسی برای محصلييک ماين کتاب که  اميدوار ھستم

. کشور عزيز مان گردد مصدر خدمت بهو از مطالب اين کتاب استفاده اعظمی نموده و  باشد مديريت

 ن برایآاميدواريم که در تصحيح  الی از اشتباھات نخواھد بود بناً خ که کتاب ھذاالبته بايد ياد آور شد 

عزيز مان از بارگاه  خواننده گانت ھای مزيدی را برای موفقي .دوره ھای بعدی ما را ھمکاری نماييد

   خواھانيم. هللا متعال

  

  با عرض حرمت

  نگار�يدکتور سيد محمد  والپوھن

  استاد ديپارتمنت امور مالی و بانکی پوھن�ی اقتصاد پوھنتون کابل
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 ٧٧ ........................................................................................................................... ھفتم فصل

 ٧٧ ............................................................................... یتيوال بودجه و برنامه اساس به یساز بودجه

 ٧٧ ................................................................................ برنامه اساس به بودجه تيماھ و مفهوم ٧٫١

 ٧٩ ........................................................ جهان و فغانستان در برنامه اساس به یساز بودجه خچهيتار ٧٫٢

 ٨١ ................................................................................................... یعنعنو بودجه مشکالت ٧٫٣

 ٨١ ........................................بودجه و کشور یھا تياولو و اھداف انيم ونديپ و ارتباط تيموجود عدم٧٫٣٫١

 ٨١ .......................................................................................... یانکشاف و یعاد بودجه بيترت٧٫٣٫٢

 ٨٢ ....................................................................................... بودجه صيتخص در تيشفاف نبود٧٫٣٫٣

 ٨٢ ...................................................... یعنعنو بودجه با آن سهيمقا و برنامه اساس به بودجه یايمزا ٧٫٤

 ٨٢ .......................... .دينمايم جاديا را ھا وزارت یھا تياولو و اھداف انيم یقو و واضح ونديپ و ارتباط٧٫٤٫١

 ٨٢ ....................................................... .زدسايم ديتوح و کجاي باھم را مختلف یھا بودجه وهيش نيا٧٫٤٫٢

 ٨٣ ............................ سازديم ريپذ امکان موثر بطور را بودجه صيتخص به مربوط یريگ ميتصم پروسه٧٫٤٫٣

 ٨٣ ............................................................. دينما یم تيوتق ھا وزارت داخل در را یمال منابع اداره٧٫٤٫٤

 ٨٣ ........................................................................................ بودجه بيتصو تر شفاف پروسه٧٫٤٫٥

 ٨٣ ......................... کنديم جلب حکومت یاصل بودجه یسو به یخارج بودجه از را یشتريب یمال وجوه٧٫٤٫٦

 ٨٣ .................................................................... برنامه اساس به بودجه قيتطب از قبل الزمه طيشرا ٧٫٥
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 ٨٤ ................................................................................................. وزارت کيژياسترات پالن٧٫٥٫١

 ٨٤ .....................................................................................................مدت انيم یگذار پالن٧٫٥٫٢

 ٨٥ ............................................................................................ یوياجرائ یھا شاخص انواع٧٫٥٫٣

 ٨٥ ............................................................. نامهبر اساس به بودجه به مربوط اسناد بيترک و ساختار ٧٫٦

 ٨٦ .......................................................................... برنامه اساس به بودجه به مربوط سند شکل٧٫٦٫١

 ٨٦ ....................................................................... برنامه اساس به بودجه به مربوط سند عناصر٧٫٦٫٢

 ٩٠ ............................................................................... :برنامه اساس به بودجه یکيگراف ساختار ٧٫٧

 ٩١ .......................................................................... برنامه اساس به بودجه هيارا و بيترت پروسه ٧٫٨

 ٩٢ ................................................................................... برنامه اساس به یساز بودجه عناصر ٧٫٩

 ٩٣ ..............................................................................................................اجراات سنجش٧٫١٠

 ٩٤ ........................................................................................................ بودجه ميتنظ پروسه٧٫١١

 ٩٧ ......................................................................................................... بودجه بيترت ميتقو٧٫١٢

 ٩٧ ....................................................................................................... هيمال وزارت اقدامات٧٫١٣

 ٩٨ ............................................................................................. بودجه ١ شماره متحدالمال٧٫١٣٫١

 ٩٩ ............................................................................................. بودجه ٢ شماره متحدالمال٧٫١٣٫٢

 ٩٩ ............................................................................................. هيمال وزارت اقدامات ريسا٧٫١٣٫٣

 ٩٩ .................................................................. یبودجو یھا سقف و بودجه دتم انيم چارچوب٧٫١٣٫٤

 ١٠٠......................................................................................... برنامه اساس به بودجه مراحل٧٫١٤

 ١٠٠............ )مربوطه یھا وزارت  (یجوبود یھا واحد در برنامه اساس به بودجه کننده قيتطب ميت جاديا٧٫١٤٫١

 ١٠٠............................................... )مربوطه وزارت (یبودجو واحد یبرا کيژياسترات ھدف نييتع٧٫١٤٫٢

 ١٠١.................................................... مربوطه برنامه اھداف نييتع و برنامه یاساس ساختار طرح٧٫١٤٫٣

 ١٠٢.......................................................................................... برنامه ھر یبرا ريمد نييتع٧٫١٤٫٤

 ١٠٣.......................................... شود گماشته کار به و جاديا یداخل یکار گروپ ديبا برنامه ھر یبرا٧٫١٤٫٥

 در حاتيتوض ارائه و مدت انيم اي یکار اھداف نييتع و برنامه ھر تحت در یفرع یھا برنامه جاديا و طرح ٧٫١٤٫٦

 ١٠٣.......................................................................................................................... آنها مورد

 ١٠٦........... یفرع برنامه ھر تحت )یانکشاف یھا پروژه و یعاد یھا تيفعال  (ھا تيفعال يیشناسا و بتث٧٫١٤٫٧

 ١٠٦.......................................... )یفرع برنامه  (برنامه ھر یبرا اھداف و کارکرد یھا شاخص هيته٧٫١٤٫٨

 ١٠٨...................................................................................... کارکرد به مربوط اھداف نييتع٧٫١٤٫٩

 ١٠٨.......................................................................................... ھا تيفعال یگذار متيق مرحله٧٫١٥

 ١٠٩............................................................. برنامه اساس به بودجه ارائه یبرا یگذار متيق روش٧٫١٦

 ١٠٩...................................................................................................... یگذار متيق سطوح٧٫١٧

 ١٠٩................................................................................................... یابتدائ یگذار متيق٧٫١٧٫١

 ١١٤.......................................................................... ديجد یھا تياولو اساس به یگذار متيق٧٫١٧٫٢
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 ١١٦...................................................................................................... بودجه بيترت مرحله٧٫١٨

 ١١٧................................................................................... مصارف اجراء و بودجه صاتيتخص٧٫١٩

 ١١٧.......................................................................... یمال امور اداره ستميس و حسابات جدول٧٫١٩٫١

 ١١٧............................................................................................................. صاتيتخص٧٫١٩٫٢

 ١١٨................................................................................................. صاتيتخص جريپروس٧٫١٩٫٣

 ١١٨............................................................................................... صاتيتخص یھا فورمه٧٫١٩٫٤

 ١١٩......................................................................... یعاد بودجه صاتيتخص کليسا اي دوران٧٫١٩٫٥

 ١١٩.....................................................................یانکشاف بودجه صاتيتخص کليسا اي دوران٧٫١٩٫٦

 ١٢٠.................................... کل در یدولت یھا سازمان در برنامه اساس به بودجه یساز ادهيپ مشکالت٧٫٢٠

 ١٢١........................................................................................... ؟ ستيچ یتيوال یساز بودجه٧٫٢١

 ١٢١......................................................................................... یتيوال یساز بودجه منظر پس٧٫٢٢

 ١٢٢............................................................................................. یتيوال یساز بودجه اھداف٧٫٢٣

 ١٢٢......................................................................................... یتيوال یساز بودجه طرزالعمل٧٫٢٤

 ١٢٣................................................................................... یتيوال یساز بودجه یآوردھا دست٧٫٢٥

 ١٢٣......................................................................... یتيوال یساز بودجه یھا چالش و مشکالت٧٫٢٦

 ١٢٤............................................................................................................................. خالصه

 ١٢٦............................................................................................................................ سواالت

 ١٢٦...............................................................................................................................  مأخذ

 ١٢٨.......................................................................................................... ھشتم فصـــــــــــــــــــل

 ١٢٨............................................................................................... بــــــــــــــودجـــــــه حـــــــــاالت

 ١٢٨............................................................................................................... بودجه توازن ٨٫١

 ١٣٠.................................................................................................... بودجه تفاضل اي مازاد ٨٫٢

 ١٣١................................................................................................................. بودجه کسر ٨٫٣

 ١٣٢..................................................................................... یادار امور از یناش بودجه کسر٨٫٣٫١

 ١٣٣............................................................... بودجه کسر علت ثيح به یاقتصاد اوضاع راتييتغ٨٫٣٫٢

 ١٣٦....................................................................... بودجه کسر علت ثيح به یاقتصاد انساختم٨٫٣٫٣

 ١٣٨............................................................................................................................. خالصه

 ١٤٠............................................................................................................................ سواالت

 ١٤٠...............................................................................................................................  مأخذ

 ١٤١........................................................................................................................... نهم فصل

 ١٤١............................................................................................................. بودجه هيقطع حساب

 ١٤١...................................................................................................... هيقطع حساب تياھم ٩٫١
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 ١٤٣....................................................................................... یبودجو یھا واحد یھا تيمکلف ٩٫٢

 ١٤٤................................................................................................... هيمال وزارت تيمکلف٩٫٢٫١

 ١٤٤........................................................................................ شيتفت و کنترول اداره تيمکلف٩٫٢.٢

 ١٤٤.................................................................................................. شيتفت نظر اظهار انواع ٩٫٣

 ١٤٥....................................................................................................... موافق نظر اظهار٩٫٣٫١

 ١٤٥............................................................................................. مشروط موافق نظر اظهار٩٫٣٫٢

 ١٤٥.............................................................. خاص موضوعات بر ديتاک با توام موافق نظر اظهار٩٫٣٫٣

 ١٤٥....................................................................................................... فمخال نظر اظهار٩٫٣٫٤

 ١٤٥................................................................................................. تيمسول رد نظر اظهار٩٫٣٫٥

 ١٤٦........................................................................................... هيقطع حساب بيترت ضرورت ٩٫٤

 ١٤٦............................................................................................هيقطع حساب یبازرس تياھم ٩٫٥

 ١٤٦..................................................................................................... یبازرس مرام و ھدف ٩٫٦

 ١٤٧............................................................................ افغانستان در دولت هيقطع حساب خچهيتار ٩٫٧

 ١٤٨................................................................................................ هيقطع حساب هيته مراجع ٩٫٨

 ١٤٩..............................................................بازرس مراجع فهيوظ و هيقطع حساب یبازرس مراجع ٩٫٩

 ١٤٩............................................................................................................. هيمال وزارت٩٫٩٫١

 ١٤٩............................................................................................ شيتفت و کنترول اداره دفتر٩٫٩٫٢

 ١٤٩..................................................................................................... هيقطع حساب یاجزا٩٫١٠

 ١٤٩........................................................................................................ مصارف هيقطع٩٫١٠٫١

 ١٤٩........................................................................................................... ديعوا هيقطع٩٫١٠٫٢

 ١٥٠............................................................................................................... شيتفت حدود٩٫١١

 ١٥٠............................................................................................................. یويحما اسناد٩٫١٢

 ١٥١..................................................................................................................... تيشفاف٩٫١٣

 ١٥١.............................................................................................................. شيتفت روش٩٫١٤

 ١٥١............................................................................................................................. خالصه

 ١٥٣............................................................................................................................ سواالت

 ١٥٣ ماخذ

 ١٥٤.......................................................................................................................... دھم فصل

 ١٥٤........................................................................................ یحسابدار و تيريمد با بودجه ارتباط

 ١٥٤................................................................................................. یدولت تيريمد و بودجه١٠٫١

 ١٥٥................................................................................................. تيريدم وپروسه بودجه١٠٫٢

 ١٥٦................................................................................................... یزير برنامه و بودجه١٠٫٣
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 ١٥٦............................................................................................... برنامه یبخشها و بودجه١٠٫٤

 ١٥٨....................................................................................... یاقتصاد یزير برنامه و بودجه١٠٫٥

 ١٦٠................................................................................................. یگذار استيس و بودجه١٠٫٦

 ١٦٣..................................................................................................... یسازماندھ و بودجه١٠٫٧

 ١٦٤....................................................................................................... یھماھنگ و بودجه١٠٫٨

 ١٦٤.......................................................................................................... کنترول و بودجه١٠٫٩

 ١٦٦.................................................................................................... یحسابدار و بودجه١٠٫١٠

 ١٦٨............................................................................ یزير بودجه در ھا مساعدت از استفاده١٠٫١١

 ١٦٨............................................................................................................................. خالصه

 ١٧٠............................................................................................................................ سواالت

 ١٧١...............................................................................................................................   ماخذ

 ١٧٣........................................................................................................................... اول فصل

 ١٧٣............................................................................................... یعموم یبند بودجه در استيس

 ١٧٤................................................................................................... استيس گوناگون انواع .١٫١

 ١٧٦.................................. دھند یم ربط گريد کي با را استيس گوناگون انواع چگونه یعموم رانيمد .١٫٢

 ١٧٧.................................................................................................... یبودجو یھا استيس .١٫٣

 ١٧٩................................................................................ بودجه مراحل و یبودجو یھا استيس .١٫٤

 ١٨١..................................................................ساالنه یبودجو استيس مورد در دوگانه یدگاھايد .١٫٥

 ١٨٤.................................................................. ميتصام و منابع ھا، نقش اندازھا، چشم ھا ستميس .١٫٦

 ١٨٦.................................................................. یعموم رانيمد ميتصام و منابع ھا، نقش دگاھا،يد .١٫٧

 ١٨٦............................................................................................. یعموم رانيمد یدگاھايد.١٫٧٫١

 ١٩٤...................................................................................................یعموم رانيمد نقش.١٫٧٫٢

 ١٩٧.................................................................................................. یعموم رانيمد منابع.١٫٧٫٣

 ١٩٨............................................................................................... یعموم رانيمد ميتصام.١٫٧٫٤

 ١٩٩............................................................. سازان یسيپال ميتصام و منابع ھا، نقش اندازھا، چشم .١٫٨

 ٢٠٣..................................................................... یرونيب ميتصام و منابع ھا، نقش اندازھا، چشم .١٫٩

 ٢٠٥............................................................................................................................. خالصه

 ٢٠٦............................................................................................................................ سواالت

 ٢٠٧...............................................................................................................................  ماخذ

 ٢٠٨.......................................................................................................................... دوم فصل

 ٢٠٨............................................................................................................بودجه و یمال یسيپال

 ٢٠٩................................................................................................................ یمال یسيپال ٢٫١
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 ٢١١............................................................................................... کل یتقاضا و یمال یسيپال ٢٫٢

 ٢١١....................................................................................................... رکود هيعل مبارزه٢٫٢٫١

 ٢١٥.................................................................................................... ونيانفالس با مبارزه٢٫٢٫٢

 ٢١٦...................................................................................................... عمل در یمال یسيپال ٢٫٣

 ٢١٨.......................................................................................... کياتومات گان نگهدارنده ثابت ٢٫٤

 ٢١٩.....................................................................................................یمال یسيپال مشکالت ٢٫٥

 ٢١٩.............................................................................................................. یزمان ريتاخ٢٫٥٫١

 ٢٢١.................................................................... )OUT EFFECT CROWDING( یجبران اثر٢٫٥٫٢

 ٢٢٢................................................................................................ کل عرضه و یمال یسيپال ٢٫٦

 ٢٢٢........................................................................................................... مدت دراز رشد٢٫٦٫١

 ٢٢٢............................................................................... اتيمال در راتييتغ يی عرضه راتيتاث٢٫٦٫٢

 ٢٢٤.......................................... گردد؟يم اتيمال ديعوا آمدن نيپائ اي رفتن بلند باعث اتيمال کاھش ايآ ٢٫٧

 ٢٢٦............................................................................................................................. خالصه

 ٢٢٩............................................................................................................................ سواالت

 ٢٣٠...............................................................................................................................  ماخذ

 ٢٣١......................................................................................................................... سوم فصل

 ٢٣١.......................................................................................................... اقتصاد و بودجه ارتباط

 ٢٣١..................................................................................................... بودجه یاقتصاد ۀجنب ٣٫١

 ٢٣٢............................................................................................. کالن اقتصاد بر بودجه ريتاث ٣٫٢

 ٢٣٣.................................................................................................... بودجه بر اقتصاد ريتاث ٣٫٣

 ٢٣٣......................................................................................... دولت مخارج و یاقتصاد تعادل ٣٫٤

 ٢٣٤........................................................................................... دولت ديعوا و یاقتصاد تعادل ٣.٥

 ٢٣٥................................................................................................. مدت بلند یاقتصاد تعادل ٣٫٦

 ٢٣٦................................................................................ یدولت یزير بودجه و یپول یاستهايس ٣٫٧

 ٢٣٧...................................................................................................... بودجه و یپول تعادل ٣٫٨

 ٢٣٨................................................................................................................ یارز بودجه ٣٫٩

 ٢٣٩..................................................................................................... بودجه و یارز تعادل٣٫١٠

 ٢٤٠........................................................................................................ یمال یھا استيس٣٫١١

 ٢٤١...................................................................................................... یمال استيس اھداف٣٫١٢

 ٢٤١................................................................................................... کامل استخدام جاديا٣٫١٢٫١

 ٢٤٢.......................................................................................................... ھا متيق ثبات٣٫١٢٫٢

 ٢٤٢......................................................................................... یاقتصاد رشد تداوم و ثبات٣٫١٢٫٣
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 ٢٤٣...................................................................................... یعموم خدمات مناسب ۀرضع٣٫١٢٫٤

 ٢٤٣........................................................................................................ منابع صيتخص٣٫١٢٫٥

 ٢٤٣............................................................................................................. ديعا عيتوز٣٫١٢٫٦

 ٢٤٣........................................................................................................ هيسرما ليتشک٣٫١٢٫٧

 ٢٤٣......................................................................................... بودجه راتييتغ و یمال استيس٣٫١٣

 ٢٤٤..................................................................... بودجه آگاھانه راتييتغ و خودکار راتييتغ. ٣٫١٣٫١.

 ٢٤٧................................................................................ یاقتصاد تيفعال تيتثب و یمال استيس٣٫١٤

 ٢٥١................................................................................................. یاجتماع تعادل و بودجه٣٫١٥

 ٢٥٢.................................................................................................... یا بودجه یاستهايس٣٫١٦

 ٢٥٣............................................................................................ یاقتصاد رکود طيشرا در٣٫١٦٫١

 ٢٥٥................................................................................................. ونيانفالس طيشرا در٣٫١٦٫٢

 ٢٥٥.............................................................................................. دولت نقش و یمال استيس٣٫١٧

 ٢٥٧.............................................................................................. یاتيمال استيس از استفاده٣٫١٨

 ٢٥٩................................................................................. یعموم قرضه تيريمد و بودجه کسر٣٫١٩

 ٢٦٠.................................................................................... استيس کي عنوان به بودجه کسر٣٫٢٠

 ٢٦٠......................................................................... بودجه یکسر نيتأم در یعموم خزانه نقش٣٫٢١

 ٢٦١...................................................................................................... خزانه اتيعمل ابزار٣٫٢٢

 ٢٦٣............................................................................................ بودجه یکسر یاقتصاد آثار٣٫٢٣

 ٢٦٤............................................................................................................................. خالصه
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  مقدمھ
  

برای حفظ و ادامه  ،ھستند کهدارای نيازمندی ھای المحدود ديگر  تمامی موجودات زندۀانسانها مانند 

د تا تمامی نيازمندی ھای المحدود اجتماعی، اقتصادی، سياسی، روحی و نضرورت دار زندگی خود

. حاال برای رفع اين ھمه نيازمندی ھا به منابع ضرورت است و جامعه خود را مرفوع سازند معنوی

 عاقلوظيفه انسانهای با منطق و  .کمياب مواجه اندبرای رفع نيازمندی ھای المحدود به منابع انسانی 

رفع نمايند و اين نخستين تصويری از بودجه  ثر نيازمندی ھا رااست که ازھمين منابع کمياب حد اک ھمين

  است.

سطوح  اين درر ببنادی ھای نامحدود است، تخصيص منابع محدود به نيازمنپروسه  بودجه ريزی يک

مرجع است که از ھمين منابع کمياب موجود در طبيعت حد اکثر مطلوبيت را برای يگانه دولت  بلند تر،

  آورد.می اجتماع به ارمغان 

بودجه دولت ھمگام با تکامل جوامع بشری و دولت ھا تکامل نموده و وظايف پيچيده تری را در قبال 

ساده و سنتی آن به شکل بسيار مغلق و تخنيکی در آمده  . بودجه امروزی از شکل بسياراست داشته

يعنی دولت است. امروزه ھمان بودجه ساده دولتی به حيث ابزار ھای متعددی دولتی بکار برده ميشود. 

  خود نايل گردد. به سياست ھای متعددتوسط بودجه ميتواند 

يک جامعه است. دگرگونی ھای ر دتغييرات در بودجه وابسته به تغييرات سياسی، اجتماعی و اقتصادی 

که در پيکر سياسی اجتماعی ما وارد نموده به  ای تغييرات متعددی را بگونه ندر کشور ما سه دھه اخير

دولت افغانستان از  ر ساخته است. خوشبختانه که امروزثنه روند بودجه سازی ما را نيز متأھمين گو

شور ھای ھمسايه نيز از ھمان شيوه ھای بودجه ريزی د که کايشيوه ھای جديد بودجه ريزی استفاده مينم

 استفاده ميکنند. 

اين  وعبارت از تيوری بودجه عامه است آن که قسمت اول  ميباشد اين کتاب درسی دارای دو قسمت

مورد بحث  يت و سير تاريخی بودجهھمامفهوم،  که در فصل اول ،يازده فصل ميباشدشامل قسمت 

  قرارداده شده است.

اری عوايد و ذگفصل سوم موضوعات پالن  داده است، وم بودجه دولت را مورد بحث قرارفصل د

فصل چهارم وظايف بودجه عامه را مورد بحث قرار داده است  گرفته است. بحثمصارف بودجه را به 

گانه افصل چهارم اصول بودجه که شامل يازده اصل جد که شامل وظايف عنعنوی و مدرن بودجه ميباشد.

فصل ھفتم  .بودجه ريزی به بحث گرفته شده است. در فصل ششم انواع قرارداده است بحثد مورد ميباش

در مورد بودجه سازی به  فصل ھشتم مراحل بودجه از ترتيب الی کنترول را مورد بحث قرارداده است.

شامل  فصل نهم است. بحث نمودهاساس برنامه و بودجه واليتی که پديده جديد در افغانستان ميباشد 



 

٢ 

 

شرح مورد بحث مفصل دھم حساب قطعيه بودجه را به شکل  در مورد حاالت بودجه ميباشد. ی،مطالب

خره فصل يازدھم ارتباط بودجه با مديريت و حسابداری را مورد مطالعه قرارداده قرار داده است و بال

  است.

که  گرددپنج فصل مي عبارت از سياست بودجه عامه ميباشد که اين قسمت شامل قسمت دوم اين کتاب

رفته است. فصل دوم شامل مطالب پاليسی مالی و گسياست در بودجه بندی عمومی را به بحث  فصل اول

رفته است. فصل چهارم نقش سياست مالی گبودجه ميباشد. فصل سوم ارتباط بودجه و اقتصاد را به بحث 

ب نقش سياست مالی در مقابله با خره فصل پنجم شامل مطالو بال رفتهگدر توسعه اقتصادی را به بحث 

  نوسانات اقتصادی ميباشد.

نجانيده شده است و به ھمين قسم اصطالحات گدر اخير ھر فصل خالصه مطالب و سواالت و تمرينات 

   رديده است.گاستفاده شده در اخير کتاب ذکر  مآخذعلمی اقتصاد و 
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  اولقسمت 

هبودج تيوری  
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	فصل اول

	بودجه یسير تاريخ ت ويفهوم ، ماھم
  

گرفته  نمود یرا افاده م یبکس چرم یمعن که ) معمول بود bulgaبولگا (بنام  ینيکلمه بودجه از زبان الت

 یفوق را افاده م ید و معني) استعمال گرد(Boudgetteبنام   ین کلمه در زبان فرانسويبعد تر ا، شده

ن يتاً اينها .ديمروج گرد ) معمول و Budget (ز بنام ين یسيانگل ن کلمه در زبانينمود، به مرور زمان ا

 را افاده بکس چرمیمفهوم که وارد شد  یر زبانها از جمله زبان فارسيبه سا یسيکلمه از زبان انگل

   .مينمايد

د ومصارف يدر مورد عوا یم بصورت رسم ١٨١٤ن بار در سال ياول یاصطالح بودجه در فرانسه برا

ن يافته که ايز رواج ير کشور ھا نيدر سا یجيخ به بعد بصورت تدرياز آن تار رده شد ودولت بکار ب

  .)١:٢( گرددياد ميبنام بودجه ھا ز در اکثر کشورين اصطالح امروز

	بودجه تعاريف ١٫١

 شود:ينها تذکر داده مآن ينجا مهمتريارائه شده که در ا یاديف زيدر مورد بودجه تعار

 و مصارف دولت است. عايدو يا  بارت از دخل و خرجنظر عامه مردم عبودجه از  �

پولی دولت و منابع  یيک  طرح مالی می باشد، در اين طرح نيازمندی ھا بودجه عبارت از �

 تمويلی آن بطور کلی برای مدت محدود پيش بينی ميشود. 

بودجه از نظر برنامه کار وضيعت مالی يک فرد، يک خانواده، يک سازمان و يک جامعه را  �

 صورت ارقام مالی نشان ميدھد.ب

 بودجه عبارت از آئينه تمام نمای وظايف، عمليات و اھداف دولت در يک دوره معين می باشد. �

انجام شود و اين  بودجه روشی است که پاسخگو به اين سوال است که چه کارھا به چه قيمت ھا �

 مين شود. أمبالغ از کجا ت
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مصارف دولت  د ويک سندی است که در آن عواياز  ک ھا ـ بودجه عبارتيف کالسيبه اساس تعر �

  گردد.يب ميتصو و ینيبشيک سال پي یبرا ن و معموالً يک مدت معي یبرا

 شده و پيش بينید منظم يگر، بودجه عبارت از به مقابل قرار دادن عوايف ديک تعريبرطبق  �

  شد.با یم ینده به شکل قانونيآ یک دوره بودجويمصارف منظم پالن شده دولت به 

  :دينما یف ميتعر یز بودجه را طور آتيمقرره بودجه افغانستان ن

ک ين معوالً يموعد مع یمصارف برا د ويع عوايدولت است که در آن جم یبودجه عبارت از سند قانون

 ،یدفاع، یاجتماع، یانکشافات در ساحات  اقتصاد ت ھا ويده وانعکاس دھنده تمام فعالين گردييسال تع

   .)٤:٤( باشد یم یاسيوس یکلتور

 یآن اشاره م یات محتوايدارد به ارتباط برنامه ھا و عمل را ینيش بيت پيبودجه ماھ طوری که گفته شد

  نده دانست.يآ از ینيش بيورد و پاک بري توان بودجه را ین رو مياز ھم کند و

   بودجهخصوصيات   ١٫٢

حدوديت ند: راستا، مرز، مبودجه عبارت از يک برنامه است، يعنی نشان دھنده ويژگی ھای مان �

 نوع فعاليت و کار است. ھا، امکانات، اھداف، مدت،

) کشور (پارلمانوسط يک مرجع قانونگذار بودجه در ماھيت خود يک سند تقنينی است چون ت �

  به تصويب ميرسد.

از در حال حاضر ل مالی در افغانستان سا بر اساس سال مالی (بودجه در يک زمان مشخص  �

  .ختم ميشود) مد نظر گرفته ميشود اخير ماه قوسشروع و به   اول ماه جدی

وردی و تخمينی ھستند يعنی مازاد و انگری است. بناًء ارقام بودجه بر بودجه پيش بينی و آينده �

 يا ھم کسر در بودجه به نسبت تخمين امکان پذير است.

  بينی ميکند.دولت و يا سازمان را پيش عوايدبودجه مصارف و  �
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حمايت از يک نوع پالن دولت است برای استفاده از منابع مالی جهت  ن دھندهنشابودجه  �

 کارکردھای دولت.

  بودجه در جهان یخير تاريس  ١٫٣

 یراه ھا یر اجتماعيغ یرا در زندگيبرد، ز یپ یگروھ یت زندگيبه مز یبشر در مراحل اول زندگ 

 یاجتماع یبشر در فکر زندگ بود، بناً  ر قابل توجهيز و غيانسان ھا ناچ یاتيه حيشرفت و انکشاف و سويپ

ا يات ير متمدن حيه و غيشد و بشر اول یان گذاريبودن، بن یب تهداب اجتماعين ترتيافتاد. و بد یا گروھي

ن مسئله که مورد توجه يا یبه رو یو اجتماع یگروھ یقه زندگيرا آغاز نمود. در طر یاجتماع یزندگ

 ید که امور زندگيپنداشته شد تا حکومت و دولت به وجود آ یرار ضرويد و بسيافراد اجتماع واقع گرد

ل مربوط به اجتماع را سازمان دھد. و در برابر تهاجمات از آنان دفاع و امور ئد و مسايم نمايآنان را تنظ

  آنان را به عهده داشته باشد. یرھبر

منافع مشترک جامعه بوده م ين و تنظيت تأميباشد مقصد از موجود یئت اجتماع مين شکل ھيدولت بزرگتر

له آن يباشد که به وس یم یالتيتشک یرسد. دولت دارا یفا و به تحقق ميو خدمات عامه کامالً توسط آن ا

الت يدھد. تشک یات جامعه به مرحله اجراء قرار ميگردد و خدمات را به منظور بهبود حين ميت تأميامن

د در دسترس دولت يد که باينمايجاب ميارف را اشرفت اھداف آن مصيت و پيدولت استقرار و ثبات حاکم

د موجود باشد،  جستجو يد عوايدن اھداف آن باين مصارف دولت و به تحقق رسيتأم یقرار داشته باشد. برا

 یم ھايمت و رژت حکويخ مربوط به ماھيو مصرف آن در طول تار یو طروق جمع آور یداتيمنابع عا

 یم ی. بودجه دولت را وقتباشد یل بودجه ميب و تحلياز انواع ترت نوعمستلزم الخره و ب یمختلفه اجتماع

ته ت جامعه جواب مثبت داده موانع رشد و انکشاف را بر طرف ساخيدانست که بخواست اکثر یتوان عمل

بودجه ھمزمان  ید گفت که شروع و اجرايش بودجه بايدايکشور گردد. در مورد پ یرقشرفت و تيو باعث پ

از سال   یب پالن مصارف ادارات دولتيم بوده است. تصو١٢١٥مشروطه در سال  ش حکومتيدايبا پ

تنها ه بار اول در پارلمان آن کشور اظهار شد که پارلمان ن ید برايم در کشور انگلستان آغاز گرد ١٧٣٣

ز يمصارف دولت نماليات که عوايد دولت است در مورد رساند بلکه نسبت به  یب ميات را به تصويمال

ب بودجه در کشور انگلستان مروج يموضوع  تصو ١٨ل قرن يد. باالخره در اواينما یار نظر ماظه

  د.يگرد
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 ینظارت از اجرا دانست. قانونم  ١٨٦١سال  یعني ١٩د اوسط قرن يرا با امر بودجهغاز روش کامل در آ

گر آن وقت يد یھار ر کشويدر انگلستان و سابودجه  ،ديب رسيبه تصوانگلستان برای اولين بار در بودجه 

 که فرانسه در آن کشور ريان با آغاز انقالب کبين جرينمودند در کشور فرانسه ا یم یروين روش پياز ا

 یقانون اساس ،از اعالن استقالل آن کشور کا بعدياالت متحده امريد. در ايم بود آغاز گرد١٧٨٩در سال 

 یبودجه کامل امروز یعني یجه به صورت فعلب بوديتصو کا داد.يامر یبه کنگره مل را اتيحق وضع مال

 شد و تحت اجراء قرار گرفت.  یرد در کشور مذکور عمليگيد و مصارف کشور را در بر ميکه تمام عوا

ارات يت و حقوق و اختيمختلف به درجه قدرت و ضعف اصول مشروط ین امر در کشور ھايا یول

  بوده است. پارلمان در آن کشور ھا

بودجه ريزی را به مستعمرات خود چون امريکا و کانادا نيز انتقال دادند و در ھمان انگليس ھا موضوع 

  زمان از شيوه بودجه ريزی که در انگلستان استفاده ميشد از ھمان شيوه استفاده مينمودند. 

تغيير نموده و جای خود را برای  ميالدی امريکا روش سنتی بودجه ١٩٤٩بعد از تحوالت متعدد در سال 

  ه به اساس برنامه تعويض نمود. که بعداً اين روش بودجه در کشور ھای متعدد گسترش يافت. بودج

  بودجھ در افغانستان یخير و تکامل تاريس  ١٫٤

 یعيو طب یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسيگر با اوضاع سير موارد ديمانند سا یو ادار یل مالئکه مسا يیاز آنجا

 یزه موثر را براين عرصه ھا انگياز ا یکيت وارده در ک دارد ھمانگونه تحواليکشور ھا ارتباط نزد

به طرز نظام  یل مالئمسا یوابستگ کره وسازد بنابر مالحظات متذ یفراھم م گريد یزير یو پ یدگرگون

ز قبل از حصول استقالل اغلباً استقرار نداشت قواعد يکشور ن یالت ماليجامعه تشک یو اساس یادار

  د نبوده است .يفن ادارات مربوط آن ميوقوان

دولت  یستم ھاين سيل اوليتشک در افغانستان ھم آھنگ و ھم زمان با یمال یستم ھايق سيآغاز طرح و تطب

مربوط به آن از جانب کدام  یمال یستم ھايکره و سمتذ ینکه امور ماليدر باره ا یول صورت گرفته است

است اسناد  عنوان داشته و چه نام ونه بوده چگون آطرز کار  شده است وياداره م یدولت یک از سازمانهاي

ن اداره يان چنيدھد در عصر غزنوينشان م یخيوتار یقات اجتماعيتحق یست اما بعضيمدلل موجود ن

ز مرجع يدولت را به عهده داشته  است. در عصر احمد شاه بابا ن ف دخل وخرجيموجود بوده است که وظا

 .را داشت یگيوان بيب دداد که مسؤل آن لقير کشور را انجام مبادر یوادار یفه ماليوظ یوان اعليدبنام 
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شد در ياد ميک المل ین الملک ومستوفيا ، اميرعل اليوک یبنام ھا یت دولتين ماموريدر سلسله متعاقب ھم ا

نکه در اواخر يا د . تايگردياد ميک المل یه بنام مستوفير ماليز وزيخان ن یر علير شيعصر سلطنت ام

 د ويجاد گرديک در مرکز االمل یبه عنوان مستوف یمنظم مالک اداره نسبتاً ير عبدالرحمن خان يدوران  ام

و  یامور مالان آمد و يھا به م یالت وعالقه دار، محاتيدر وال یتحت نام سر دفتردار نآگر يادارات د

باالخره در سال د .دايل ميم تشکيات مستقيسماً مالآن وقت را ق یمنابع مال د.را  عهده دار بودن یحساب

قبل از حصول استقالل افغانستان در زمان امان هللا خان حسابات دولت به اساس دفاتر  یعنيش ه  ١٢٩٨

اق عبارت از يشد. (اصول سيب ميم ترترقو اق ويگرفت که بر طبق اصول سيمروزنامچه صورت 

خالصه حسابات  یل مالسا ختم ھر از م عبارت ازشکل اعداد است که برطبق آن بعدرقو و، طرزوسبک

که  ین معنيدر آن زمان قسماً وجود نداشت به ا یفعل نظام بودجه به شکل مدرن و .شود)يدولت ساخته م

 ده ويگرد تيان تثبيجر حسابات در ايد دولت به اساس حسابات سال ما قبل در حساب موجود يعوا

 اق ويش درعوض اصول سه ١٢٩٩رسال د . ديگردياجرا م ینيش بيپ اي یارمصارف دولت بدون پالنگذ

تمام حسابات  ین اصول حسابيد که متشکل از پنج دفتر بود بر طبق اين گرديجاگز یم اصول دفتررقو

ش ه  ١٣٠٣سال ن اصول تايد. ايگرديتخت ارسال و متمرکز ميدولت بصورت سال تمام با اسناد آن در پا

ه از يد . تفاوت را که اصول شهريدض گريه تعويش توسط اصول شهره  ١٣٠٣در سال  دوام نمود و

در  حسابات دولت بصورت ساالنه اما یاصول دفترن بود که در يارا بود عبارت از اد یاصول دفتر

بات دولت ان اصول حسيمطابق به ا د . ويگرديب ميه حسابات دولت بصورت ماھوار ترتياصول شهر

 ستم بودجه ويده است .سيگرد یه مسمين اصول بنام اصول شهرين جهت ايد از ايگرديب ميماھانه ترت

ن يبا بوجود آمدن ا یش بوجود آمد وله   ١٢٩٩ افغانستان در سال یمصارف در نظام مال د ويعوا ینيبشيپ

بودجه دولت  در آن زمان و ین خزانه شاھيب بعمل آمد تا ین نظام بودجه در افغانستان ھم چنان سعياول

دوباره  ١٣٠٨ـ١٣٠٧ ین سالهايب یعنياغتشاش  یه درسال ھاستم بودجين سيا د.يک به عمل آيک تفکي

اصول  بعداً  که ) ماه دوره اغتشاش دوام نمود٩( مدت ید وبرايعوض گرد اق و رقوميتوسط اصول س

  ش دوام نمود .١٣١٤سال  د و تاين اصول گردين ايگزيه دوباره جايشهر

 یرات آتييتغ تحوالت و یو مانچوليژنويبنام موس یويتاليک نفر متخصص ايش به مشوره  ه١٣١٥درسال 

  :مدآبودجه دولت بوجود  در طرز حسابات و
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a( ن بودجه يصورت گرفته وب یب بودجه بصورت علميترت د تايگرد یخ به بعد سعين تارياز ا

  د .يق به عمل ايتفر )ی(انکشاف یگذاريوبودجه سرما )ی(عادیداتيعا

b( و ،تمرکز مصارف دفاتر یصات برايتخص ا کنتروليسه يدولت دفاتر مقا یحسابات مصرف یبرا 

 د .يق گرديطرح وتطب یحسابات انفراد یجنس و یستد نقد داد و یبرا

c(  مرکز  بهبصورت جزوار  یه و اصول دفتريستم شهريا سينظام تمرکز حسابات که به اساس اصول

 ده ويمبدل گرد یليتحص خزانه و ی، مصارفاتیماھوار واردات یخلص تابلو ھابه صورت  و ارسال

ات قابل يباق ل ويقابل تحص یصات بودجويموارد تخص ق فصول ويتفر ح وين تابلو ھا به توضيا

د ين گردييتع شده و یامثال آن اساس گذار ه ويحال معامالت گذشته و یشکيپ و یات قطعيتاد ل ويتحص

 قرار داده شود . یدگيرس ھا مورد تفتش و یندگيکه جز حسابات در خود نما

d( ض ير محاسبه تعويمحاسبه آن به دوا کنترول و محول ساخته شده و یويد به شعبات اجرائب اسنايترت

 د .يگرد

در  اساسات الزمه طرح شده و یجنس و ی، حسابات نقد یق حسابات قطعيباالخره به غرض تطب

 .)١٧١:٢( ديق گرديز تطبيعمل ن

کشور   ر از دو سال درتماممدت کمت ط بود از آن جهت دريبس ت ساده وينها یستم مانچوليچون س 

                                       :ليذ یدر سال ھا یعنيگذشت چند سال  بعد از یدا کرد . وليت پيعموم

قرار گرفته وبا   یبررس و غورمورد  یفرانسو وکليمنيتوسط موس یستم مانچوليش سه  ١٣٣٢ ـ١٣٢٨  

ستم مضاعف توسط يش سه  ١٣٣٣بعداً درسال  و گرفت. د قرارياو دوباره مورد تائ یالت جزئيتعد یبعض

ق يستم ھنوز بصورت کامل مورد تطبين سيد اما ايشنهاد گرديبود پ یک متخصص ترکيکه  یاز شاھين

 یکائيامر  P.E.Sتوسط موسسه  یش بودجه دولت به شکل فعله  ١٣٣٨سال  قرار نگرفته بود که در

ت يت انعکاس دھنده فعاليدولت در واقع بودجه .گردديم یلعم اجرا و تا امروزد و يق گرديتطب طرح و

رات يثأمانه تيدارا باشد به ھمان پ ید مليدرعا شتر رايقدر سهم ب ھربنابر آن  دولت بوده و یعموم یھا

ک کشور اساساً يبودجه دولت در   د.ينما یوارد م یاقتصاد فرد و یع اقتصاد مجموعيوقا یشتر را بااليب

 تحوالت و عتر تابعيا به مفهوم وسي یمجموع یحجم تقاضا به نوبه خود تابع ید مليوعا  ید مليتابع عا
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ر است ييشه در حال تغيھم یاقتصاد یاوضاع عموم باشد. چون یم یاقتصاد یوضاع عمومرات اييتغ

ل بوده و نظر متحو یاقتصاد یاوضاع عموم ط ويز مطابق به شرايو بودجه دولت ن ید ملين جهت عاياز

  .)١٧٢:٢( دينما یزمان فرق م ط ويابه شر

  فلسفھ وجودی بودجھ ١٫٥

  اقتصاد دو عنصر اساسی وجود دارد: در تعريف علم

 نياز ھای نامحدود بشر .١

 امکانات محدود طبيعی .٢

انسان ھا در طول تاريخ سعی کرده اند که با قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل خود با توان پيش بينی و 

 مکانات، حد اکثر مطلوبيتدر نهايت با توسل به برنامه ريزی با حد اقل او ھزينه ھا و  عوايدتخمين 

يکی نياز ھای نامحدود بشر و دوم منابع نصيب خود نمايد. لذا فلسفه وجودی بودجه نويسی دو عامل است: 

  و امکانات محدود که در اختيار انسان قرار دارد.

در اصطالح اقتصادی کمياب اند بصورت که بتوان به طور خالصه بمنظور استفاده حد اکثر از منابعی که 

ه اصلی وجودی بودجه فلسف با صرف حداقل ھزينه، حداکثر منافع را از منابع کمياب جامعه بدست آورد.

  )٤٤:٣( ناميده ميشود

	بودجھ دولت ١٫٦
ا بودجه دولتی به معنی کشف و استفاده از منابع بدست آمده توسط دولت و نهاد ھای دولتی است. دولت ھ

نه ھا بدست شکل ماليات، فيس، محصول و يا اعا منابع عايداتی شان را از سکتور خصوصی به اً اکثر

  . يدآاين است تا مقاصد عامه بدست  به منظورآمده مياورند. استفاده و مصرف از منابع بدست 

  بودجھ و نقش دولت در اقتصاد ١٫٧

از ان و انديشمندان بوده و اينک نيز مفصل اقتصادان نقش دولت در اقتصاد از دير زمان موضوع بحث

  نظران است.  مباحث مورد توجه عموم اقتصادانان و صاحب
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نظر متناسب با فلسفه سياسی و گرايش ھای اجتماعی خويش، دارای  روشن است که ھر دانشمند و صاحب

ولت در اقتصاد ديدگاه ويژه در اين زمينه است. در اين ميان اقتصادانان و دانشمندان کالسيک با دخالت د

موافق نبودند و حتی اين دخالت را مانع کارکرد عادی و طبيعی عوامل اقتصادی و باعث اخالل در 

از ديد کالسيک ھا و ) بودند. زادآمناسبات آنها ميدانستند. آنها خواھان وضيعت و شرايط (بازار و اقتصاد 

عادل ميکند ولی دخالت دولت ھا مانع اين قانون ھای طبيعی خود بخود اقتصاد جامعه را مت ،طرفداران شان

در بسياری از کشور زاد آفرايند طبيعی ميشود. امروزه نيز گرايش به اقتصاد غير دولتی و سازوکار بازار 

ھا به چشم ميخورد. اين گرايش روز به روز بيشتر ميشود. ليکن اين تحول در کشور ھای که بخش مهم از 

راه ھای روشن شدن ميزان توفيق ھر کشور در اين باره، سنجش مقدار  اقتصاد دولتی است ساده نيست. از

  و ھزينه ملی در مدت پيگيری اين ھدف است.  عايدکاھش ارقام بودجه دولت نسبت به 

ه فرد بسرانجام سخن اينکه دولت ھا در ھمه کشور ھا دارای جايگاه حقوقی و سياسی ويژه و منحصر 

مهم ترين  ديريت اقتصاد ملی ھمچنان با دولت ھا است. دراين راه،ھستند. به ھمين مناسبت، مسؤليت م

  .)٤٣:١( ابزار دولت بودجه است

  دولتی، و بودجھ ريزی خصوصی محلی، ، بندی غير انتفاعیفاوتھا ميان بودجھ ت ١٫٨

بعدھا تصدی ھای اقتصادی  بود ھاده خانوااقتصادی با توجه به سير تحول جامعه بشری در ابتدا تنها عامل 

يز اضافه شد سپس نهاد ھای واسطه مانند نهاد ھای مالی و بازار ھای مختلف اضافه گرديد در نهايت با ن

مختلف الگوی اقتصادی را  لجوامع تکامل بيشتر يافت. و در اخير ارتباط بين المل بوجود آمدن دولت شکل

  کامل نمود. 

وری که تعين ھدف، اولويت بندی، تصميم در ھر مرحله دامنه و وسعت تهيه و تنظيم بودجه متفاوت بود بط

گيری، تهيه برنامه عملياتی ابتدا شکل ساده داشت مانند يک خانوار که عمدتاً شامل تنظيم دخل و خرج ان 

ميشد. سپس تصدی ھای توليدی کاھش ھزينه و افزايش سود آوری را عالوه بر تنظيم دخل و خرج در 

دولت ھا محدوده وسيع از مسايل از نظر ماھيت و حجم عمليات سرلوحه کار خود قرار دادند. و در نهايت 

را در يک دامنه وسيع مدنظر قرار دادند. بطوری که در تهيه بودجه عالوه بر دخل و خرج و افزايش 

نمود. خصوصاً وظايف  مراعاتسودآوری و کاھش ھزينه ساير وظايفی را که به عهده دارد نيز در بودجه 

از عهده انجام آن برنمی آيد (مانند ايجاد کاال ھای عمومی يا امور سياسی و و اموری که بخش خصوصی 
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امی) يا به علت عدم توجه اقتصادی توليد اينگونه کاال ظقانونگذاری و يا ايجاد نظم يا تشکيل نيروھای انت

 نهاد ھای ھا و خدمات، بخش خصوصی مايل به سرمايه گذاری در اين بخش ھا نمی باشند. بودجه بندی

متفاوت از ھمديگر در جهات مختلف از ھم متفاوت ميباشد. چنانکه بودجه بندی نهاد ھای خصوصی و 

لتی و محلی از غير انتفاعی از نهاد ھای دولتی فرق دارند و نهاد ھای دولتی  در سطوح فدرالی، ايا

 .)٤:٨( ھمديگر فرق دارند

با نهاد ھای دولتی ھم شباھت دارند و ھم نهاد ھای غير انتفاعی که تعداد شان به صدھا ھزار ميرسد 

متفاوت اند. نهاد ھای غير انتفاعی با نهاد ھای دولتی در خدمت گذاری به مقاصد عامه شباھت دارد ولی 

نهاد ھای غير انتفاعی فاقد قدرت وضع ماليات ميباشند. به ھمين ملحوظ شرايط و شيوه ھای بودجه بندی 

  ھا برای بدست آوردن عوايد غير مالياتی تعلق ميگيرد.  غير انتفاعی به تمرکز و نيازمندی

بودجه بندی ھای غير انتفاعی بنابر وسعت، طرز پاسخدھی، شرايط اقتصادی و ترکيب عوايد نسبتاً ساده 

ميباشد. چون نهاد ھای مذکور کوچک بوده و يک قسمت کوچک جامعه را تشکيل ميدھند. قابل ذکر است 

به مانند حکومت مجبور به پيروی از قوانين زيادی مربوط به بودجه نيستند و به نهاد ھای غير انتفاعی که 

چون اين نهاد ھا بودجه شانرا به اساس تغيير وضعيت تنظيم  آسانی ميتوانند که بودجه شانرا تغيير دھند

  مينمايند. 

ارف آن، و بخاطر اندازه آن، کسرات بزرگ آن، ترکيب عوايد و مص دولت ھای مرکزیبودجه بندی در 

بودجه بندی بخاطر بی مانند بودنش، مرتبط بودنش با شرايط الزم و اين تخنيکی بودن آن بی مانند است. 

حاالنکه بودجه بندی حکومت ھای محلی از لحاظ اندازه، ترکيب  مسؤليت ھايش کامالً تخنيکی است.

کوچک و قلمرو کوچک وس ، مسؤليت ھای محدود، ترکيب نفعوايد، شرايط پاسخدھی به اوضاع اقتصادی

 توسطرف محلی ترکيب عوايد و مصا .و کوچکتر ميباشد فرق دارداز بودجه دولتی  گیه ديپيچ ھمچنان و

  ين ميگردد. حکومت ھای مرکزی مع

را نسبت به ديگر بودجه ھای حکومتی  ای حکومت ھای محلی پيچيده گی کمتربصورت عموم بودجه ھ

ساحات کوچکتری را در و دربرگيرنده خدمات کمتر بوده و  ھا کوچک بودجهدارا ميباشد. بخاطريکه اين 

طور لذا ب م قلمرو يک کشور را در برميگيرد.االنکه بودجه ھای دولت ھمه شمول است و تمابر ميگيرد. ح
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 صوصی در مسايل زير خالصه ميشوددولتی و بودجه ريزی بخش خخالصه تفاوت بين بودجه ريزی 

)١٤:٢(.  

  : فرق ميان بودجھ دولتی و خصوصی١.٢جدول 

  بخش دولتی  بخش خصوصی  عامل مورد نظر

  فرھنگی، عمرانی و اجتماعی اقتصادی،  عمدتاً اقتصادی  فعاليتنوع 

  ھدف
ارائه خدمات و ايجاد کاال ھا خصوصاً کاال ھای عمومی و ايجاد   حد اکثر سود و حداقل ھزينه

  توسعه و حفظ نظم جامعه 

  ميان مدت و کوتاه مدت  ،وسيع و تابع برنامه ھای بلند مدت  محدود و مستقل  دامنه و وسعت عمل

  منابع
ی را در نظر بگيرد مانند کاھش برنامه ای که نفع عموم  برنامه ھايی که نفع شخصی را حد اکثر کند 

  الت و ارتقا سطح زندگی معض

  ين بودجه حکومت و بودجه خانوادهفرق بمثال: 

  ن مالی يک خانواده که دارای پنج عضو می باشد: پال

اين رقم سقف بودجوی اين خانواده می (افغانی  ١٠٠٠٠معاش ماھوار ( بشمول منابع عايداتی ديگر) 

  باشد).

  مصارف ماھوار:

   ٣٠٠٠            کرايه خانه  .١

  ١٥٠٠      مصارف گاز، برق، آب، تليفون وغيره .٢

  ٣٠٠          فيس مکتب دو طفل  .٣

  ٥٠٠٠  افغانی فی نفر) ١٠٠٠ه پنج نفر ( مصارف خوراک .٤
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 ١٠٠٠      اوسط مصارف لباس مکتب اطفال  .٥

  ١٠٠٠          مصارف مهمان ھا  .٦

 ١٠٠٠            امور اجتماعی  .٧

 ٨٠٠          مصارف صحی  .٨

 ١٠٠٠          لباس زمستانی و بهاری  .٩

 ١٠٠٠    غير مترقبه (تصادف و مريضی) ارف صم .١٠

   ١٥٦٠٠            تمام مصارف ماھوار

  غانی کسر ماھوار اين خانواده اف ٥٦٠٠نتيجه 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان بيان  ١٣٨٨حاال مثال بودجه دولت را با ارائه نمونه از بودجه سال 

  مينمايم:

  

  ١٣٨٨: خالصه بودجه ملی سال .٢٢جدول 

  ١٣٨٨خالصه بودجه ملی سال 

  به مليون افغانی  به مليون دالر امريکايی  

  بودجه اصلی

  ١٣٠،٧٦٣٫٨٠ ٢،٥١٤٫٦٩  مجموع تمويل

  ٥٠،٦٠٠٫٠٠  ٩٧٣٫٠٨  عوايد داخلی

  ٨٠،١٦٣٫٨٠  ١،٥٤١٫٦١  تمويل از کمکهای خارجی

  ١٥٣،٠١١٫٦٣  ٢،٩٤٢٫٥٣  مجموع مصارف
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  ٩٣،٩٥٣٫٥٧  ١،٨٠٦٫٨٠  مصارف بودجه عادی

  ٥٩،٠٥٨٫٠٦  ١،١٣٥٫٧٣  مصارف بودجه انکشافی اصلی

  ٢٢،٢٤٧٫٨٣- ٤٢٧٫٨٤-  مازاد بودجه/ کسر بودجه

  ١٠،١٤٢٫٤٧-  ١٩٥٫٠٥-  مازاد/ کسر بودجه عادی

  ١٢،١٠٥٫٤٠-  ٢٣٢٫٨-  مازاد/ کسر بودجه انکشافی

  ١٣٨٨منبع: بودجه سال 

دارای کسر ميباشد. حاال سوال اين جاست که چطور  ١٣٨٨ديده ميشود بودجه دولت نيز در سال طوريکه 

  ؟ ده کاھش بدھيم و يا ھم در صورت امکان از ميان برداريمخانوا ميتوانيم اين کسر را ازبودجه دولت و

اوالً در بخش خانواده بهتر است که مصارف اولويت بندی شود ( مصارف کم شود و يا برای حال حاضر 

  به تعويق انداخته شود)

  ١٠٠٠  کاھش مصارف برای مهمان ھا    �

  ١٠٠٠  عدم سهمگيری در امور اجتماعی   �

  ١٠٠٠       خريد کاال ھای ارزان �

 استفاده اقتصادی از سهولت ھای زندگی  �

 استفاده از راه ھای وقايوی برای صحتمند بودن �

 توازن ميان مصارف وردن آبوجود  �

و اگر امکان نداشت که مصارف خانواده مذکور کاھش بيابد پس خانواده کوشش ميکند تا از امکانات که 

  در دسترس دارند دست به قرضه بزنند.



 

١٦ 

 

اده را معموالً بزرگ خانواده تهيه ميکند و بزرگ خانواده شخص مسؤل است که بايد بين پالن مالی خانو

ا جلوگيری شود. و اعضای خانواده تنهعوايد و مصارف خانواده توازن را بوجود بياورد تا از کسر بودجه 

  وقتی ميتوانند پول را مصرف کنند که از بزرگ خانواده اجازه بگيرند. 

ع بزرگی از بودجه خانواده ھا می باشد بخاطريکه تعداد خانواده ھای زياد حکومت بودجه حکومتی يک نو

اھده کسر در بودجه مصارف در صورت مشمالی حکومت می باشد  نکه يک پالجه را ميسازد. بناًء بود

ھا را اولويت بندی ميکنند. قابل ی را کاھش و يا محو ميکنند در ھمان دوره مالی و نيازمندی غير ضرور

متفاوت تر از خانواده ھا کاھش و و کر است که دولت کسر بودجه خود را از طروق و شيوه ھای مختلف ذ

از کشور کمک بدست آوردن و يا قرضه از منابع داخلی و يا کشور ھای ديگر يا ميپوشاند با بدست آوردن 

در بحث ھای بعدی در  .(قابل ذکر است کهنشر بانک نوت و يا فروش جايداد ھای دولتیھای ديگر و يا ھم 

  شرح کامل ميپردازيم.) ه دولت و حالت ھای مختلف بودجه بامورد بودج

  مزايای بودجه بندی  ١٫٩

رائه ميدھد و نزديکترين و با او حجم فعاليت ھا را  مصارفو  عوايدھمواره اطالعات در مورد  .١

 صرفه ترين راه ھا برای انجام برنامه ھا و رسيدن به اھداف انتخاب ميگردد.

 بودجه کمک ميکند که با حداقل امکانات، حداکثر کارآئی در اقتصاد ايجاد شود.  .٢

مهم دخالت دولت در اقتصاد با توجه به گريز ناپذير بودن حضور دولت در اقتصاد، بودجه ابزار  .٣

 انفالسيونادی و کنترول رکود، دولت از طريق بودجه می تواند به مقابله با نوسانات اقتصاست. (

برنامه ھای مختلف را در کل کشور ھماھنگ کند. يا بعبارت ديگر با بودجه ريزی بين  بپردازد)

 ھماھنگی ايجاد کنند.  سياسی و برنامه ھای مختلف دولت در امور اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی

 دولت را در دستيابی به اھداف ياری می دھد. ،بودجه .٤

 م می کند. امکان نظارت بر دولت و دستگاه ھای اجرايی را فراھ .٥
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  رابطھ بودجھ و برنامھ ريزی ١٫١٠

برنامه ريزی عبارت از ھدايت کليه فعاليت ھای اقتصادی و اجتماعی در جهت تامين نيازھا با توجه به 

  تضيات و امکانات کشور. قم

(بين سال) و بلند مدت  ٧تا  ٣ميان مدت ( بين  ، سال) ٢تا  ١برنامه ھا عمدتاً به سه دسته کوتاه مدت (بين 

. برنامه بلند مدت را چشم انداز ميگويند و عمدتاً متکی به آرمان ھا و اصول سال) تقسيم ميشوند ٢٥تا  ١٠

و ارزش ھای بلند مدت است. برنامه ھای ميان مدت را برنامه ھای توسعه يا برنامه ھای عمرانی مينامند 

ساالنه مينامند. بودجه ريزی عمدتاً و برنامه ھای کوتاه مدت را معموالً برنامه ھای عملياتی يا بودجه ھای 

نوعی برنامه کوتاه مدت است که عالوه برآنکه يک سند مالی است که فعاليت ھای مالی دولت را نشان 

لذا در ان خط مشی ھا، سياست ميدھد ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی يک جامعه را نيز منعکس ميکند. 

يی که در جهت اجرايی نمودن اھداف کشور و برنامه ھای ، دستورالعمل ھا و معيار ھای دقيق اجراھا

تدوين و اجرا ميشود. و معموالً اين خط مشی ھا، سياست ھا و معيار ھا  ، ميان مدت و بلند مدت است تهيه

  .)٤٧:٣(ت اندرکاران اجرايی قرار ميگيردمبنای عمل کارشناسان و دس

  دولتنقش چھارگانھ بودجھ  ١٫١١

برای  ی از ابزارھاين نبوده، بلکه يکيک دولت در يک دوره مع عوايد بودجه تنها مجموع مصارف و

بودجه در اين خصوص دارای  عی دولت ھا نيز ميباشد. بنابر آناعمال سياست ھای اقتصادی و اجتما

  :)١٦:٣( که عبارت اند از چهار نقش اساسی ميباشد

 تامين محصوالت و خدمات عمومی .١

صوالت عمومی عبارتند از صوصی قرار دارند، و محل محصوالت خمحصوالت عمومی در مقاب

ً کليه افراد جامعه ميتواند بصورت مساويانه از آنها استفاده کنند. استفاده   محصوالت و خدماتی که طبيعتا

از افراد جامعه مانع استفاده ديگر نميگردد. اين نوع خدمات و محصوالت در بازار وجود نداشته و  یيک

مالياتی  عوايدعرضه آن توسط دولت تعين ميگردد و مصارف آن از  ت ميباشد ون به عهده دولتامين آ

مردم تمويل ميگردد. مثالً اين نوع محصوالت و خدمات عبارت از اعمار پارکها و راھها، صحت، امنيت 

  و غيره.
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 تامين عدالت اجتماعی  .٢

تامين رفاھی و آموزشی عدالت اجتماعی به تعبير ساده و منطبق با ھدف ھای بودجه عبارت است از: 

برای کليه افراد جامعه در تمام سطوح بطور رايگان که فرايند رشد و تعالی در کشور به صورت مساويانه 

  فراھم می نمايد.

 عوايددولت می تواند به منظور کاھش تفاوت ميان فقر و ثروت و يا فاصله ھای طبقاتی و توزيع مجدد 

نمايد و در مقابل  وضعالً باالی افراد که عايد بيشتر دارد ماليه بيشتر افراد جامعه از بودجه کار بگيرد. مث

ميتوان تعهد دولت را در خصوص دارد، مصرف نمايد. يعنی  عايداز طريق بودجه به اشخاصی که کمتر 

جامعه از بودجه آن در دوره مربوطه دانست، يعنی ميتوان تشخيص داد که استفاده کننده گان از مصارف 

دولت کدام اقشار و طبقات جامعه اند و در پهلوی آن بايد مشخص گردد که بار تامين منابع  در بودجه

مصرف بدوش کدام اشخاص و يا طبقات ميباشد. در بررسی تامين عدالت اجتماعی ميتوان از شاخص ھای 

  زير استفاده نمود:

 سهم طبقات و مناطق محروم از اعتبارات رفاھی اجتماعی �

 تماعیگسترش بيمه ھای اج �

 صندوق بيکاری و تقاعد �

 سبسايدی ھا �

 عايداحداث خانه ھای ارزان قيمت برای طبقات کم  �

 آموزش رايگان �

 نسبت ماليات مستقيم و غير مستقيم �
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 تامين انکشاف اقتصادی  .٣

انکشاف و رشد اقتصادی در تمام نظام ھا و ايدئولوژيها يکی از اھداف اساسی دولت را تشکيل ميدھد که 

ھا و تالش برای احداث و ايجاد زيربنا زيربنائی ی ارذی عمرانی و سرمايه گه ھا و طرح ھااجرای برنام

  که اين زيربنا ھا وسيله يی برای رشد سکتور خصوصی می باشد. را می نمايد

 تامين ثبات اقتصادی .٤

ذاری بنابر اين بودجه نوين ابزار سياست گ .ميباشدو تقاضا کل ثبات اقتصادی عبارت از موازنه عرضه 

سياست انقباضی و انبساطی می  اجرایمالی و اقتصادی در جامعه تلقی ميگردد که دولت ھا را قادر به 

  .باشدو قدرت خريد افراد جامعه نيز مي استخدامگذار باالی نمايد و ھمچنين تاثير 

رد. بلکه ييگو مصارف دولت در رفع نوسانات اقتصادی مورد استفاده قرار م عوايدبنابر اين نه تنها کليه 

  و مصارف بودجه عاملی مهم در جهت دادن اقتصاد کشور نيز می باشد. عايدترتيب 

  خالصھ 

کلمه بودجه سير مکمل تاريخی خود را پيموده است طوری که کلمه بودجه از زبان التينی بنام بولگا وارد 

) وارد زبان Budget زبان فرانسوی شد که اصطالح بوژت را افاده مينمود بعداً اين اصطالح بنام (

م بصورت رسمی در ١٨١٤انگليسی شد. اما بايد يادآور شد که اصطالح بودجه برای اولين بار در سال 

  مورد عوايد و مصارف دولت در کشور فرانسه بکار برده شد.

ـ بودجه عبارت از معمول ترين تعريفی از بودجه توسط کالسيک ھا صورت گرفته است که عبارت است: 

 و ینيش بيک سال پي ین معموالً برايک مدت معي یمصارف دولت برا د وياست که در آن عوا ک سندیي

  گردد.يب ميتصو

دولت است  یبودجه عبارت از سند قانون د:ينما یف ميتعر یز بودجه را طور آتيمقرره بودجه افغانستان ن

انعکاس دھنده تمام  ده وين گرديک سال تعيوالً من معيموعد مع یمصارف برا د ويع عوايکه در آن جم

  باشد. یم یاسيس و یکلتور ،یدفاع،یاجتماع ،یانکشافات در ساحات  اقتصاد ت ھا ويفعال

  ن ازين قرار است:آمتعددی دارد که ازين جمله ويژه گی ھای مهم  خصوصيات بودجه دولت 
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ه برای يک سال ودجه توسط مرجه قانون گذار (پارلمان) تصويب ميشود؛ بودجببودجه يک برنامه است؛ 

  بودجه يک پيش بينی است و بودجه يک نوع پالن است. مالی است،؛

ش حکومت مشروطه در سال يدايبودجه ھمزمان با پ ید گفت که شروع و اجرايش بودجه بايدايدر مورد پ

م در کشور  ١٧٣٣از طرف دولت از سال  یب پالن مصارف ادارات دولتيم بوده است. تصو١٢١٥

موضوع   ١٨قرن  اوسطبار اول در پارلمان آن کشور اظهار شد. باالخره در  ید برايردانگلستان آغاز گ

 امريکا ميالدی ١٩٤٩د. بعد از تحوالت متعدد در سال يب بودجه در کشور انگلستان مروج گرديتصو

روش سنتی بودجه تغيير نموده و جای خود را برای بودجه به اساس برنامه تعويض نمود. که بعداً اين 

  وش بودجه در کشور ھای متعدد گسترش يافت. ر

دولت  یستم ھاين سيل اوليتشک در افغانستان ھم آھنگ و ھم زمان با یمال یستم ھايق سيآغاز طرح و تطب

دولت را به  جخر ف دخل وين اداره موجود بوده است که وظايان چنيصورت گرفته است در عصر غزنو

در بار کشور را  یادار و یفه ماليوظ یوان اعليز مرجع بنام دينعهده داشته است. در عصر احمد شاه بابا 

 یت دولتين ماموريدر سلسله متعاقب ھم ا را داشت، موجود بود . یگيوان بيداد که مسؤل آن لقب ديانجام م

ز يخان ن یر علير شيشد در عصر سلطنت امياد ميالملک  یمستوف ن الملک ويا ، اميل الرعيوک یبنام ھا

ک اداره ير عبدالرحمن خان ينکه در اواخر دوران  اميا د . تايگردياد ميالملک  یه بنام مستوفير ماليوز

قبل از  یعنيش ١٢٩٨باالخره در سال  د.يجاد گرديالملک در مرکز ا یبه عنوان مستوف ینسبتاً منظم مال

مچه صورت حصول استقالل افغانستان در زمان امان هللا خان حسابات دولت به اساس دفاتر روزنا

در آن زمان قسماً  یفعل نظام بودجه به شکل مدرن و شد.يب مياق ورقوم ترتيگرفت که بر طبق اصول سيم

د يض گرديه تعويش توسط اصول شهر١٣٠٣در سال  ش دوام نمود و١٣٠٣ن اصول تاساليوجود ا

با  یود آمد ولش بوج ١٢٩٩افغانستان در سال یمصارف در نظام مال د ويعوا ینيش بيپ ستم بودجه وي.س

 در آن زمان و ین خزانه شاھيب بعمل آمد تا ین نظام بودجه در افغانستان ھم چنان سعين اوليبوجود آمدن ا

 ین سالهايب یعنياغتشاش  یسال ھا ستم بودجه درين سيا د.يک به عمل آيک تفکيبودجه دولت 

ماه دوره اغتشاش دوام  )٩(  مدت ید وبراياق و رقوم عوض گرديدوباره توسط اصول س ١٣٠٨ـ١٣٠٧

  ش دوام نمود . ١٣١٤سال  د و تاين اصول گردين ايگزيه دوباره جايبعداً اصول شهر که نمود
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رات را در يتغ تحوالت و یو مانچوليوژنيبنام موس یويتاليک نفر متخصص ايش به مشوره  ١٣١٥درسال 

 ـ١٣٢٨دا کرد .يت پيکشور عموم ستم تا دو سال درتماميورد. اين سآبودجه دولت بوجود  طرز حسابات و

 یقرار گرفته وبا  بعض یبررس و مورد غور یوکليمن فرانسويتوسط موس یستم مانچوليش س١٣٣٢

 یازيستم مضاعف توسط نيش س١٣٣٣وبعداً درسال  د قرار گرفت.ياو دوباره مورد تائ یالت جزئيتعد

ق قرار يبصورت کامل مورد تطب ستم ھنوزين سيد اما ايشنهاد گرديبود پ یک متخصص ترکيکه  یشاھ

 طرح و یکائيامر  P.E.Sتوسط موسسه  یش بودجه دولت به شکل فعل ١٣٣٨نگرفته بود که درسال 

  گردد.يم ید و تا امروز اجرا وعمليق گرديتطب

نقش دولت در اقتصاد از دير زمان موضوع بحث مفصل اقتصادانان و انديشمندان بوده و اينک نيز از 

ه عموم اقتصادانان و صاحبنظران است. در اين ميان اقتصادانان و دانشمندان کالسيک با مباحث مورد توج

دخالت دولت در اقتصاد موافق نبودند و حتی اين دخالت را مانع کارکرد عادی و طبيعی عوامل اقتصادی 

) بودند. ادزآو باعث اخالل در مناسبات آنها ميدانستند. آنها خواھان وضيعت و شرايط (بازار و اقتصاد 

در بسياری از کشور ھا به چشم ميخورد. زاد آامروزه نيز گرايش به اقتصاد غير دولتی و سازوکار بازار 

اين گرايش روز به روز بيشتر ميشود. ليکن اين تحول در کشور ھای که بخش مهم از اقتصاد دولتی است 

گاه حقوقی و سياسی ويژه و منحصر ساده نيست. سرانجام سخن اينکه دولت ھا در ھمه کشورھا دارای جاي

  به فرد ھستند.

با توجه به سير تحول جامعه بشری در ابتدا تنها عامل اقتصادی خانوار ھا بود بعدھا تصدی ھای اقتصادی 

نيز اضافه شد سپس نهاد ھای واسطه مانند نهاد ھای مالی و بازار ھای مختلف اضافه گرديد در نهايت با 

امع تکامل بيشتر يافت. و در اخير ارتباط بين الملل مختلف الگوی اقتصادی را بوجود آمدن دولت شکل جو

. چنانکه بودجه بندی نهاد ھای خصوصی و غير انتفاعی از نهاد ھای دولتی فرق دارند و نهاد کامل نمود

 ھای دولتی  در سطوح فدرالی، ايالتی و محلی از ھمديگر فرق دارند. 

نابر وسعت، طرز پاسخدھی، شرايط اقتصادی و ترکيب عوايد نسبتاً ساده بودجه بندی ھای غير انتفاعی ب

ميباشد. بودجه بندی در دولتها کامالً تخنيکی است. حاالنکه بودجه بندی حکومت ھای محلی از لحاظ 

ک و اندازه، ترکيب عوايد، شرايط پاسخدھی به اوضاع اقتصادی، مسؤليت ھای محدود، ترکيب نفوس کوچ

بودجه بندی دولت ھا و از بودجه دولتی فرق دارد و کوچکتر ميباشد. گی ه ديھمچنان پيچقلمرو کوچک و 
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طالعات در مورد اارگان ھا دارای مزايای متعددی است که از آنجمله مزايای مهم آن به قرار ذيل است: 

صاد ايجاد کثر کارآئی در اقتبا حداقل امکانات، حدارائه ميدھد؛ او حجم فعاليت ھا را  مصارفو  عوايد

ر مهم دخالت دولت در اقتصاد بودن حضور دولت در اقتصاد، بودجه ابزا گريز ناپذيربا توجه به شود؛ 

امکان نظارت بر دولت و دستگاه ھای اجرايی  در دستيابی به اھداف ياری می دھد؛بودجه دولت را است؛ 

ه اين نقش کدر يک جامعه ميباشد  مهم شزايای متعدد بودجه دارای چهار نقدر پهلوی مرا فراھم می کند. 

، تامين عدالت اجتماعی، تامين انکشاف اقتصادی تامين محصوالت و خدمات عمومی ھا عبارت است از:

  .تامين ثبات اقتصادیو

  سواالت

  . مفهوم بودجه را افاده نمائيد.١

  . بودجه را تعريف نمائيد.٢

  ه است؟بودجه را چگونه تعريف نمود ،. مقرره بودجه افغانستان٣

  است؟ بيان داريد.خصوصيات . بودجه دولت دارای کدام ٤

  . بودجه در جهان چگونه سير تاريخی را پيموده است؟٥

طرح و تطبيق سيستم ھای مالی دولت ھم آھنگ با کدام زمان ھا است؟ و بودجه دولت کدام سير   . آغاز٦

  تاريخی را در افغانستان پيموده است؟

ش کدام تحوالت و تغييرات را در طرز حسابات و بودجه دولت  ١٣١٥ل . متخصص ايتاليوی در سا٧

  افغانستان بوجود آورد؟

  . چرا بايد دولت ھا دارای بودجه باشد؟٨

  اقتصادانان کالسيک در مورد دخالت دولت در اقتصاد چی نظر داشتند؟. ٩

  چيست؟ .  فرق ميان بودجه نهاد ھای غير انتفاعی، محلی، دولتی و نهاد ھای خصوصی١٠

  . بودجه بندی دارای کدام مزيت ھای است؟١١

  . بودجه و برنامه از ھم چه تفاوت دارد؟١٢
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 . نقش ھای را که بودجه در جامعه ايفا ميکند کدام ھا اند؟ مختصراً توضيح دھيد.١٣

  خذأم

ر بودجه از تنظيم تا کنترول، چاپ مه .)١٣٨٦ابراھيمی نژاد، دکتور مهدی، فرج وند، اسفند يار. ( .١

 .قم، تهران

ا .٢

 ). رھنمود آموزشی.١٣٩٢نستيتوت خدمات ملکی. (

ا .٣

ی �پوھنتون کابل، پوھن ).١٣٩٢. (ساسات مديريت پولی، پروگرام ماستری پاليسی و اداره عامه

  حقوق.

 .سياست بودجه، مطبعه بهير، کابل .)١٣٨١( ،عبدهللا.حقايقی .٤

 .جه، انتشارات فروزش، تهرانفراگرد تنظيم تا کنترول بود .)١٣٨٥فرج وند، اسفنديار. ( .٥

 .زمينه بودجه ريزی، مطبعه نيل، تهران  .)١٣٨١فرھنگ مهر، حسين. ( .٦

  .مقرره بودجه افغانستان .)١٣٥٥( .وزارت عدليه .٧
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  ومدفصل 

	وظايف بودجھ
  

وظيفه اساسی بودجه عبارت از اين است تا فعاليت ھای دولت را طوری ترتيب وتنظيم نمايد که يک 

پالن شده حکومت را امکان پذير ساخته وعالوه بر آن تامين رفاه عمومی     تطبيق موثر تدابير انتخاب و

را که ھدف اساسی دولت را تشکيل مينمايد توسط ارتباط دادن موثر فعاليتهای اقتصاد خصوصی و اقتصاد 

که اين وظايف را عالوه بر آن به بودجه مدرن وظايف ديگری نيز نسبت داده ميشود  دولت مساعدت نمايد.

  ميتوان به دو دسته ذيل طبقه بندی نمود:

دسته دومی بنام وظايف مدرن بودجه ياد   دسته اول اين وظايف بودجه بنام وظايف تعاملی يا عنعنوی و

  ميشود.

وظايف تعاملی بودجه  وظايف سياسی، حقوقی، سياست مالی ، ووظايف سياست اقتصادی بودجه را احتوا 

وظايف تحليلی بودجه را شامل ميشود  که  ه وظايف مدرن بودجه وظايف پالنگذاری ونموده در حاليک

  .)٧:٢( م از وظايف فوق صحبت بعمل ميايداکنون در مورد ھر کدا

	وظايف عنعنوی بودجھ  ٢٫١

  وظايف سياسی بودجھ                          ٢٫١٫١

به اين معنی که حکومت يک  نجام ميدھدادر کشورھای دموکراسی پالن بودجه يک وظيفه سياسی را  

مصارف تمام شد تطبيق اين پالن در بودجه نشان داده می شود. از اين  و هپروگرام سياسی را طرح نمود

جهت بودجه دولت ميتواند به مفهوم يقينی به حيث يک انعکاس مقداری سلسله مراتب اھداف مختلفی 

شوند. اين طرح بودجه سپس غرض مشوره مالحظه گردد که از طرف حاملين تصاميم سياسی انتخاب می 

  به اين ترتيب قوه مقننه در بوجود آوردن بودجه مسؤل ميباشد. تثبيت اجازه به قوه مقننه تقديم گرديده و و
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افغانستان سال  ١٣٥٣تصويب بودجه قبل از شروع دوره بودجوی يا سال بودجوی (بر طبق مقرره بودجه 

ت که برای آن تخمينات منابع مالی و ضروری بودجوی تقديم می بودجوی عبارت از سال مالی ما بعد اس

برای طرزالعمل  شود)  به حيث وظيفه اولی سياسی يا به حيث وظيفه اساسی سياسی ياد گرديده ومبنائی را

  موثر حقوقی حکومت نشان می دھد .

در اثنای دوره  در چوکات وظيفه دوم سياسی يا وظيفه کنترولی بودجه فعاليت قوه اجرائيه يا حکومت

حسابی مورد بررسی  صحت عددی و بودجوی و بعد از دوره بودجوی از نظر قانونيت اجراأت و

  داده می شود . ونظارت قرار

  وظايف قانونی بودجھ(وظايف حقوقی)  ٢٫١٫٢

وظايف قانونی بودجه با وقايع سياسی و بخصوص با وقايع حقوقی توام ميباشد وظيفه اولی حقوقی بودجه 

حقوقی تعين ميگردد به اين معنی که  يفه اساسی حقوقی نيز ياد ميگردد توسط اساس قانونی وکه بنام وظ

 کرده ميتواند. صورت موجوديت يک اساس دقيق قانونی بودجه قدرت اجراآت قانونی را پيدا صرف در

 عداد واداره را به ا وظيفه دومی حقوقی که بنام وظيفه الزام حقوقی نيز ياد ميشود تابعيت حکومت و 

وظايفی که در بودجه نشان داده شده و توسط قوه مقننه تثبيت شده شامل ميشود. اين تابعيت حکومت و 

وظايف تثبيت شده در بودجه خاصيت قانونی يا مکلفيت اجرائيوی را دارا بوده و ھمچنان  اداره به اعداد و

  نورم ھای  حقوقی عنعنوی نيز شامل ميتواند.

  ھوظايف سياست مالی بودج ٢٫١٫٣

يک پروگرام کار حکومت صرف زمانی ميتواند جنبه تطبيقی وعملی را به خود اختيار نمايد که برای 

  تکافوی مصارف آن عوايد کافی و مطابقت کننده موجود باشد.

تطابق احتياج مالی و موجوديت وسايل مالی مطابقت کننده وظيفه اساسی سياست مالی  بنابرآن توافق و

ينمايد که اين وظيفه بنام وظيفه اولی سياست مالی يا وظيفه تکافو کننده سياست بودجه دولت را تشکيل م

 مالی ياد ميشود.

وظيفه دومی سياست مالی عبارت از اين است تا مؤثريت و معقوليت اقتصادی رھنمائی بودجه را تقويه   

  .مالی ياد ميشود سازمانی سياست و مساعدت نمايد که اين وظيفه بنام وظيفه رھبری کننده اقتصادی و
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  وظايف سياست اقتصادی بودجھ ٢٫١٫٤

اين نظر مورد قبول و تائيد قرارداده ميشد که وظايف  ١٩٢٩سال  الیزمان بحران اقتصادی جهان  تا

وظايف سياست مالی بودجه خاتمه ميابد اما بعد از بحران  وظايف حقوقی  و –بودجه با وظايف سياسی 

ماعی بعدی آن اين نظر بيشتر مورد تائيد قرار گرفت که وظايف  نتايج اقتصادی و اجت اقتصادی جهان و

  را نيز انجام ميدھد. بلکه وظايف سياست اقتصادیبودجه محدود و منحصر به وظايف فوق نبوده 

در چوکات اين وظيفه سياست اقتصادی بودجه سعی ميگردد تا اھميت اقتصادی ايکه به بودجه دولت  

پروگرام عمومی  يث يک وسيله برای ھم آھنگ ساختن اقتصاد مالی دولت ونسبت داده می شود از آن به ح

  اقتصادی استفاده بعمل آيد .

انجام  دادن اين وظيفه از طرف بودجه دولت بنام وظيفه اولی سياست اقتصادی بودجه يا وظيفه ساختمانی 

در تحقق  رده شده وبودجه ياد می شود که در اينصورت بودجه بحيث يک وسيله سياست اقتصادی بکار ب

بخشيدن اھداف سياست مالی، اھداف سياست اجتماعی، اھداف سياست کانژانکتوری (سياست حالت 

  اقتصادی ) و اھداف سياست رشد اقتصادی سهم ميگيرد .

که اين وظيفه تنظيمی بودجه بنام وظيفه  معقوليت اقتصادی يک سياست اقتصادی معين خدمت مينمايد 

  ی بودجه ياد می شود .ثانوی سياست اقتصاد

	وظايف مدرن بودجھ   ٢٫٢

  وظايف پالنگذاری بودجھ ٢٫٢٫١

ذات خود معنی ميدھد که عوايد و مصارف مربوط به يک دوره معين آينده بوده ه مفهوم پالنگذاری بودجه ب

و بنابر آن تشکل اراده سياسی در تهيه و تر تيب بودجه خود را به معرفی اھداف معين آينده عيار مينمايد. 

ن ساختمان ھر بودجه بائيست نخست از اين سوال  آغاز گردد که کدام اھداف و چه نوع اھداف بايد حي

تامين گردد. بنابر آن تعين اھداف وظيفه اولی پالنگذاری بودجه را تشکيل می دھد که بنام وظيفه پروگرام 

                                                                                      سازی نيز ياد ميشود.                                                    

وظيفه دومی پالنگداری بودجه عبارت از اين است تا قبل از ترتيب بودجه توضيح گردد که اھداف تعين 

  شده در بودجه چه گونه تامين شده ميتواند.  
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  وظايف تحليلی بودجھ ٢٫٢٫٢

صورت اقتصاديت،  در فوقأ تذکر داده شد يک نوع کنترول ديگر نيز اسی ايکهعالوه بر کنترول سي

موافقت  مؤثريت تدابيراتخاذ شده سياست بودجه صورت ميگيرد. درعين حال بائيست مطابقت و معقوليت و

تدابير اتخاذ شده با اھداف سعی شده مورد بررسی قرار داده شود يا به عباره ديگر بائيست ديده شود که 

  شده يا پالن شده کافی دانسته ميشود .  تعيينوردن اھداف آايل پيش بينی شده تا کدام اندازه برای بروس

) تدابير سياست بودجه به ارتباط يک  Ex-Post analysesيک تحليل بعدی يا تحليل انجام دوره (  

وظيفه کنترولی  مداوم تاثيرات تدابير سياست بودجه، معقوليت اقتصادی اجراات و بررسی تجربوی و

  . سياست اقتصادی و مالی را تضمين نموده و اين وظيفه بنام وظيفه اولی تحليلی ياد ميشود

مراقبت جريان بودجه از نقطه نظر تامين اھداف توسط تحليل کنترولی بعدی بائيست با رعايت شرايط  

ط اقتصادی در آينده امکان آينده تکميل گردد که اين کار از طريق يک تحليل پيشگوئی کننده وضع و شراي

پذير شده ميتواند. مفهوم يک تحليل پيشگوئی کننده عبارت از اينست تا يک مقايسه ھست و بايد را بين 

وضع آرزو شده آينده انجام بدھد که اين وظيفه ثانوی تحليلی يا وظيفه پيشگوئی کننده  وضع متوقعه آينده و

پذير ساخته و توسط آن اساسی را برای پالنگذاری بعدی بودجه قياس اساسات تصميمی جديدی را امکان 

  تشکيل مينمايد.

	خالصھ
  

وظيفه اساسی بودجه عبارت از اين است تا فعاليت ھای دولت را طوری ترتيب وتنظيم نمايد که يک 

عالوه بر آن تامين رفاه عمومی     پالن شده حکومت را امکان پذير ساخته و تطبيق موثر تدابير انتخاب و

ا که ھدف اساسی دولت را تشکيل مينمايد توسط ارتباط دادن موثر فعاليتهای اقتصاد خصوصی و اقتصاد ر

  مساعدت نمايد. یدولت

دسته دوم بنام وظايف مدرن بودجه ياد   دسته اول اين وظايف بودجه بنام وظايف تعاملی يا عنعنوی و

وظايف سياست اقتصادی بودجه را  و لیوظايف تعاملی بودجه وظايف سياسی، حقوقی، سياست ما ميشود.

  وظايف تحليلی بودجه را شامل ميشود. احتوا نموده در حاليکه وظايف مدرن بودجه وظايف پالنگذاری و
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	سواالت 
 

  . وظايف اساسی بودجه چيست؟١

  . وظايف بودجه به کدام بخش ھا تقسيم شده است؟٢

  . وظايف سياسی بودجه چی را بيان ميکند؟٣

  انونی بودجه کدام وظايف را در بر دارد؟. وظايف ق٤

  . وظايف سياست بودجه را بيان داريد؟٥

  بر دارد؟ . وظايف سياست اقتصادی بودجه چی زمانی مورد توجه قرار گرفت و کدام وظايف را در٦

  . وظايف مدرن بودجه کدام ھا است؟٧

  . مفهموم پالن گذاری بودجه را بيان داريد؟٨

  را مختصراً توضيح دھيد.ظايف تحليل بودجه و. ٩

  

	خذأم
 

  سياست بودجه، مطبعه بهير، کابل .)١٣٨٢حقايقی،عبدهللا .( .١

 .فراگرد تنظيم تا کنترول بودجه، انتشارات فروزش، تهران .)١٣٨٥فرج وند، اسفنديار. ( .٢
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  سومفصل 
  

	عوايد و مصارف بودجھ پالن گذاری
  

که توسط آن فعاليت ھای دولت  ودجوی آينده ميباشدمصارف بودجه برای يک دوره بعوايد و  پالن گذاری

االمکان  در يک زمان معين حتی طوری رھبری و تنظيم ميشود که توسط آن دولت در يک مملکت و

  بزرگترين سهم را در تامين رفاه ملی انجام داده بتواند.

جه يک طرح، فعاليت، مصارف بودجه بايد ھمراه با واقعيت ھا ھمراه باشد چونکه بودپالنگذاری عوايد و 

برنامه و ھدف است ھرگونه اشتباھی در ارقام بودجه ميتواند منجر به ايجاد خلل و مشکالت در مسايل 

بودجوی و اقتصادی کشور گردد. بهمين ملحوظ است که بودجه سازی و پيش بينی عوايد و مصارف 

پيش بينی عوايد و  ق ميتواندبودجه يک امر فنی است تا يک امر سياسی. دخالت سياسيون در مسايل فو

  .)٢٨٢:٢( دور کندف را از واقعيت ھای مصار

 ضروری و معقول دانسته ميشودرای طرح بودجه حتی االمکان دقيق، پالنگذاری عوايد و مصارف که ب

به ھمين منظور روش ھای متعدد متناسب با اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور ھا برای پيش بينی عوايد 

  حسب اتی صورت ميگيرد: ه وجود دارد. اين روش ھا به و مصارف بودج

  صارف بودجھپالنگذاری ممصارف و  ٣٫١

مصارف عبارت از مبالغی است که بمنظور اجرای برنامه ھای دولت و رسيدن به اھداف اقتصادی، 

  اجتماعی، سياسی وغيره در بودجه دولت و سازمان ھا به تصويب می رسد. 

از پيشبينی مصارف يک دوره بودجوی آينده ميباشد.                                     پالنگذاری مصارف بودجه عبارت 

پالنگذاری مصارف بودجه نظر به پالنگذاری عوايد بودجه بصورت دقيق تر و قابل اطمينان تر صورت 

ايد گرفته ميتواند زيرا اين پالنگذاری مصارف به حيث يک تصوير پروگرام کار حکومت نظر به عو

به طرزالعمل مردم و انکشاف اقتصادی دارا بوده و صرف يک قسمت مصارف بودجه تابعيت کمتری را 

به انکشاف ی از بين بردن خسارات ناشی از وقايع غيرمترقبه درآينده تابع  برااز قبيل کمک ھای دولت 

د مينمايند بطور بنام مصارف مشروط يا  ( H. Timm) وضع آينده ميباشد که اين نوع مصارف را تيم 
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خشک سالی مدن آبوجود شدن سيالب ھا، سرازير آينده در اثر وقوع زلزله ھا،  ویمثال در دوره بودج

و اقتصاد وارد ميگردد که جبران و تکافوی وغيره وقايع و حوادث غير قابل پيشبينی خساراتی برای مردم 

  ر گرفته شده نميتواند.در نظخسارات مذکور يک نوع مصارف حين پالنگذاری بودجه اصالً 

واير مالی حين ترتيب بودجه د  مقامات پيشنهاد مصارف از طرف مقامات اداری منفرد صورت گرفته و

 ھم آھنگ سازی و کاھش مصارف مجموعی پيشنهاد شده را نيز به عهده دارند. وظايف 

ميشود که وسايل دانسته دواير منفرد طبعاً وقتی مطرح بحث يا ضروری مساله کاھش مصارف از طرف 

اين مصارف مجموعی پيشنهاد شده وجود نداشته باشد يا به عباره مالی مطابقت کننده و کافی برای تمويل 

  ديگر عوايد مجموعی پيشبينی شده نظر به مصارف مجموعی پيشنهاد شده کمتر باشد.

را تشکيل  یبه انکشاف يک حالت مداوم و ھميشگ بخصوص در کشور ھای رودر ساحه عمل اين حالت 

دست گيرد خيلی زياد و در نتيجه بايد دولت روی  که راھای مصارفاتی چه درين ممالک پروگرام  -مينمايد

ل پروژه ھای مصارفاتی فوق ايف دولت خيلی سنگين بوده درحاليکه وسايل مالی کافی برای تمويوظ

مجبور است تا مطابق به عوايد  آن درين حالت دولت بنا بر به دسترس دولت قرار نميداشته باشد. معموالً 

  نمايد. ملی نموده و مصارف مازاد را تنقيصدر دست داشته پروگرامهای مصارفاتی را ع

 ھرگاه در جريان دوره پالن بودجه مصارف خارج از پالن يعنی مصارفی که در پالن پيشبينی نشده باشد

در  ن نيز ضروری دانسته شود،ام دادن آانج ود نموده وعرض وج وقايع غير مترقبه)(مصارف برای 

 اينصورت جهت تکافوی اين مصارف يک پالن بودجه بعدی ترتيب داده ميشود.

  طبقھ بندی مصارف  ٣٫١٫١

طبقه بندی طبقه بندی مصارف از جمله قديمی ترين و متداول ترين نوع طبقه بندی در بودجه است. 

ازد و از انجام مصارف به ميل مصارف از اين جهت مهم است که نظارت دقيق بر مصارف را ممکن ميس

  خواست ماموران دولت جلوگيری ميکند.  و

و  می نمايدطبقه بندی مصارف عبارت از عمليات دولت در قالب خدمات و محصوالت که خريداری 

بنابر اين در اين طبقه بندی تاکيد بر روی جنبه ھای حسابداری در اداره امور  تشريح و توجيه آن ميباشد

ت ولی کمکی در جهت اندازه گيری پيشرفت و چگونگی اجرای عمليات در يک واحد دولتی مالی دولت اس



 

٣١ 

 

مصارف  نميکند. طبقه بندی مصارف در بودجه بيان مينمايد که دولت چی خريداری ھای را انجام ميدھد.

  .)١٩:١(  در ابعاد ذيل طبقه بندی ميشود دولت عموماً 

  طبقه بندی بر اساس واحدھای سازمانی. ١

  طبقه بندی بر اساس فصول مصارف .٢

  . طبقه بندی بر اساس مواد مصارف ٣

  اساس وظايف يا برنامه ھا . طبقه بندی بر٤

. . طبقه بندی بر اساس واحد ھای سازمانی: در اين طبقه بندی مصارف بر حسب ھر يک از سازمان ١

پيش بينی ميشوند. در ھر کشور می باشند،  مصوب پيشنهاد دھنده و اجرا کننده برنامه ھایھای دولتی که 

معموالً وظايف و عمليات اصلی دولت به صورت وظايف و عمليات فرعی تر بخش بندی شده و مسؤوليت 

نيل به اھداف و مقاصد کلی اجرای ھر يک از آنها به يک يا چند سازمان دولتی محول ميگردد. بنابر اين 

لتی تحقق ميابد. اعمال کنترول مالی و مديريت دولت از طريق نيل به اھداف و مقاصد سازمان ھای دو

مالی صحيح مستلزم طبقه بندی مصارف بر اساس سازمان ھا ميباشد؛ زيرا در تشکيالت سازمانی دستگاه 

ھای دولتی معموالً خطوط اصلی مسؤوليت ھا، اختيارات و وظايف، تفکيک و تعيين ميگردد. در اين 

معين ميباشد. ميتوان مصارف ھر يک واحد را به طور صورت مسوؤليت ھر سازمان ھميشه مشخص و 

  زارت ھا، ادارات مستقل، شرکت ھای دولتی و غيره.ومانند  نمونه تقسيم بندی نمود

. طبقه بندی بر اساس فصول مصارف: اين طبقه بندی مصارف مبتنی بر ماھيت مصارف و دوره مالی ٢

  صلی فصول مصارف معموالً عبارت اند از:ای است که از مصارف معين منتفع ميگردد. گروه ھای ا

مصارف جاری دارای جنبه جاری، عادی و تکراری ميباشند و در مقابل دريافت مصارف جاری:  �

محصوالت و خدماتی انجام ميشوند که برای اجرای عمليات و وظايف جاری سازمان ھای دولتی 

موالً فقط متوجه سال مالی و نگهداری اموال آن ضروری ھستند. منافع حاصل از اين مصارف مع

ال ھای مالی بعدی که اين نوع مصارف سنه باشد  يردگصورت ميجاری که در آن مصارف 

 عموماً مصارف کارگران و مصارف اداری ميباشد. 
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جب ايجاد يا افزايش مصارف سرمايوی مصارفی ھستند که انجام آنها مومصارف سرمايوی:  �

، التآ: خريد يا احداث ساختمان، خريد زمين، خريد ماشين ثابت ميشود مانند ی ھایياموال و دارا

خريد محصوالت مصرف نشدنی، پرداخت قروض و سرمايه گذاری در بخش ھای عمومی و 

 خصوصی.

آن  پرداخت ھای انتقالی: پرداخت ھای انتقالی مصارفی ھستند که سازمان ھای دولتی در قبال �

بازپرداخت اصل و فرع قروض، کمک ھای محصول و يا خدمات را دريافت نمی کند؛ مانند 

 بالعوض به بخش ھای خصوصی، پرداخت ھای ديون سال قبلی.

مصارف در سطح در اين طبقه بندی که ھدف اصلی آن کنترول .  طبقه بندی بر اساس مواد مصارف: ٣

. ستواحد ھای سازمانی و ايجاد ارتباط مستقيم ميان سيستم حسابداری دولتی و سيستم بودجه ريزی ا

مصارف مربوط به ھر فصل، برنامه يا فعاليت ھای سازمان ھای دولتی، بر حسب نوع مصارف گروپ 

بندی ميشود بترتيبی که مصارف متجانس و متشابه در طبقه واحد قرار گيرند؛ مانند: مصارف معاشات، 

ان دولتی، مصارف تجهيزات و مصارف ايجاد ساختمان ھا. در اين طبقه بندی مشخص ميشود که ھر سازم

با توجه به وظايف و خدماتی که انجام داده است چه اجناس و خدمات را دريافت و چه نوع مصارف به 

طبقه بندی سيستمی را در حسابداری دولتی ايجاد منظور اجرای برنامه ھای خود پرداخت نموده است. اين 

صول حسابداری نگهداری شده ا مينمايد که حساب ھای مربوط به مصارف انجام شده طبق مقررات مالی و

   استفاده ميشوند.حسابرسی باشند و در اين طبقه بندی بيشتر از کود ھا  و قابل کنترول و

: در اين طبقه بندی مصارف دولت و سازمانهای دولتی، اساس وظايف يا برنامه ھا . طبقه بندی بر٤

و فعاليت مختلف، پيش بينی  باتوجه به مقاصد و اھداف اصلی آنها بصورت وظايف، برنامه، طرح ھا

ميشوند، منظور و ھدف اصلی و حاصل نهائی از انجام ھر مصرف بدون توجه به نوع و ماھيت ھر 

مصرف در نظر گرفته ميشود. دولت يا سازمان ھای دولتی مشخص مينمايد که کدام عمليات را و با چه 

  نجام دھد. ا را خود تعين شدهوظايف مصارف بايد به نيل به اھداف و ميزان 
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  طبقه بندی مصارف در افغانستان  ٣٫١٫٢

تقسيم  کمصارف در بودجه دولت افغانستان به پنج فصل بزرگ و ھر فصل بزرگ به چندين فصل کوچ

  .)٢٢:١(شده است که عبارت اند از

  مصارف مزد و معاش که اين باب شامل فصل ھای ذيل ميباشد:  ٢١. باب ١

ی، مزد و معاش پيشکی، منفعت ھای اجتماعی نقدی، منفعت مزد و معاش نقدی، مزد و معاش غير نقد

  ھای اجتماعی غير نقدی، برگشت معاشات.

  که شامل فصل ھای ذيل ميباشد:  استفاده از اجناس و خدمات ٢٢. باب ٢

سفريه، ارتباطات، قراردادی، ترميمات حفظ و مراقبت، عام المنفعه، روغنيات، سامان و لوازم که کمتر از 

  انی ارزش دارد، تاديات پيشکی و ساير مصارف.افغ ٥٠٠٠٠

  ميباشد.تکتانه  ٢٣. باب ٣

  که اين باب شامل فصل ھای ذيل ميباشد: کمک ھای اجتماعی ٢٤. باب ٤

عملياتی، مساعدت ھا به دولت ھای خارجی غير منقول،  مساعدت ھا به دولت ھای خارجی سبسايدی ھا،

مساعدت ھا به ساير موسسات دولتی غير منقول، تامينات  مساعدت ھا به ساير موسسات دولتی عملياتی،

  .پيش گرانتی ھا و اجتماعی غير نقدی، منفعت ھای کمک اجتماعی

  که اين باب شامل فصل ھای ذيل ميباشد: کسب دارايی ھا ٢٥. باب ٥

  .و زمين ن االت و تجهيزات، اشيای بهادارساختمان ھا و تعميرات، ماشي

  بودجه پالنگذاری عوايدعوايد و  ٣٫٢

  در حسابداری دولتی عوايد به ترتيب زير تعريف شده است:

در دوره مالی که موجب افزايش  صولحشده و قابل صول ح عوايد عبارت از تمام وجوه و منابع مالی

   .دارايی ھا يا مازاد حساب مستقل در مدت زمان معين ميشود
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ن تخمين قبلی يا سنجش اي ثبيت گرديده ووايد بودجه صرف توسط يک تخمين قبلی يا سنجش قبلی تبلندی ع

در مورد تمام منابع عايداتی دولت (به استثنای عوايدی که در يک دوره ثابت باشند از قبيل  اً قبلی تقريب

ه زمين ھای مزروعی دولتی ،عوايد از عوايد قراردادی از طريق دريافت کرايه ملکيت ھای دولتی ،اجار

ی وغيره ) به پيمانه زياد تابع به طرزالعمل ماليه دھنده گان طريق دريافت اقساط قرضه ھای دولت

  وتحوالت اوضاع و شرايط اقتصادی زمان آينده ميباشد .

امکانات  بطور مثال وقتيکه در دوره بودجوی آينده يک حالت رونق اقتصادی پديد آيد در اينصورت 

ت نيز نظر به عوايد پالن شده افزايش در نتيجه عوايد دول افزايش مفاد اشخاص و موسسات بيشتر گرديده و

ماليات بر موسسات بيشتری را از افراد و موسسات در  ميابد چه در ينصورت دولت ماليات بر عايدات و

  يافت مينمايد. 

يعنی از طريق تصدی ھای دولتی و چون دولت يک قسمت عوايد خود را از طريق فعاليت ھای تشبثاتی 

بنابر آن در حالت رونق اقتصادی امکانات بلند ،ختلط به دست مياورد اشتراکات دولتی در تصدی ھای م

  رفتن عايد از اين منبع نيز افزايش ميابد .

عکس حالت فوق ھرگاه در دوره بودجوی آينده يک حالت کساد اقتصادی با يک حالت بحران اقتصادی 

  بيشتر ميگردد. در ينصورت امکانات کاھش عوايد مالياتی  وعوايد تشبثاتی نيزموجود شود 

بنابرآن از مثال ھای مشخص فوق چنين نتيجه گيری ميشود که عوايد دولت تابعيت بيشتری را به اوضاع 

اقتصادی آينده دارا بوده و از اين جهت پيشبينی عوايد دولت بصورت دقيق خيلی ھا  مشکل و حتی ناممکن 

  ميباشد .

کشور  عوايدزيرا بينی دقيق آن دشوار خواھد بود پيش  ولیر است ثعوامل متعدد در پيش بينی عوايد مو

گمرکی  عوايدمختلف يکسان و از يک منبع مشخص نيست. برخی بيشترين تاکيد را بر ماليات، برخی  ھای

و برخی ديگر صدور کاال ھا و خدمات و عده از کشور ھا تاکيد بر منابع ناشی از صدور خدمات فنی و 

د بات عوايملی مانند نفت، گاز، طال وغيره دارد. اما بطور کلی ث عده ای ديگر تاکيد بر فروش ذخاير

اکتسابی يک کشور ميتواند ثبات اقتصادی، تخصيص مطلوب منابع و تعديل و توزيع مجدد درآمدھا و 
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تشکيل بهتر سرمايه را در پی داشته باشد. برای پالن گذاری عوايد روش ھای گوناگون مورد عمل بوده 

 .)٢:٢٨٢( ميشود از آنها اشاره که در زير به برخی

  خرآ. روش سال ماقبل ١

قطعی سال ماقبل آخر باشد به عنوان مثال عوايد پيش بينی شده بايد دقيقاً برابر عوايد   بر اساس اين روش

باشد. اين روش متداولترين روش در پيش بينی  ١٣٩١بايد برابر عوايد قطعی سال  ١٣٩٣عوايد سال 

  ثر است که اقتصاد کشور از روند ثابت برخوردار باشد. عوايد است و زمانی مو

ديگر آن که قوه مجريه  شدهصول حعوايد سال قبل بطور قطعی مزايای عمده اين روش دراين است که: 

نميتواند به دلخواه ارقام عوايد را بنابر سياست و ميل خود پيش بينی نمايد. ھمچنين پيش بينی عوايد بر 

  قطعی وصول گرديده است ميتواند تضمين برای حفظ تعادل بودجه باشد.  اساس مبالغه که بصورت

 ١٣٩٣معايب و مشکالت اين روش عبارت است ازينکه دقت اين روش زياد نيست زيرا يکسال بين سال 

مبالغ  ١٣٩٣بودجه و سال ماقبل اخر، در نظر گرفته نميشود. در مثال فوق برای پيش بينی بودجه سال 

ديگر ميتواند دقيق تر باشد.  ١٣٩٢در حاليکه سال در نظر گرفته شده  ١٣٩١سال شده صول حعوايد 

دارای انحرافات شديد خواھد بود. عالوه بر آن از تجربه و صالحيت  انفالسيوناينکه در شرايط رکود و 

ر اند مديران وکادر اجرايی در پيش بينی عوايد استفاده نميشود و ساير عواملی که در پيش بينی عوايد موث

  نيز توجهی نميشود. 

  روش حد متوسط " نمونه گيری" .٢

در اين روش حد متوسط افزايش و يا کاھش ھر يک از انواع عوايد را بر دوره ھای سه يا پنج ساله بدست 

  آورده و براساس آن عوايد سال آينده را پيش بينی مينمايند.

محاسبه و نتايج حاصله به ساير موارد  در روش نمونه گيری، عوايد نمونه ھای انتخابی از يک روش

بتوان نتايج حاصله از نمونه ھای  هداده ميشود. اين روش برآورد عوايد زمانی کاربرد دارد ک تعميم مشابه

   انتخابی را به موارد مشابه ديگر تعميم داد.
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  . روش پيش بينی مستقيم " تخمين کارشناسی"٣

و بررسی ھای دقيق عوامل داخلی و خارجی و اوضاع و در اين روش کارشناسان با انجام مطالعات 

احوال اقتصادی موجود و پيش بينی گرايش ھای اقتصادی، عوايد وصولی سال ھای گذشته، با تجربه 

پيش بينی عوايد اقدام مينمايند. اين روش در زمينه ھای که عوايد دارای  به کاری و تخصص که دارند

ند برآورد عوايد نفتی مخصوصاً زمانی که قيمت آن مهمترين مسئله روند مشخص نيست کاربرد دارند، مان

عوامل  -است و معموالً در بازار ھای جهانی تحت تاثير عوامل متعدد مانند عرضه و تقاضای جهانی نفت

سياسی و عوامل روانی حاکم بر بازار وغيره ميباشد. يا در مورد عوارض خروج زمينی، ميزان افزايش 

ازدياد تقاضا برای خروج از کشور، اوضاع و احوال اقتصادی وغيره برای سال بعد  جه بهعوايد را با تو

  پيش بينی ميکنند.

  . نتايج تجربی حاصل از مطالعات تطبيقی٤

مطالعه وضع عمومی اقتصاد کشور، بررسی وضع بازار،  با ريزانکارشناسان و بودجه در اين روش 

خصوصاً زمانی که دولت در صدد دستيابی به  پيش بينی ميگرددايد عوخت عوامل ايجاد عوايد وغيره، شنا

  منابع جديد درآمدی ميباشد، کاربرد زياد دارد.

  . برآورد براساس مدل ھای اقتصاد سنجی٥

در اين روش عوايد کشور به بخش ھای مختلف تقسيم شده و براساس مدل ھای اقتصاد سنجی، مدلی 

ش قابل برآورد است. ھر چه مدل ھای اقتصادی دقيق تر طراحی ميشود که براساس آن عوايد آن بخ

طراحی شود نتايج حاصله از آن به واقعيت ھا نزديکتر خواھد بود. در کشور ھای که ثبات سياسی دارند و 

عمل مينمايد مدل ھای اقتصاد سياست ھای پولی و مالی و ارزی و ساير متغير ھای اقتصادی درست 

  ن روش احتياج زيادی به آمار و اطالعات و ثبات قوانين دارد. سنجی کاربرد فراوان دارد. اي

ر افغانستان و کشور ھای نظير آن به علت ضعف ارائه آمار و اطالعات و عدم ثبات قوانين مدل ھای د

  اقتصاد سنجی کاربرد فروانی ندارد.
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  طبقھ بندی عوايد ٣٫٢٫١

ساب برحسب منبع اصلی عوايد، در اکثر کشور ھا عوايد براساس حساب ھای مستقل و در داخل ھر ح

  بخش بندی ميشود. در اين قسمت برای دانستن بهتر طبقه بندی عوايد را در افغانستان مطالعه مينمايم.

  طبقھ بندی عوايد در افغانستان ٣٫٢٫٢

و ھر باب به چندين فصل کوچک تقسيم بندی شده است که عبارت اند غانستان به پنج باب عوايد در دولت اف

  از:

  ماليات که شامل فصل ھای ذيل است: ١١. باب ١

ماليات ثابت، ماليات بر عايدات، ماليات بر دارايی، ماليات بر فروشات، ماليات دولتی باالی محصوالت 

  داخلی، ماليات بر ساير عوايد، جريمه ھا و مجازات و محصول گمرکی.

  عوايد غير مالياتی که شامل فصل ھای ذيل است: ١٣. باب ٢

دارايی ھای ثابت، عرضه اجناس و خدمات، فيس اداری، حق االمتيازھا، عوايد متفرقه و عوايد از بابت 

  فروش زمين و تعميرات.

سهميه ھای اجتماعی که شامل سهميه تقاعد کارکنان دولت، سهميه تقاعد کارکنان شرکت ھا  ١٧. باب ٣

  ميباشد.

  قروض که شامل بخش ھای ذيل است: ١٨. باب ٤

  لیل، قروض ادارات بين المقروض کشور ھای خارجی

  مساعدت ھا که شامل بخش ھای ذيل ميباشد: ١٩. باب ٥

مساعدت ھای جاری کشور ھای خارجی، مساعدت ھای سرمايه گذاری(غير منقول)، مساعدت ھای جاری 

، مساعدت ھای جاری ساير دواير موسسات بين المللی، مساعدت ھای غير منقول موسسات بين المللی

  ت ھای غير منقول ساير دواير دولتی.و مساعد یدولت
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  خالصھ

مصارف بودجه برای يک دوره بودجوی آينده ميباشد که توسط آن فعاليت ھای دولت عوايد و پالن گذاری 

در يک زمان معين حتی االمکان  طوری رھبری و تنظيم ميشود که توسط آن دولت در يک مملکت و

  ده بتواند.بزرگترين سهم را در تامين رفاه ملی انجام دا

پالنگذاری عوايد و مصارف که برای طرح بودجه حتی االمکان دقيق، ضروری و معقول دانسته ميشود 

به ھمين منظور روش ھای متعدد متناسب با اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور ھا برای پيش بينی عوايد 

  و مصارف بودجه وجود دارد. 

رف يک دوره بودجوی آينده ميباشد.                                         پالنگذاری مصارف بودجه عبارت از پيشبينی مصا

پالنگذاری مصارف بودجه نظر به پالنگذاری عوايد بودجه بصورت دقيق تر و قابل اطمينان تر صورت 

گرفته ميتواند زيرا اين پالنگذاری مصارف به حيث يک تصوير پروگرام کار حکومت نظر به عوايد 

ری را به طرزالعمل مردم و انکشاف اقتصادی دارا بوده و صرف يک قسمت مصارف بودجه تابعيت کمت

   .تابع به انکشاف وضع آينده ميباشد

طبقه بندی مصارف از جمله قديمی ترين و متداول ترين نوع طبقه بندی در بودجه است. طبقه بندی 

ری نموده و تشريح و توجيه آن مصارف عبارت از عمليات دولت در قالب خدمات و محصوالت که خريدا

ميباشد بنابر اين در اين طبقه بندی تاکيد بر روی جنبه ھای حسابداری در اداره امور مالی دولت است ولی 

کمکی در جهت اندازه گيری پيشرفت و چگونگی اجرای عمليات در يک واحد دولتی نميکند. طبقه بندی 

مصارف دولت عموماً در  اری ھای را انجام ميدھد.مصارف در بودجه بيان مينمايد که دولت چی خريد

  ابعاد ذيل طبقه بندی ميشود: 

. . طبقه بندی بر اساس واحد ھای سازمانی: در اين طبقه بندی مصارف بر حسب ھر يک از سازمان ١

  می باشند، پيش بينی ميشوند.مصوب ھای دولتی که پيشنهاد  دھنده و اجرا کننده برنامه ھای 

ی بر اساس فصول مصارف: اين طبقه بندی مصارف مبتنی بر ماھيت مصارف و دوره مالی . طبقه بند٢ 

 ای است که از مصارف معين منتفع ميگردد. گروه ھای اصلی فصول مصارف معموالً عبارت اند از:

  .پرداخت ھای انتقالیو  مصارف سرمايویی، مصارف جار
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دی که ھدف اصلی آن کنترول مصارف در سطح طبقه بندی بر اساس مواد مصارف: در اين طبقه بن . ٣

  واحد ھای سازمانی و ايجاد ارتباط مستقيم ميان سيستم حسابداری دولتی و سيستم بودجه ريزی است. 

 . طبقه بندی براساس وظايف يا برنامه ھا: در اين طبقه بندی مصارف دولت و سازمانهای دولتی، با٤

وظايف، برنامه، طرح ھا و فعاليت مختلف، پيش بينی توجه به مقاصد و اھداف اصلی آنها بصورت 

  ميشود.

مصارف در بودجه دولت افغانستان به پنج فصل بزرگ و ھر فصل بزرگ به چندين فصل کوچک تقسيم 

 ٢٣باب  ه از اجناس و خدمات،استفاد ٢٢باب مصارف مزد و معاش،  ٢١باب  شده است که عبارت اند از:

  کسب دارايی ھا. ٢٥کمک ھای اجتماعی، باب  ٢٤باب  ميباشد،انه و سود که شامل تکتانه تکت

عوايد عبارت از تمام وجوه و منابع مالی وصول شده و قابل وصول در دوره مالی که موجب افزايش 

دارايی ھا يا مازاد حساب مستقل در مدت زمان معين ميشود. بلندی عوايد بودجه صرف توسط يک تخمين 

در مورد تمام منابع عايداتی دولت  اين تخمين قبلی يا سنجش قبلی تقريباً  رديده وقبلی يا سنجش قبلی تثبيت گ

يق دريافت کرايه ملکيت (به استثنای عوايدی که در يک دوره ثابت باشند از قبيل عوايد قراردادی از طر

 ه)افت اقساط قرضه ھای دولتی وغيرعوايد از طريق دري ،ھای مزروعی دولتیاجاره زمين  ،ھای دولتی

  تحوالت اوضاع و شرايط اقتصادی زمان آينده ميباشد . به پيمانه زياد تابع به طرزالعمل ماليه دھنده گان و

 :برای پالن گذاری عوايد روش ھای گوناگون مورد عمل بوده که در زير به برخی از آنها اشاره ميشود

، يم " تخمين کارشناسی"روش پيش بينی مستق، روش حد متوسط "نمونه گيری"، روش سال ماقبل اخر

  .برآورد براساس مدل ھای اقتصاد سنجی ،نتايج تجربی حاصل از مطالعات تطبيقی

در اکثر کشور ھا عوايد براساس حساب ھای مستقل و در داخل ھر حساب برحسب منبع اصلی عوايد، 

به چندين  بخش بندی ميشود. عوايد در دولت افغانستان به پنج بخش بزرگ اقتصادی (باب) و ھر باب

باب  مالياتی،عوايد غير  ١٣باب  ،ماليات ١١باب  فصل کوچک تقسيم بندی شده است که عبارت اند از:

  مساعدت ھا  ١٩باب  قروض، ١٨سهميه ھای اجتماعی، باب  ١٧
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٤١ 

 

  چھارم صلف

  اصول بودجھ
  

طعيت و استحکام اصول علوم ھای تشکيل شده است. بديهی است ق ھر علمی از يک رشته اصول و پايه

بيعی نيست و علوم انسانی و اجتماعی به اصطالح از علوم ناموفق انسانی و اجتماعی به اندازه علوم ط

  بشمار ميرود. از اينرو ھميشه استثنائاتی در اصول متداول اين علوم مشاھده ميشود. 

رتب اصول مبر تهيه و تنظيم و پيشنهاد اليحه بودجه توسط دولت ھمچنين تصويب آن توسط نمايندگان 

ه ھائی که در باره بودجه نگاشته شده است بحثی جداگانه به اصول بودجه است و معموالً در کتابها و رسال

اختصاص يافته است. منظور از اين اصول لزوم رعايت قواعد و تشريفاتی است تا بودجه تنظيمی وسيله 

مفيد  قاطعی به منظور کنترول و شناسائی عوايد و مصارف دولت باشد. فلسفه وجودی اين اصول برای 

  و کنترول مالی پارلمان است.حيف و ميل و به منظور نظارت جلوگيری از 

سياسی است بنابرآن پروگرام  يک خالصه عددی پالن گذاری ھای اقتصادی و چون پالن بودجه عبارت از

ھای مورد نظر در بودجه وقتی به يک شکل معقول طرح وتطبيق شده ميتواند که مطابق به يک سلسله 

  اصول ترتيب شده باشد.

 رعايت آنها حتی االمکانکه در جريان انکشاف سياست مالی برای بودجه انکشاف داده شده اند اصول 

  اصول مهم مربوط به بودجه قرار ذيل ميباشد: .ضروری پنداشته ميشود

  اصل ساالنھ بودن ٤٫١

ھمان طوريکه گفته شد، بودجه برنامه مالی دولت است. در ھر برنامه بايد مشخص شود که چی کاری با 

نجام شود. ھر برنامه ای برای يک دوره زمان معين تنظيم ميگردد. اگر در زمانی ا هزينه ای و در چچه ھ

گرفته نشود پيش بينی مصارف اجرای برنامه ھا و منابع الزم برای تنظيم برنامه ھا عامل زمان در نظر 

  تأمين آنها و ھمچنين کنترول و ارزيابی آنها در عمل امکان پذير نخواھد بود.

ست؛ يعنی دخل و ودجه که يکی از انواع برنامه ھاست، پيش بينی يک ساله عوايد و مصارف دولت اب

  تصويب ميشود.دولت برای يک سال پيش بينی و يک بار برای تمام سال در مجلس  جخر



 

٤٢ 

 

بينی عوايد تا حدی که به حقيقت نزديک باشد در طول يکسال به سهولت انجام پذير از نظر فنی، پيش 

صنايع و حرفه ھا نظير  ن، تغير فصلی برای صاحبان بعضی ازکشاورزا عايدغييرات جوی، وضع است. ت

و  عوايداز  بسياری انواع يکسال طی ميکند. امثال آن دوره کامل خود را در و ھوتلداری و توريزم

ه فاصله زمانی را که در آن طبيعت يک دورمصارف ھر کشور متاثر از شرايط جوی است. کوتاه ترين 

و مقايسه دوره ھای زمانی کمتر از يک سال نتيجه معقول و مطلوبی را کامل را طی ميکند يکسال است 

در ضمن سال مجموعه اين تغيرات را در بر ميشود که از مردم اخذ  نميکند؛ برای مثال مالياتمنعکس 

بيعت از اشايد به ت ميگيرد. از نظر مصارف ھم اصل ساالنه بودن برنامه ھای اجرايی دستگاه ھای دولتی

  دولتی پذيرفته و مرسوم شده باشد. عوايدپيش بينی 

مان کنترول، منطقی است که عامل ز اين تطبيقو با است  اختيارات پارلمان ازعمومی  مصارفکنترول 

 جخروصول و بر طبق بودجه تنظيمی  تا در زمان معين عوايد دولتی از جمله ماليات شود مراعاتنيز 

سب ترين واحد زمانی برای اجرای قانون بودجه يک سال مشخص شده است؛ زيرا برای مثال شود. لذا منا

مصروف بحث در باره  يب بودجه ضروری باشد ھمه وقت پارلماناگر ھر سه  ماه يکبار تنظيم و تصو

 بودجه خواھد شد و دولت نيز بايد ھر سه ماه يکبار اليحه بودجه را تقديم نمايد. در اين صورت تنظيم

و مصارف  عوايدبودجه متوازن برای دولت امکان پذير نخواھد بود؛ زيرا در فصل ھای مختلف سال 

دولت برای مدت زمانی بيشتر از يک سال  جخرباشد برعالوه، پيش بينی دخل و دولت نميتواند متوازن 

برای تنظيم و  نيز از دقت پيش بينی آن خواھد کاست. با توجه به مراتب فوق موجه ترين زمان پيش بينی

    ).١١٥:١(تصويب دخل و خرج عمومی يکسال است

  باوجود اين بر اصل ساالنه بودن بودجه استثناھای به اين شرح وجود دارد: 

درمواردی که به لحاظ بحران ھای سياسی، اقتصادی، مالی وغيره دولت نتواند بودجه را به موقع تهيه و 

 ١٢/١الزم برای تصويب بودجه ساليانه بودجه ھای را بصورت  تنظيم نمايد مجلس تا فراھم  شدن امکانات

ميباشد را به تصويب ميرساند. بودجه يک وغيره يعنی بودجه ھای يکماھه، دو ماھه وغيره  ١٢/٢و يا 

سال جاری است که مورد  مصوب بودجه ١٢/١ماھه يک بودجه پيشنهادی سال آينده نيست بلکه بر مبنای 

و تصويب اين نوع بودجه ھا يا معلول ناتوانی دولت ھا در ارائه بودجه ساليانه يا  عمل قرار ميگيرد. ارائه

  ).٨٠:٢، اجتماعی، اقتصادی و مالی است (وجود بحران ھای سياسی



 

٤٣ 

 

  اصل وحدت بودجھ ٤٫٢

براساس اصل وحدت بودجه تمام برنامه ھا، فعاليت ھا و طرح ھای دولت و ھمچنين تمام عوايد و 

ه تمام واحد ھای دولتی بايد در يک جا نوشته شود و برای رسيدگی و تصويب مصارف و در نتيجه بودج

ارائه گردد. درصورت که اصل وحدت بودجه رعايت نشود در نتيجه ھر دستگاه و سازمان برای خود 

بودجه جداگانه داشته باشد و يا دولت برای ھر دسته از کارھای گوناگون بودجه جداگانه و در زمان ھای 

ه نمايد، ھماھنگی و تقارن منطقی زمانی و مکانی بين عمليات بخش ھای متفاوت دولتی از ميان مختلف تهي

و در زمان ھای متفاوت به مجلس ارائه  ديگر اگر بودجه در بخش ھای مختلفخواھد رفت و از طرف 

رر و آن کارھای مک وه برامکان رسيدگی و تجزيه و تحليل بودجه کشور از مجلس سلب ميگردد. عال شود

خواھد شد پس بطور کلی توصيه ميشود که فقط يکبار بودجه واحدی  پراگنده موجب ائتالف وقت پارلمان

در يک مجموعه به تصويب برسد بطوری که حاوی تمام عمليات دولت باشد. لذا دولت بايد بودجه تمام 

بخشی از عمليات دولت را به نحوی از خزانه دولت بطور مستقيم استفاده مينمايند و يا که دستگاه ھا را 

  .)٨١:٢( بعهده دارند در يک مجموع تدوين و يکبار جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد

  اصل وحدت بودجه دارای يک سلسله مزايا ميباشد که مهمترين آنها عبارت اند از: 

ن است درصورت تطبيق اصل وحدت بودجه به سهولت تشخيص داده شده ميتواند که آيا بودجه متواز اول:

نگاه زمان فرق داشته  حاليکه اگر بودجه ھای متعددی ترتيب گردد واين بودجه ھا خاصتاً از يا خير. در و

بودجه يک توازن بين  ينصورت معلوم شده نميتواند که آيا در در مواقع مختلف سال مالی ترتيب شوند در و

  مصارف وجود دارد يا خير؟ عوايد و

خاصتاً بلند بردن  مقننه به سهولت فهميده ميتواند که آيا بودجه دولت ودرصورت بودجه واحد قوه  دوم:

  خير؟ يا مطابقت دارد و ی وو اقتصادی جامعه ھمآھنگ تمويل آن با استطاعت مالی مصارف وطرز

کدام نوع  -درصورت بودجه واحد بخوبی تشخيص داده شده ميتواند که کدام نوع مصارف اجباری سوم:

  ام نوع مصارف زايد ميباشند.کد مصارف اختياری و

   اصل تعادل بودجھ ٤٫٣

نقطه نظر  ابتدأ توسط عوايد تکافو شوند توازن بودجه از بر طبق اين اصل بائيست تمام مصارف بودجه از

اصل شکلی تقاضا مينمايد تا تمام مصارف توسط عوايد پالن شده تکافو شده باشد. بنا بر آن برطبق اين 



 

٤٤ 

 

تا اينکه قبالً مدارک تمويلی آن واضح نشده باشد. راجع به  اده شده نميتوانداصل ھيچ نوع مصارف انجام د

دريافت   احتياج مالی اين اصل چيزی را تذکر نميدھد اما اصوالً تمويل مصارف توسط نوعيت تکافو

قرضه ھا نيز مجاز دانسته ميشود در يک اقتصاد مدرن اين اصل توازن بودجه وقتی معقول بوده ميتواند 

ر تمويل عوايد پيشبينی شده عوايد منظم (عوايد پالن شده عوايدی که دارای منابع منظم باشند از قبيل که د

عوايد غير منظم (عوايد پالن  ،عوايد از طريق دريافت محصول سهميه ھا) –عوايد تشبثاتی  - عوايد مالياتی

اين اصل متاثر  امل بوده بتوانند.ناشده يا عوايدی که دارای منابع منظم نباشد ازقبيل دريافت قرضه ھا) ش

آنها دولت خوب آن است که حد اقل مصارف را داشته باشد و در از ديدگاه کالسيک ھا است که از نظر 

مورد قبول نبوده  هامور اقتصادی دخالت نکند و در نتيجه استفاده از ابزار اقتصادی مثل سياست کسر بودج

  و بودجه متعادل يک اصل تلقی ميشود. 

وز بسيار نادر است که دولتی يک بودجه متعادل را اجرا نمايد. معموالً دولت ھا از نظر حسابداری امر

مصارف در شرايطی که مواجه با کسر بودجه ھستند، قرضه دولتی از بانک مرکزی  حفظ توازن عوايد و

  ).٨٣:٢کنند. (يجاد رشد اقتصادی استفاده ميرا منظور مينمايد و عمدتاً از سياست کسر بودجه برای ا

  جامعیت بودجھاصل  ٤٫٤

از مهم ترين اصول بودجه است، تامين صراحت و دقت دولت در منظور از اصل جامعيت بودجه، که 

  تنظيم و اجرای بودجه است. 

  بيان ميکند: م و در عين زمان جدا از يکديگر رااصل جامعيت بودجه دو مفهوم مربوط به ھ

ھر شکل و ھر صورتی که است اعم از دولت به  مصارفيد و . در اين اصل توصيه ميشود تمام عوا١

دستگاه ھا شامل وزارت خانه ھا، شرکت ھای دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته  بودجه جاری و انکشافی،

به دولت و کليه دستگاه ھای که به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع ميگردند در سند بودجه جمع آوری 

  تقديم ميگردد.و به پارلمان کشور 

گردند در سند  . ارقام منظور در بودجه بايد به طوری ناخالص بدون آنکه عوايد از مصارف تفريق٢

  .)٨٥:٢( بودجه درج شود



 

٤٥ 

 

  اصل شاملیت یا تفصیل بودجھ ٤٫٥

پيشنهاد مشرح و با جزئيات آن تهيه و تنظيم و به پارلمان  طبق اين اصل دولت بايد بودجه را بصورت

اين وری که در بودجه از کلی گويی و ارائه ارقام کلی خودداری شود. يکی از داليل وجود . به اين طدنماي

اصل مسئله نظارت ھمگانی و کنترول بودجه است. اگر اصل تفصيل نباشد امر اساسی نظارت ھمگانی بر 

  يک مملکت تحقق نمی پذيرد. مخارج 

را بصورت مشرح طبقه  عوايدمقننه ه به قوه بودجاين اصل دولت را ملزم ميسازد تا در تدوين و پيشنهاد 

بندی نمايد و مصارف نهاد ھای اجرايی را به تفصيل و در چهارچوب برنامه ھا و فصول مصارف را به 

تفکيک و مشخص نمايد. اين اصل موجب ميشود که نظارت مجلس و ديوان محاسبات کشور دقيق تر تحقق 

در قالب اعداد و ارقام باشد بلکه می بايد در قالب گزارشها  يابد. و ھمچنان الزم است تا بودجه نه تنها

  .)١٢١:١( مطرح شودمفصل و مستدل 

  اصل تخصیص بودجھ ٤٫٦

از نظر زمانی برای اھداف  نظر مادی و که دربودجه گنجانيده ميشود از اصل تخصيص بودجه وسايلی را

انداخته  دريک زمان معين بکار بودجه مربوط ميسازد يا به عباره ديگر وسايل بودجه بائيست مشخص در

  شود.

تخصيص زمانی وسايل  تخصيص کمی و - طبق نقطه نظر فوق اصل تخصيص بودجه تخصيص کيفی

                                                                                                         بودجه راشامل ميشود.

صرف برای تحقق  ن شده ميباشندف معين تعيايلی دربودجه برای اھدابرطبق اصل تخصيص کيفی وس

توسط اين اصل قوه مقننه حدود تصميم گيری قوه   بخشيدن ھمان اھداف قابل مصرف دانسته ميشوند.

دانسته شده باشد تا وسايل پيشبينی  اجرائيه را فوق العاده محدود ميسازد. ھرگاه بصورت استثنائی مجاز

ندالضرورت برای اھداف ديگری نيز مصرف شوند درين صورت بايد طور دقيق تذکر شده در بودجه ع

بر طبق اصل تخصيص کميتی مصارف تنها به . شامل کدام اقالم بوده ميتوانند داده شود که اين اھداف

رطبق آن مصارف بيشتر ھر يک از اھداف تعيين شده باشد.بپيمانه مجاز دانسته ميشود که در بودجه برای 

بودجه  دانسته نميشود اما برعکس آن اجرای مصارف کمتر نظر به مصارف پالن شده در پالن مجازاز 

يا ساير داليل مقنع مصارف به  صرف وقتی مجاز دانسته ميشود که نظر به موجوديت داليل تخنيکی و

اليت ھای تعميراتی مثالً وقتيکه در اثر خرابی ھوا فع - اجرا شده نتواند پيشبينی شده تطبيق و پيمانه کامل و



 

٤٦ 

 

که در اينصورت عدم تطبيق  در نتيجه مصارف ساختمانی دولت تطبيق وعملی شده نتواند متوقف گرديده و

برای اينکه حدود  مصارف دولت بصورت عمدی نبوده بلکه بنا برموجوديت يک مشکل تخنيکی ميباشد.

ً وسيعتری برای قوه اجرائيه فراھم شده بتواند  ميتواند فيصدی ھای تعين گردد که بر - تصميم گيری نسبتا

مثالً  ين شده کم يا زياد سازد.شد تا مصارف را در حدود فيصدی تعطبق آن قوه اجرائيه صالحيت داشته با

تا  ين آن به صالحيت قوه اجرائيه قرار داده ميشوده مصارف پروژه تغيير يک فيصدی معاز مجموع

  عندالضرورت از آن استفاده نمايد.

م داده ش�������ودکه در زم�������انی انج�������ا يص زم�������انی تقاض�������ا مينماي�������د ت�������ا مص�������ارف دراص�������ل تخص�������  

ن پيش������بينی ھرگ������اه بص������ورت اس������تثنائی اي������ن امک������ا -تص������ويب ش������ده اس������ت ن وپ������الن بودج������ه تع������ي

ن ھمچن�������ان در ي�������ک دوره بع�������دتر ني�������ز ص�������ورت گرفت�������ه بتوان�������د ش�������ده باش�������د ت�������ا وس�������ايل مع�������ي

اش������د.طوريکه ت������ذکر داده درينص������ورت بائيس������ت دلي������ل انتق������ال آن ني������ز دربودج������ه توض������يح ش������ده ب

 ه خيل�����ی زي�����اد ب�����ه عواي�����د وب�����ه پيمان����� ش�����د اص�����ل تخص�����يص بودج�����ه ص�����الحيت ق�����وه اجرائي�����ه را

توس��������ط آن امک��������ان ي��������ک  ط��������رف ق��������وه مقنن��������ه مح��������دود س��������اخته و ن ش��������ده ازمص��������ارف تع��������ي

 زالعم������ل م������الی ض������د حال������ت اقتص������ادی (ک������انژانکتوری) را ب������رای حکوم������ت مش������کل ميس������ازدرط

  .يرودبشمار م که اين يکی از ضعف عمده اين اصل

 افغانستان نيز در ١٣٥٣سه اصل تخصيص بودجه که فوقاً تذکر داده شد ھمچنان در مقرره بودجه سال  

ين که مع که تخصيص عبارت از وجوه چنانچه درين مقرره تذکر داده ميشود - نظر گرفته شده است

ظرف يک دوره  رطرف مقامات ذيصالح به يک واحد اداری به منظور خاصی د صالحيت مصرف آن از

    مالی منظور شده است.

ن عبارت از اين معنی که منظوری از وجوه معي در مطلب فوق ھر سه نوع تخصيص شامل ميباشد به

الی عبارت از در ظرف يک دوره م تخصيص کيفی و منظور خاصی عبارت از -تخصيص کمی

يک سياست ضد برای اينکه اين نقص اصل تخصيص که مانع تعقيب  د.تخصيص زمانی ميباش

ا اصل تخصيص بودجه مطابق به ميشود ت تقاضاز ين برده شده بتواند امروب کانژانکتوری ميگردد از

  يک انعطاف پذيری زيادی مجهز باشد.با يا  سياست مالی مدرن عيار گرديده و تقاضای
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  اصل اعطای گذارش  ٤٫٧

اتی از پائين به باال بصورت مداوم قوه مقننه توسط يک سيستم اطالع برطبق اين اصل بايد قوه اجرائيه و 

آن موقع معلومات اولی راجع به  مورد بودجه بدست آورند که در جامع را در ومنظم معلومات کافی و

اھميت خاصی برخوردار است ھر اداره بايد بصورت  بودجه از ارقام تعين شده در تغييرات در اعداد و

اداره را  تقديم نمايد که اين گذارشات تجارباره باالتر کار خود را به اد مداوم گذارشات مالی و منظم و

اين نوع گذارشات نبائيست صرف  درعمليه تصميم گيری راجع به پروگرام حکومت نيز شامل ميشود.

ھمچنان  رات شده اند وع را که سبب بوجود آوردن اين تغييرات را نشان بدھند بلکه ھمچنان داليل مقنتغ

يم جديد با پيشنهادات جديد نيز شامل باشند.                                                            داليل را برای اتخاذ تصام

تا تاثيرات معلومات  بنا بر آن به اساس تذکرات يک سيستم اطالعاتی برای اداره دولت ضروری ميباشد

  باالی پروگرام ھای انفرادی به موقع ارزيابی نموده بتواند.    ی پروگرام کار حکومت ومختلف را باال

  اصول صالحيت بودجھ ٤٫٨

پيشبينی شده در بودجه را نايل شده بتواند بائيست  برای اينکه قوه اجرائيه يا حکومت اھداف تعين شده و

ی الزمه جهت تطبيق پالن بودجه دارای صالحيت ھای الزمه نيز باشد يا بعباره ديگر اين صالحيت ھا

                                                                                                      برای آن انتقال داده شود.

کنترول قوه مقننه بائيست متذکر شد که حين ساختمان وترتيب بودجه رول قوه مقننه  درمورد تاثيرات و   

رول قوه اجرائيه به مراتب کمتر ميباشد چه حدود تصميم گيری در آغاز پالنگذاری بودجه به  نظر به

تا مشاوره پارلمانی اين حدود تصميم گيری خيلی کم ميشود. معذالک چون قسمت عمده  پيمانه زياد بوده و

يگردد بنا بر آن نقطه نظر قصيرالمدت تعين م قراردادی ال اقل از مصارف به اساس مکلفيت ھای قانونی و

يک  تحت چنين شرايط ساحه تصميم گيری قوه اجرائيه به پيمانه زياد محدود ميگردد که اين بذات خود در

محدوديت اصل (پرنسيپ) اتخاذ تصاميم کافی را معنی ميدھد. بنا برآن صرف يک پالنگذاری طويل 

  ی توسعه بدھد.المدت ميتواند ساحه تصميم گيری ضيق ومحدود را در عمليه بودجه ساز

  اصل اجرائی بودجھ ٤٫٩

مدت مديدی به اينطرف به وظايف قوه اجرائيه تعلق دارد. طرح بودجه ميتواند  ترتيب بودجه از طرح و

محتويات  معذالک طوريکه تجربه نشان ميدھد قسمت عمده اما اصوالً توسط قوه مقننه تغيير داده شود

تصويب به مقامات ذيصالح تقديم ميگردد بدون بغرض  طرف حکومت ترتيب داده شده و بودجه که از
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يک اصل اجرائی بودجه  کسب مينمايد که به اين ارتباط از قدرت قانونی را تغيير اساسی تصويب و

تشکيل بودجه بر طبق اصل اجرائی بودجه بائيست بصورت موازی با تشکيل پروگرام  صحبت بعمل ميآيد.

نيز به عهده حکومت باشد. درين بودجه معرفی اھداف قوه مسؤليت کامل آن  کار حکومت جريان نموده و

نايل شدن اھداف پالن شده ازنقطه نظر عددی درج ميگردد. حين تنظيم بودجه تاثيرات قوه  اجرائيه و

  اداره اھميت زيادی را دارا بوده اما منظوری بودجه ماھيتاً به وظيفه قوه مقننه تعلق دارد. اجرائيه و

 رھنمودی صورت نبائيست بسوی يک محدوديت ساحه تاثيرات سياسی قوه مقننه اجرای بودجه به ھيچ 

رد تطبيق آن وا االی پروگرام حکومت ورا ب گردد ولی اين مربوط به قوه مقننه است که تا چه پيمانه تاثير

ين پهلوی ا اصل اجرائی بودجه ھمچنان شامل اين نقطه نظر نيز ميباشد که قوه اجرائيه در کرده ميتواند.

                       ميباشد. ثابت را در برابر قوه مقننه نيز دارا صالحيت خود ھمچنان يک مسؤليت معين و

شامل ميگردد که وسايل برطبق پالن پيشبينی شده  چون منظوری مصارف توسط قوه مقننه اين دستور را 

آن قوه اجرائيه اين مسؤليت را بصورت اقتصادی طبق اصول کالسيک بودجه بکار انداخته شود بنا بر  و

  معقول بودجه ضروری دانسته ميشوند.دارا ميباشد تا تمام تدابيری را در نظر گيرد که به نفع اجرای 

  اصل علنيت بودجھ ٤٫١٠

ساير  طريق وسايل اطالعات جمعی و مراحل بودجه از محتويات بودجه و مبرطبق اين اصل بائيست تما

رسانيده شود که از نظر پرنسيپ اصولی ھر فرد معلومات کافی را وسايل ممکنه طوری به اطالع عامه 

 طرزالعمل سياست مداران مالی دريافت نموده بتواند طبق اصل علنيت بودجه در مورد وجوه مالی و در

اخالق مالياتی مردم نيز وارد مينمايد به اين  ساحه عمل ھمچنان تاثيرات مثبت را باالی ذھنيت مالياتی و

يکه مردم قبل از مشاھده نتايج سياست مالی دولت آگاه شوند که دولت مالياتی را که از آنها معنی که وقت

 پرداخت ماليه نيز بيشتر ميگردد آماده گی آنها برای، بکار می اندازدنرا آکدام مدارک  دريافت مينمايد در

ً اين مساله در ممالک ذھنيت ممالک روبه انکشاف دارای اھميت خيلی زياد است چه درين  خصوصا

ممالک روبه انکشاف  مالياتی به تناسب کشورھای پيشرفته خيلی پائين بوده وبه ھمين نسبت است که در

اين اصل علنيت  اين امر باعث کاھش عوايد مالياتی دولت ميگردد. استثنا از کتمان ماليه نيز زياد بوده و

 اشد که يک مثال مهم آن عبارت ازصرف در چنين موارد است که سری نگهداشتن آنها به نفع دولت ب

  بيش معمول ميباشد. مملکت به پيمانه کم و سری نگهداشتن مصارف نظامی است که در ھر
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  خالصھ

ھر علمی از يک رشته اصول و پايه ھای تشکيل شده است. بديهی است قطعيت و استحکام اصول علوم 

و اجتماعی به اصطالح از علوم ناموفق  انسانی و اجتماعی به اندازه علوم طبيعی نيست و علوم انسانی

بشمار ميرود. فلسفه وجودی اين اصول برای جلوگيری از حيف و ميلها و به منظور نظارت و کنترول 

اصول که در جريان انکشاف سياست مالی برای بودجه انکشاف داده شده اند رعايت  مالی پارلمان است.

. اين اصول بودجه به قرار ذيل جه تنظيم نموده ميتوانندکامل وظايف مختلف بود آنها حتی االمکان اجرا

  است:

اصل ساالنه بودجه امر مينمايد بودجه برای يک دوره مالی يکساله بايد پيش بينی شود تا به حقيقت نزديک 

و مصارف دولت است؛ يعنی دخل بودجه که يکی از انواع برنامه ھاست، پيش بينی يک ساله عوايد باشد. 

لذا مناسب  رای يک سال پيش بينی و يک بار برای تمام سال در مجلس تصويب ميشود.دولت ب جخرو 

  .  است ترين واحد زمانی برای اجرای قانون بودجه يک سال مشخص شده

براساس اصل وحدت بودجه تمام برنامه ھا، فعاليت ھا و طرح ھای دولت و ھمچنين تمام عوايد و 

ی دولتی بايد در يک جا نوشته شود و برای رسيدگی و تصويب مصارف و در نتيجه بودجه تمام واحد ھا

ابتدأ توسط عوايد تکافو شوند  بائيست تمام مصارف بودجه از اصل تعادل بودجهارائه گردد. بر طبق 

نقطه نظر اصل شکلی تقاضا مينمايد تا تمام مصارف توسط عوايد پالن شده تکافو شده  توازن بودجه از

تا اينکه قبالً مدارک تمويلی آن  اين اصل ھيچ نوع مصارف انجام داده شده نميتواند باشد. بنا بر آن برطبق

امروز بسيار نادر است که دولتی يک بودجه متعادل را اجرا نمايد.  قابل تذکر است کهواضح نشده باشد. 

جه معموالً دولت ھا از نظر حسابداری حفظ توازن عوايد ومصارف در شرايطی که مواجه با کسر بود

ھستند، قرضه دولتی از بانک مرکزی را منظور مينمايد و عمدتاً از سياست کسر بودجه برای ايجاد رشد 

  .اقتصادی استفاده ميکنند

منظور از اصل جامعيت بودجه، که از مهم ترين اصول بودجه است، تامين صراحت و دقت دولت در 

يد بودجه را بصورت مشرح و با جزئيات دولت با اصل شامليت بودجهتنظيم و اجرای بودجه است. طبق 

. به اين طوری که در بودجه از کلی گويی و ارائه ارقام کلی دآن تهيه و تنظيم و به پارلمان پيشنهاد نماي
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خودداری شود. يکی از داليل وجود اين اصل مسئله نظارت ھمگانی و کنترول بودجه است. اگر اصل 

  مخارج يک مملکت تحقق نمی پذيرد.  تفصيل نباشد امر اساسی نظارت ھمگانی بر

از نظر زمانی برای اھداف  بودجه گنجانيده ميشود ازنظر مادی و اصل تخصيص بودجه وسايلی راکه در

انداخته  يک زمان معين بکار بودجه مربوط ميسازد يا به عباره ديگر وسايل بودجه بائيست در مشخص در

تخصيص زمانی  تخصيص کمی و - ص کيفیطبق نقطه نظر فوق اصل تخصيص بودجه تخصي شود.

سه اصل تخصيص بودجه که فوقاً تذکر داده شد ھمچنان در مقرره بودجه  .شامل ميشود وسايل بودجه را

 برای اينکه قوه اجرائيه يا حکومت اھداف تعين شده و. افغانستان نيز درنظر گرفته شده است ١٣٥٣سال 

ائيست دارای صالحيت ھای الزمه نيز باشد يا بعباره ديگر اين پيشبينی شده در بودجه را نايل شده بتواند ب

که اصل صالحيت بودجه را بيان  .صالحيت ھای الزمه جهت تطبيق پالن بودجه برای آن انتقال داده شود

محتويات بودجه ومراحل بودجه ازطريق وسايل اطالعات جمعی  مبائيست تماعلنيت برطبق اصل ميکند. 

اين اصل علنيت صرف در چنين موارد است  ه اطالع عامه رسانيده شود. استثنا ازساير وسايل ممکنه ب و

که سری نگهداشتن آنها به نفع دولت باشد که يک مثال مهم آن عبارت ازسری نگهداشتن مصارف نظامی 

  بيش معمول ميباشد. مملکت به پيمانه کم و است که در ھر

  سواالت 
  

  . پالن گذاری بودجه چيست؟١

  بودجه چی را بيان ميکند؟. اصول ٢

  . ھدف از اصل ساالنه بودجه را مختصراً بيان داريد؟٣

  . چرا بايد بودجه اصل ساالنه را پيروی کند؟٤

  استثائی در اصل ساالنه بودجه وجود دارد؟ يا آ. ٥

  . اصل وحدت بودجه دارای کدام مزايای است؟٦

د مدرن امروزی ازين اصل پيروی شده ميتواند و در اقتصايا آ. اصل تعادل بودجه چی را بيان ميکند؟ و ٧

  يا خير؟

  . اصل بودجه کدام مفاھيم را بيان ميدارد؟٨
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  . عدم رعايت اصل تفصيل در بودجه کدام مشکالت را ببار مياورد؟٩

  . تخصيص به کدام انواع تقسيم شده است؟ مختصراً توضيح دھيد.١٠

  را چگونه بيان داشته است؟اصل تخصيص افغانستان  ١٣٥٣. مقرره بودجه سال ١١

 صل علنيت را پيروی کند؟ا. چرا بايد بودجه ١٢

  

  خذأم 
  

، سازمان ل بودجهوکنتراصول تهيه و تنظيم  .)١٣٩١مهدی و فرجوند، اسفنديار. (. ابراھيمی نژاد، دکتر ١

  .مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاھها (سمت)، تهران

، سازمان مطالعه و ل بودجه دولتیواصول تنظيم و کنتر). ١٣٨٤ا. (. موسوی، حبيب و آقاخانی،عليرض٢

  .تدوين کتب علوم انسانی دانشگاھها (سمت)، تهران

بر اساس نظام آمارھای مالی   ل بودجه دولتیوتنظيم و کنتر گردفرا). ١٣٩٠. (غالم رضا، عزيزی ٣.

  .، تهراندولت
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  پنجمفصل 

  ريزی انواع بودجھ
  

سال ھای اخير در مورد بودجه ريزی در کشور ھا بعمل آمده، موجب شده است که تحوالتی که در 

پيشرفت ھای قابل مالحظه ای نيز در روشهای تهيه و تنظيم و کنترول بودجه ابداع و بکار گرفته شود. 

  : بودجه به اشکال ذيل صورت ميگيرد معموالً ترتيب

روش ھای  کهورد استفاده قرار گرفته ر تاريخ متلف در سيبرای ساختن بودجه بهتر راه و روش ھای مخ

  مختلف بودجه سازی قرار ذيل ميباشد:

 بودجه در عين فصل و باب سال گذشته يک اندازه افزايش پيدا ميکند. :بودجه افزايشی  .١

 : از صفر آغاز ميابد.یبودجه به اساس صفر .٢

 ميشود.بودجه به اساس برنامه يا اجراات: بودجه به برنامه ھا تخصيص داده  .٣

بودجه واليتی: تخصيص منابع از طريق وزارت خانه ھای مربوطه به اساس واليت صورت  .٤

 ميگيرد.  

	بودجھ افزايشی ٥٫١
وقتيکه يک مقدار معين به بودجه سال گذشته در يک کود مشخص و يا مجموع مصارف عالوه گردد 

تصميم گيری انطباق دارد. يرات جزئی در ميشود. بودجه افزايشی با شيوه تغبنام بودجه افزايشی ياد 

طبق اين روش، برای تصميم گيری جديد به تصميم ھای که قبالً در زمينه مورد نظر گرفته شده 

برای  یيرات جزئی در آنها داده ميشود. بودجه ريزی افزايشغمراجعه و با توجه به نياز ھای موجود، ت

ساالنه ابداع شده است. بدين ترتيب  اجتناب از مشکالت ناشی از کار عظيم و پر دردسر بودجه نويسی

بودجه ريزان با قبول بودجه سال  ھر سال مجدداً از اول اقدام به کار پيچده بودجه نويسی نميشود؛ بلکه

که به سبک (نگهداشت سطح در اين روش  يرات افزايش متمرکز ميکند.وی تغگذشته توجه را ر

بودجه سال گذشته به عنوان پايه برای  ،ور خالصه ( نگهداشت سطح) موسوم استعمليات) يا بط

ير ته ميشود. اين افزايش بر روند تغی فرض، و افزايش ساالنه برای آن در نظر گرفرمصارف جا
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قيمت ھا، تغير حجم عمليات موجود، تقبل وظايف جديد از طرف دولت  و عواملی از اين قبيل بستگی 

و تعديل قيمت کاال ھا و خدمات (نگهداشت  ونانفالسيدارد. برای سال بودجه تغييرات حاصل از نرخ 

افه ميگردد و گاھی اوقات وظيفه يا کار جديد به ضتوسعه عمليات کمی و کيفی به آن ابرآورد و ) سطح

  به جمع کل بودجه در سال بعد دسترسی ميابد.دستگاه محول ميشود که 

ن در جهت تطبيق با افزايش يا در واقع به معنی حفظ کميت مقداری و تغيير در قيمت آ نگهداشت سطح 

برای مثال، اگر ميزان ميگردد؛  ظاھره نحوی و رکود ب انفالسيونکاھش قيمت ھاست؛ يعنی در واقع آثار 

افغانی برای  ٥٠ليتر در سال باشد با توجه به قيمت  ١٢٠٠ليتر در ماه و يا  ١٠٠سوخت يک عراده موتر 

، مصرف نگهداشت سطح ١٣٩١ھر ليتر در سال افغانی برای  ٦٥و قيمت  ١٣٩٠ھر ليتر در سال 

  :)٢٥١:١( افغانی است به قرار ذيل ١٨٠٠٠عمليات در ھر ماه برابر با 

  ١٢٠٠*٥٠= ٦٠٠٠٠ ١٣٩٠در سال 

  ١٢٠٠*٦٥=  ٧٨٠٠٠ ١٣٩١در سال 

٧٨٠٠٠- ٦٠٠٠٠= ١٨٠٠٠  

اين يک روش معمول، کالسيک و نامناسب تخمين مصارف ميباشد، چون در اين روش مصارف 

ده به آسانی بررسی شده و نيازمند ارزيابی جديد نيازمندی ھا و قيمت گذاری يا برآورد نمی باشد موجو

(قسمت بزرگ بودجه وزارت معارف بودجه نوع افزايشی بوده و وزارت ماليه اين بودجه را ترجيح 

 ميدھد).

صالحيت خود استفاده  تصميم گيرندگان ازن آاين روش ھمچنان يک ميتود از باال به پائين ميباشد که در 

  مينمايد که در اين صورت تخصيص مقدار بزرگ بودجه به يک ارگان و يا سمت امکان پذير ميباشد.

در اين روش ارزيابی تاثيرات مصارف سال گذشته تعديل  ابسته به ارقام سال گذشته ميباشد،اين روش و

ا که از گذشته در جريان ميباشد ی رميشود. اين روش اجازه نمی دھد تا اقالم يا پروژه ھای غير ضرور

نموده و مقدار قابل مالحظه بودجه پس انداز شود. به عين شکل در اين روش اقالم جديد به آسانی  حذف

حتی اگر بسيار ضروری ھم باشد داخل شده نمی تواند چون داخل شدن آن در سيستم موجوده بودجه 

مصارف باشد. بودجه افزايشی تنها در مورد نيازمند مدت زمانی طوالنی در روند بيروکراتيک مي

    د نتايج آن ھيچ نوع معلومات ارائه نمی دارد.رومعلومات ميدھد در م
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	بودجھ بھ اساس صفر ٥٫٢
) بوجود آمد و در اياالت متحده R E Hilton مفکوره بودجه به اساس صفر برای اولين بار توسط (

ر به مثابه يک نوع جديد سيستم طرح برنامه کشو ميالدی در وزارت زارعت آن ١٩٦٣امريکا در سال 

) معرفی گرديد. Planning Programming and Budgeting Systemريزی و بودجه سازی( 

پياده نمود. سيستم  ١٩٧٧ميالدی به مثابه قانون  ١٩٧٧حکومت فدرال امريکا اين نوع بودجه را در سال 

ھر يک فعاليت برنامه ھا در حين تصميم  بودجه سازی مذکور خواھان مشخص ساختن و توجيه نمودن

صورت ميگيرد. مقدار ن آگيری ميباشد. تخصيص بودجه به اساس ملحوظات مصارف و سود يا نتيجه 

ھر فعاليت از ھيچ تخصيص شده بودجه به يک فعاليت در گذشته در نظر گرفته نميشود يا به عبارت ديگر 

  يا از صفر در ھر سال آغاز ميابد.

لترتيب ر بخش تصميم گيری توجيه شود و بار قدم اول بايد فعاليت ھای يک برنامه توسط مديبطور مثال د

به اولويت ھا ارتباط داده شود تا اھداف مورد نظر بدست بيايد. منابع موجوده به فعاليت ھای بديل ديگر بر 

ی تخصيص دوباره اساس اولويت ھا ھدايت داده ميشود تا نتايج اعظمی از آن حاصل شود و موقع را برا

بسيار موثر به منابع مساعد ميسازد. اين نوع به شکل بهتر از ھمه اشکال بودجه سازی، بودجه را بشکل 

بخاطريکه ھر اولويت نيازمند تحليل دوباره، بررسی و توجيه مفصل تصاميم گرفته  ارزيابی ربط ميدھد،

  .شده ميباشد

ی افزايش به تنظيم بودجه سال سال قبل است با در صددر بودجه ريزی افزايشی اساس برآورد ھا، ارقام 

بعد اقدام ميشود اين عمل نارسا است و از دقت کافی برخوردار نيست؛ زيرا تعميم وضع گذشته به آينده 

شاخص صحيح برای پيش بينی نيست. کار افرادی که بودجه جديد را مينويسد يا تهيه ميکنند اين است که 

ايد حذف کرد و چه فعاليت ھای و بر اساس آن چه اقالمی را بايد اضافه کرد. اين چه اقالمی از بودجه را ب

(به ويژه  ويژه به خرج دھد توجهخاص از کار کار باعث ميشود که مديريت برای ادامه و يا توقف نوع 

 زمانی که به سبب تغييرات محيطی يا تغييری که در ھدف ھای سازمان رخ داده مسئله مفيد بوده آن قلم

  فعاليت، ديگر مطرح نيست).

در بودجه ريزی برمبنای صفر، که نقطه مقابل بودجه افزايشی است، تعديل بودجه بر تفاوت بين سال 

و کار ھای انجام گرفته برای  مصارفجاری و سال بودجوی متمرکز است. لذا اطالعات گذشته در مورد 

  شود. بررسی ميزان تغيير برنامه در سال آينده بکار گرفته نمي
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طرف کند.  ) سعی دارد که عيب مذکور را برZero Based Budgetingبودجه ريزی بر مبنای صفر (

ودجه ريزی تعديل مجدد ھر فعاليت از مبنای صفر است و برای ھر فعاليت توجيه وجود داشته بدر اين 

ای سطح جاری الزم است و يا نه. در بودجه برمبنای صفر مصارف به جای اينکه بر مبنيا آباشد که 

محاسبه شود از صفر شروع ميشوند. با چنين شيوه بودجوی برای ھر واحد پولی که مصرف ميشود بايد 

توجيه منطقی وجود داشته باشد. در بودجه ريزی برمبنای صفر، تحليل گر بودجه طبعاً اطالعات گذشته را 

اين معلومات مبنای کار او  در مورد مصارف و کار ھای انجام شده درخواست خواھد کرد؛ اما لزوماً 

  نخواھد بود و آنها را در اين مورد ناديده خواھد گرفت.

در  ١٩٧٣ين زمينه در سال مقاله جالب در ا بپيتر فير نويسنده کتاب بودجه ريزی برمبنای صفر و صاح

بودجه ريزی بر مبنای صفر را چنين توصيف کرده است: "يک  Harvard Business Reviewمجله 

ه عملياتی و فرايند بودجه ای است که ھر مدير را ملزم ميکند که به نحوی کامل، مشروع و مستدل برنام

درخواست بودجه خود را از پايه صفر توجيه کند و مسول اثبات اين امر باشد که چرا بايد ھر مبلغ را به 

ھا با توجه به ھدف  فايده فعاليت -مصرف برساند"؛ بنابر اين، بودجه ريزی برمبنای صفر اوالً مصارف

با توجه به ساير فعاليت ھا مشخص ميکند؛ و ثالثاً فعاليت ھای را که منافع نرا آارزيابی ميکند؛ ثانياً اولويت 

ای صفر در مقايسه با نحاصل از انجام آن کمتر از مصارف انجام آن باشد، حذف ميکند. بودجه ريزی برمب

  بودجه سنتی مزايای به شرح ذيل دارد:

  ن بودجه در باره اينکه ايا فعاليت ھا بايد ادامه يابند يا متوقف شوند، توجيه بيشتر دارد. . اي١

  .. اشتراک مساعی تمام کسانی را که با بودجه ارتباط دارند مجاز ميداند٢

. از آنجا که ھر يک از گزينه ھای مختلف بطور کمی محاسبه ميشوند، معيار ھای الزم برای مقايسه ٣

  الی از ابهام است.روشن و خنها آ؛ در نتيجه ارزيابی وجود داردند

  .)٢٥٥:١( خاطر خذف ميشوند رند با اطمينان. فعاليت ھای که اولويت پايين دا٤

  ه برمبنای صفر ميتوان به قرار ذيل نام برد: جاز معايب بود

ن يا ظرفيت زم انبوھی از کار دفتری است که در محدوده زمات اينکه اين نظام بودجه ريزی مستلنخس

انسانی نظام ھای بودجه ريزی بصورت کامل نمی گنجد. دوم اينکه الزاماً اين امر که برنامه ھايی با 

اولويت پايين تر منابع مالی کمتر دريافت خواھند کرد، يا بطور کلی قطع ميشوند؛ که ھميشه درست نيست، 
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ت ميگيرد با أشدی که بودجه از آنها نعمومی و نهازيرا اين نگرش در لحاظ کردن واقعيت ھا سياست ھای 

شکست مواجه ميشود. سوم اينکه اين نوع بودجه ريزی به زمان و مصرف زياد نياز دارد. در ھر حال 

  .)١٣٦:٢(شهور استبودجه ريزی بر مبنای صفر به فن آرمانی نهاد ھای دولتی م

اولويت ھای بودجه ای به شيوه چه بودجه ريزی برمبنای صفر باعث تعين  گرالبته شايان ذکر است که ا

ای بهتر ميگردد و کارآئی نهاد ھا را باال ميبرد، باعث ميشود کار ھای دفتری بيشتری انجام گيرد و 

احتماالً روحيه افراد و مديران را تضعيف ميکند. به ھمين دليل است که در زمان کنونی نسبت به سال ھای 

  تفاده ميشود.پيشين از بودجه ريزی بر مبنای صفر کمتر اس

در اين سال ھای اخير بودجه واليتی و بودجه به اساس برنامه در افغانستان نيز مورد تطبيق قرار گرفته 

  است که در فصل ھای بعدی به تفصيل در مورد اين دو نوع بودجه بحث صورت ميگيرد.

	خالصھ
  

مصارف عالوه گردد بنام وقتيکه يک مقدار معيين به بودجه سال گذشته در يک کود مشخص و يا مجموع 

برای اجتناب از مشکالت ناشی از کار عظيم و پر  یبودجه افزايشی ياد ميشود. بودجه ريزی افزايش

ی فرض، ردردسر بودجه نويسی ساالنه ابداع شده است. بودجه سال گذشته به عنوان پايه برای مصارف جا

و  انفالسيوندجه تغييرات حاصل از نرخ و افزايش ساالنه برای آن در نظر گرفته ميشود. برای سال بو

افه ميگردد ضيفی به آن اتعديل قيمت کاال ھا و خدمات (نگهداشت سطح) برآورد و توسعه عمليات کمی و ک

 و گاھی اوقات وظيفه يا کار جديد به دستگاه محول ميشود که به جمع کل بودجه در سال بعد دسترسی ميابد.

ته ميباشد، در اين روش ارزيابی تاثيرات مصارف سال گذشته تعديل اين روش وابسته به ارقام سال گذش

 .ميشود

) بوجود آمد و در اياالت متحده R E Hilton مفکوره بودجه به اساس صفر برای اولين بار توسط (

کشور به مثابه يک نوع جديد سيستم طرح برنامه  ميالدی در وزارت زارعت آن ١٩٦٣امريکا در سال 

. ) معرفی گرديدPlanning Programming and Budgeting Systemزی( ريزی و بودجه سا

صورت ميگيرد. مقدار تخصيص شده ن آتخصيص بودجه به اساس ملحوظات مصارف و سود يا نتيجه 

بودجه به يک فعاليت در گذشته در نظر گرفته نميشود يا به عبارت ديگر ھر فعاليت از ھيچ يا از صفر در 

ه شکل بهتر از ھمه اشکال بودجه سازی، بودجه را بشکل بسيار موثر ودجين نوع بھر سال آغاز ميابد. ا
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به ارزيابی ربط ميدھد، بخاطريکه ھر اولويت نيازمند تحليل دوباره، بررسی و توجيه مفصل تصاميم 

در بودجه ريزی برمبنای صفر، که نقطه مقابل بودجه افزايشی است، تعديل بودجه بر  گرفته شده ميباشد.

و کار ھای  مصارفاوت بين سال جاری و سال بودجوی متمرکز است. لذا اطالعات گذشته در مورد تف

البته شايان ذکر است که انجام گرفته برای بررسی ميزان تغيير برنامه در سال آينده بکار گرفته نميشود. 

د و مديران را بودجه ريزی برمبنای صفر کارھای دفتری بيشتری انجام گيرد و احتماالً روحيه افرا

تضعيف ميکند. به ھمين دليل است که در زمان کنونی نسبت به سال ھای پيشين از بودجه ريزی بر مبنای 

  صفر کمتر استفاده ميشود.

	سواالت
  

  . کدام روش ھای برای بودجه ريزی وجود دارد؟١

  . بودجه افزايشی را تعريف نمايد.٢

  ه ميکند؟. نگهداشت سطح در بودجه افزايشی چه را افاد٣

  . روش بودجه سازی افزايشی چگونه يک نوع ميتود است و چه روش ھای را تعقيب ميکند؟٤

  . مزايا و نواقص بودجه سازی افزايشی از ديد شما کدام ھا است؟٥

  در کجا و چگونه معرفی گرديد؟. مفکوره بودجه به اساس صفری برای اولين بار ٦

  ش بودجه سازی است؟. بودجه ريزی به اساس صفر چگونه يک رو٧

  . مزايا و نواقص بودجه ريزی به اساس صفر را بيان داريد؟٨

	خذأم
  

، سازمان ل بودجهواصول تهيه و تنظيم کنتر .)١٣٩١ابراھيمی نژاد، دکتر مهدی و فرجوند، اسفنديار. ( .١

  .تهران .)مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاھها (سمت

بودجه ريزی عمومی نهاد ھای بودجه ريزی و بودجه  .)١٣٩١ر، عادل. (. امير خانی، طيبه و دکترآذ٢

  محلی. 
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  ششمصل ف

  مراحل بودجھ
  

بر تفکيک قوای سه  که در کشور ھای که دولت مبتنی ميگردد بنام دوران بودجه نيز يادمراحل بودجه، 

مرحله تشکيل شده  دجه از چهاريا سيکل بو گانه ( مجريه، مقننه و قضائيه) دارند، پروسه بودجه سازی

  کنترول بودجه.  واجرای بودجه  ،تصويب بودجهترتيب بودجه،  از: ندعبارت مراحل که اين است،

 : مراحل بودجه١.٧ شکل 

  

 نقطه اجتماعی وجود داشته اما از نظام اقتصادی و مراحل چهارگانه بودجه درھر مملکت صرف نظر از

رحله آن مورد ھر م ت از يک مملکت به مملکت ديگر طبعاً فرق مينمايد که اکنون درمحتويا نظر شکل و

  يآيد:بصورت مختصر صحبت بعمل م

 

 تصويب بودجھ

 

 نظارت و کنترول بودجھ

 

 ترتيب و تنظيم بودجھ 

 

 اجرای بودجھ 
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	ترتیب بودجھ  ٦٫١
که شامل تمام  و فنی ترين قسمت از پروسه بودجه را تشکيل ميدھدترتيب بودجه مرحله اول بودجه 

دجه يی و پيشنهاد آن، رعايت قوانين و مقررات و طبقه بندی اطالعات بو عمليات مربوط به تهيه، ارزيابی

ساس گذاری که اين ترتيب بودجه از يکطرف به اساس تخمين انکشاف عوايد در آينده ا. مربوطه ميباشد

  سياستمداران مالی را در حدود مصارف آينده دولت شامل ميشود. طرف ديگر نظر از شده و

در حکومت ميباشد،  دجه عموماً از وظايف قوه مجريه يادر قوانين تمامی کشورھا وظيفه تهيه و ترتيب بو

جمهوری اسالمی مربوط به صالحيت ھای حکومت قانون اساسی افغانستان  ،فصل چهارم ٧٥ماده  ٤بند 

افغانستان چنين تسجيل يافته است: "ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالی دولت و حفاظت دارائی ھای عامه و 

مور مالی و مصارف قانون اداره ا ٢٩ضای بودجه مطابق بند اول ماده صالحيت طرزالعمل ترتيب و تقا

  ."يف وزارت ماليه دولت جمهوری اسالمی افغانستان ميباشدعامه يکی از وظا

بودجه وزارت ماليه تهيه و در نيمه سال به عمومی ھا و پيوست ھای الزم از طريق رياست دستورالعمل 

مل ھا و راه ھای اجرائيوی آن بخش بودجه عدنبال ارسال دستورال ارگان ھای اجرائيوی ارسال ميگردد. به

وزارت مربوطه در مورد آن تصميم ميگيرد. ھمچنان ارگان ھای اجرائيوی مبادرت به تهيه و تنظيم بودجه 

  عادی و انکشافی ارگان ھای محلی يعنی واليات مينمايند. 

صورت عموم از طرف مقامات پايانی بطرف طوری صورت ميگيرد که تثبيت احتياج مالی بترتيب بودجه 

ممالک  درصورت ترتيب بودجه بر طبق پرنسيپ وزارتی که در بسياری از مقامات باال صورت ميگيرد.

يا مؤسسات مستقل  ھمچنان در افغانستان نيز معمول است اندازه مصارف ضروری وزارت خانه ھا و و

عقيب آن اين پيشنهاد مصارف به غرض اصالحات به به ت از طرف مقامات ذيصالح پايانی تعين گرديده و

  مقامات باالتر سپرده ميشود.

مؤسسات مستقل در مورد مصارف بعداً به وزارت ماليه ارسال ميگردد. و تمام پيشنهادات وزارت خانه ھا 

 تصميم در مورد بودجه مربوط به قدرت مالی است که اين قدرت مالی از يک مملکت به بايد يادآور شد که

  د. مملکت ديگر فرق مينماي
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چون بصورت عموم پيشنهادات وزارت خانه ھا در مورد مصارف آينده حسب معمول نظر به عوايد 

بنا بر آن برای اينکه اصل توازن بودجه بر قرار شده بتواند وزير ماليه تنقيص  -پيشبينی شده بيشتر ميباشد

  را در پيشنهادات وزارت خانه ھا وارد مينمايد.

ای اينکه منازعات سياسی موجود ميشود بنا بر آن بر ر صورت تنقيص مصارف امکان مشاجرات وچون د

گيری بعمل آمده بتواند وزير ماليه سعی مينمايد تا اين تنقيص را بصورت خطی از وقوع چنين واقعه جلو

ير ماليه زو يعنی به يک فيصدی واحد در سرجمع بودجه تمام وزارت خانه ھا وارد نمايد بعد اين طرح را

بالخره به قوه مقننه تقديم ميگردد. به علت  به کابينه پيشنهاد مينمايد تا نظر خود را درمورد آن ابراز و

نفوذی که قوه مقننه باالی عمليه بودجه دارا ميباشد ضروری است تا برای پروژه ھای بزرگ امکانات 

مساعدترين آن  انتخاب امکان بهترين و متعدد وپيشنهاد گردد تا توسط مقايسه اين امکانات  متعدد انتخاب و

  مالی مملکت تصميم معقولتر در مورد اتخاذ شده بتواند. نظر به شرايط اقتصادی و

به اساس  ترتيب بودجه طوری صورت ميگيرد که وزارت خانه ھای مربوطه مصارف مجموعی خود را

نمايند در اين برآورد و برآورد مي مصارف موجوده و امکانات توسعه آن در سال بودجوی آينده تخمين

  دو امکان ديگر نيز موجود شده ميتواند. بودجه طبعاً 

واقعی سال بودجوی  ر به مصارف حقيقی ورف مجموعی برآورده شده ميتواند نظبه اين معنی که مصا

ده  ندر صورتيکه مصارف برآورد شده نظر به مصارف حقيقی سال بودجوی آي –آينده کمتر يا زيادتر باشد 

ی مصارف در جريان سال بودجوی آينده توسط مقررات ولوايح قانونی که زيادتر باشد درينصورت زياد

م مصرفی ديگر انتقال يافته و از نظر شکل و محتويات از يک مملکت به مملکت ديگر فرق مينمايد به اقال

تمويل گرديده و از طرف اقالم مصرفی بودجه  يد تا به اين ترتيب از يک طرفن استفاده بعمل ميآاز آ

  ديگر از راکد ماندن وسايل مالی دولت در يک دوره بودجوی جلوگيری به عمل آيد.

در صورتی که مصارف برآورد شده عکس حالت فوق کمتر از مصارف حقيقی باشد در اين صورت يک 

ی باشد بنابر سلسله مشکالت مالی را به وجود مياورد. اين نوع برآورد مصارف که کمتر از مصارف حقيق

اشتباھی ميتواند در تخمين نادرست انکشاف مصارف  بوجود ميآيد که دسته اول آن جنبۀدو دسته از علل 

ثق راجع به مصارف موجوده و باالخره در عدم عدم موجود بودن ارقام احصائيوی مؤ–ينده در سال مالی آ

  لياقت پيش بينی کننده مصارف وغيره قرارداشته باشد.
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ت ازين است تا توسط آن پروژه کمتر مصارف نظر به مصارف واقعی بصورت عمدی عبار علل برآورد

هاد شده به سهولت و آسانی مورد قبول قوه مقننه قرارگرفته بتواند. اين نوع بر آورد خاصتاً وقتی موثر پيشن

چه درينصورت س قرار داشته باشد ند که وسايل مالی ناکافی در دسترو جنبه عملی را بخود اختيار مينماي

مصارف تمام شد پروژه کمتر معلوم شده و امکان قبولی آن بيشتر ميگردد چون به اين طريق يک قسمت 

احتياجات مالی پروژه تکافو گرديده و بنابر آن پروژه نا تکميل باقی ميماند. بنابر آن قسمت باقيمانده آن 

  توسط تقاضای بعدی تمويل ميگردد.

د مصارف بودجه اکنون ديده ميشود که در سمت ديگر بودجه يعنی در بر بعد از توضيحات فوق در مور

برآورد عوايد بودجه نظر به برآورد مصارف   .ع مشکالت عرض وجود نموده ميتواندآورد عوايد چه نو

ھنوز مشکالت بيشتر را دارا ميباشد بدين معنی که عوايد دولت تابع به شرايط اقتصادی و مالی آينده بوده 

ت غير مستقيم بدست ن پيش بينی دقيق آن نا ممکن است، مثالً عوايد را که دولت از طريق مالياآ و بنابر

ميآورد مربوط به اينست که در آينده به چه مقدار اشيآ وارد و صادر ميشوند که دولت محصول گمرکی 

بع به ماليات بر دوران وارداتی و صادراتی را از آن دريافت نمايد و يا به چه پيمانه اشيآی داخلی را که تا

که تخمين آنها در عوايد مجموعی دولت طبعاً تفاوت ھايی را  ميباشد مستهلکين خريداری مينمايندفروش 

  نظر به عوايد واقعی نشان ميدھد .

ضی، امثالً ماليات بر ار دقيق تثبيت گردددر صورت ماليات مستقيم صرف يک قسمت آن ميتواند بصورت 

ليات بر مفاد، موسسات، ماليات بر مفاد دارائی ھای منقول(مثالً ماليات ااغل آزاد، مماليات بر عايدات مش

ينده آتابع به شرايط بازار و وضع اقتصادی در  و وغيره بدست ميآيدبر مفاد، از اسهام و اوراق بها دار) 

  است. بوده و تثبيت دقيق آن نا ممکن

برآورد عوايد  واند روی تخمين استوار باشد دربنا بر موجوديت مشکالت فوق برآورد عوايد صرف ميت

  .)٢٣:١( بصورت مفصل ذکر شد در فصل ششم قبالً که استفاده بعمل ميآيد  ھای هاز طريق عموالً بودجه م

  تصویب بودجھ  ٦٫٢

ثر از مقننه اکبا توجه به قانون اساسی اغلب کشور ھا، تصويب بودجه از وظايف و صالحيت ھای قوای 

لکی که بنابر وقايع و حوادث استثنائی وظيفه قوه مقننه بصورت موقت به رئيس قوه در مماکشورھا است. 

ک تصويب بودجه را تصويب مينمايد . معذال –قوه اجرائيه به وکالت قوه مقننه  –اجرائيه انتقال داده شود 
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روز در بودجه بوسيله قوه اجرائيه يا مقام ذيصالح ديگر دريک وضع سياسی و موقت اتخاذ گرديده و ام

اکثر کشور ھای جهان مرجع اساسی و دايمی تصويب بودجه قوه مقننه ميباشد. قوه مقننه در کشورھای 

. در سيستم يک مجلسی وحدت تصويب حکمفرما بوده اسی مرکب از يک يا دومجلس ميباشددموکر

الک به مم نظرومجلس واحد بودجه را تصويب مينمايد در سيستم دو مجلسی صالحيت تصويب بودجه 

انگلستان تصويب بودجه به صالحيت مجلس نماينده گان يا مجلس عوام تعلق داشته  در مثالً فرق مينمايد. 

  تصويب بودجه مجلس سنا صالحيت زياد دارد. ممالک امريکای شمالی در حاليکه در در

مجلس  در فرانسه يک شکل ترکيبی يا مختلط آن موجود است به اين معنی که تصويب بودجه مربوط به  

را باالی بودجه  به پيمانه کم يا بيش درمسايل مالی دخالت داشته و تاثير نماينده گان بوده اما مجلس سنا نيز

  وارد مينمايد .

مشوره ومباحثه دقيق قوه مقننه در مورد بودجه بصورت عموم وقتی صورت ميگيرد که قبل از آن 

موضوعات مالی ميباشند بودجه را مورد بررسی وارد در  کميسيون امور مالی که متشکل از اھل خبره و

در مورد آن ابراز نظر نموده باشند چون درين کميسيون امور مالی معموالً چنين اعضای قوه  قرار داده و

مقننه عضويت ميداشته باشند که در موضوعات مالی خيلی ھا وارد ميباشند بنا برآن درصورت لزوم 

بودجه ھمرای مقامات که اين پالن را طرح نموده اند مورد موضوعات قابل بحث را در مورد پالن 

از طرف ديگر  حل مطلب مينمايند. چون اين کميسيون از يکطرف وارد در رشته و بررسی قرار و

پيشنهادات اين کميسيون تصميم قوه  موضوعات را بصورت دقيق بررسی مينمايند. بنابر آن نظريات و

ر قرار ميدھد به اين معنی که نظريه کميسيون رول مهم تعين کننده را در مقننه را به پيمانه زياد تحت تأثي

  تصميم قوه مقننه دارا ميباشد.

درمرحله آخر تثبيت بودجه توسط قوه مقننه صورت گرفته وبه اين ترتيب بودجه قدرت قانونی را کسب 

صورت اين مصارف مصارف اضافی در اثنای دوره بودجه ضروری دانسته شود در اين  همينمايد. ھرگا

اضافی ميتواند از طريق دريافت قرضه ھا تمويل شود. که طی مراتب  قانونی آن نيز مانند بودجه تابع 

  مشوره و نظر قوه مقننه ميبا شد.
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(وزير  حکومتنماينده در افغانستان تصويب بودجه به گونه است که پس از تقديم اليجه بودجه از جانب 

ر جلسه علنی، اليحه بودجه برای رسيدگی به کميسون بودجه پارلمان ارجاع به پارلمان البته د ماليه)

ميشود. کليه موارد بودجه در اين کميسيون مورد بررسی قرار ميگيرد. پس از تعديل و تغييرات الزم 

ولسی جرگه بوسيله وزارت در امور پارلمانی به بودجه به رأی گذاشته ميشود. پس از تصويب و تائيد 

ال شده و توسط رئيس جمهور توشيح ميگردد و مانند ساير قوانين قابليت اجرا را کسب حکومت ارس

  مينمايد. 

مطابق به ماده نود بند سوم قانون اساسی کشور تصويب بودجه دولتی و اجازه اخذ يا اعطای وام از 

چنين بيان  وظايف شورای ملی کشور ميباشد. ھمچنان در ماده نود و ھشتم قانون اساسی در مورد بودجه

  )٢( شده است:

"بودجه دولت و برنامه ھای انکشافی حکومت از طريق مشرانو جرگه توأم با نظريه مشورتی آن به ولسی 

جرگه تقديم ميشود. تصميم ولسی جرگه بدون ارايه بودجه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور 

بل از آغاز سال مالی صورت نگيرد، تا نافذ شمرده ميشود. ھرگاه نظر به عواملی تصويب بودجه ق

  تصويب بودجه جديد بودجه سال گذشته تطبيق ميگردد.

ولسی جرگه نميتواند تصويب بودجه را بيش از يکماه و اجازه اخذ قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش 

عطای قرضه ھرگاه ولسی جرگه درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا ااز پانزده روز به تاخير اندازد. 

  ند، پيشنهاد تصويب شده محسوب می گردد."نتصميم اتخاذ نک
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  در افغانستان :  مراحل تصويب بودجه٧٢.شکل 

  

  اجرای بودجھ  ٦٫٣

اجرای بودجه مرحله اساسی  .ا نموده وقابل اجرأ دانسته ميشودبودجه پس از تصويب حيثيت قانونی را پيد

مجريه و  قوه مخصوصاً يق و يا عدم توفيق دولت و ودجه است و مهم ترين نقش را در توفدر پروسه ب

  تحقق اھداف و آرمان ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی دارد. 

مربوط به اصول عوايد و ساير منابع تامين و مصرف آن بمنظور نيل به منظور از اجرای بودجه مراحل 

ً ق وای مجريه مسؤل تطبيق بودجه ميباشد. که در راس آن ريس اھداف و مقاصد عمومی است. عموما

  .جمهور و يا نخست وزير قرار دارد

 وظيفه مهم و اساسی را دارا ميباشد به اين معنی که از يکطرف مکلف به انجام اجرأی بودجه دودولت در 

نسيپ ھای اقتصادی و جانب ديگر اين وظيفه را دارا ميباشد تا تطبيق پر دادن تصميم قوه مقننه  بوده و از

 

 فرستادن بودجه ملی توسط

وزارت ماليه به وزارت امور 

 پارلمانی 

 

بعد از غور و بررسی 

ی تصويب بودجه توسط ولس

  جرگه

 

ده فرستادن بودجه تصويب ش

از طريق وزارت امور 

 پارلمانی به حکومت 

 

معرفی بودجه  توسط 

به  وزارت امور پارلمانی

 سنا (مشرانو جرگه)

 

ح فرستادن بودجه توام با طر

 جرگه از ولسیمشورتی به 

 جانب سنا 
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صرفه جوئی را در اجرای بودجه رعايت نمايد. صرفه جوئی از نظر اسالم يکی از اساسات عمومی 

طرزالعمل بشری است که بايد در تمام معامالت زندگی چه معامالت فردی و چه معامالت اجتماعی يا 

ده می نمايد که انسان بايد در داده شود صرفه جوئی اين معنی را افا دولتی باشد مورد رعايت جدی قرار

مورد ھر نوع معامله خود چنين روشی را اختيار نمايد که بين افراط و تفريظ يا به عباره ديگر بين اسراف 

قرار داده شده است اسراف  مردودو امساک قرار داشته باشد زيرا ھر دو حالت فوق از نظر اسالم 

ھای غير ه وسايل در دست داشته خود را در راان بصورت عموم اين معنی را افاده مينمايد که انس

 اسراف و امساک ازفلسفه  ،کانه مصرف نمايدو بدون غور و تامل و بصورت بی بابيهوده  ضروری و

حق نفس يعنی تامين ضروريات حياتی و جسمانی  باز زادی آنظراسالم اينست که اسراف بالخره انسان را 

  عان يعنی از فضايل معنوی محروم می سازد.کمک به ھمنو از طرف ديگر از داشته و

چون وظيفه اولی عبارت از يک وظيفه حقوقی است بنابر آن در مورد وظيفه دومی ميتوان گفت که 

که پروبلم ھای تخنيکی ،  پرنسيپ اقتصاديت و صرفه جوئی دراجرای بودجه وقتی رعايت شده ميتواند

تا توسط آن  باالی اقتصاد مالی دولت تطبيق گردد، سازمانی و رھبری کننده اقتصاد خصوصی اقتصادی

  برای موثريت بيشتر مهيا گردد. شرايط

ميشوند. اين  فراھم يوی، مقدمات اجرای بودجه بوسيله دولت و ارگانهای اجراي ابالغ قانون بودجهپس از 

  .)٢٥:١( اقدامات عبارتند از

 بودجهابالغ  .١

 مبادله و موافقت نامه طرحها و فعاليتها .٢

 ص اعتبارتخصي .٣

  بالغ بودجھ ا ٦٫٣٫١

تصويب مجلس شکل قانونی را بخود می گيرد. بخاطر تطبيق ريس جمهور به قوه  اليحه بودجه پس از

ابالغ امری است که در مورد کليه قوانين انجام ميشود، بدين معنی که ھر قانون از اجرائيه ابالغ مينمايد. 

دولت اعتبارات ھر يک از وزارت خانه ھا و  جمله قانون بودجه پس از تصويب به دولت ابالغ ميشود.

  دستگاه ھای اجرائيوی را ابالغ می نمايد.
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تا زمانی که قانون از طريق دولت به ارگانها اجرايی ابالغ نشود قابل اجرا نيست. لذا بر اساس قانون 

لت به آن بودجه ھر يک از ارگانها به تفکيک اعتبارات جاری و انکشافی در قالب ھر برنامه بوسيله دو

ارگان ابالغ ميگردد. برای ارگانها اعتبارات جاری بر حسب مواد ھزينه و اعتبارات عمرانی و انکشافی 

  در قالب ھر برنامه به تفکيک ھر يک از برنامه ھا ابالغ ميشود.

	مبادلھ و موافقت نامھ طرحھا و فعاليتھا ٦٫٣٫٢
است، فقط ارقام پولی را در قالب برنامه ابالغ اعتبارات دستگاه ھای که در بودجه ملی کشور تصويب شده 

  يا رديف ھا نشان ميدھد. و يا فصل مصارف و

موافقت نامه سندی مالی است که در آن ارگانهای اجرايی تعهد می نمايد که شرح عمليات موجود در آن را 

  تی که:رعايت نمايد. ھر دستگاه موظف به رعايت و اجرايی مفاد مالی موافقتنامه ھا خواھد بود بصور

  تجاوز ننمايد. مصوب ھر برنامه و مواد ھزينه مصوبالف: اعتبارات جاری از حد اعتبار 

ب: اعتبارات عمرانی و انکشافی ھر يک از پروژه ھا از حد اعتبارات مصوب آن تجاوز ننمايد و پرداخت 

  ھزينه در حد اعتبارات مواد ھزينه ھر طرح باشد.

  موافقت نامه مبادله شده باشد.ج: ھر نوع تعهد مالی ديگری در متن 

بودجه ميتواند بر حسب  است ليکن رياست يویده ارگانهای اجرايکنترول عملياتی فنی برنامه ھا به عه

مورد، از عمليات عمرانی و انکشافی برنامه ھا و پروژه ھا بازديدھای نظارتی داشته باشد و بوسيله عامل 

  تخصيص اعتبار نظارت و کنترول نمايد.

  ( اعتبار)  تخصيص ٦٫٣٫٣

پيش بينی شده در بودجه ملی کشور در طول سال به تدريج وصول و مصارف نيز با توجه به زمان،  عوايد

  ماه پرداخت می شوند. ١٢فصل و ساير عوامل در 

استفاده از مبالغی از اعتبارات بودجه منظور شده ساالنه در دوره ھای تخصيص عبارت است از تجويز 

  . و يا پروژه وار )، چهار ماھه، شش ماھهزمانی مشخص ( سه ماھه
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برای يکسال صورت  مصارفو  عوايدمعموالً دوره زمانی بودجه ھر کشور يک سال است و پيش بينی 

و  عوايدميگيرد. ولی اين دريافتها و پرداختها بطور مساوی تقسيم نمی گردد. ماھهای مختلف سال 

ينه نميشوند، بلکه اين وصولها و پرداختها برحسب معادل بودجه منظور شده ساالنه وصول و ھز مصارف

مورد متفاوت است.  يعنی متعقد ھستند که تخصيص يکی از ابزار ھای کنترول و نظارت است و وجود آن 

ضرورت دارد. در افغانستان بطور  مصارفو  عوايدضروری است و تخصيص برای ايجاد تعادل بين 

  دوره مالی ( يکسال) به چهار ربع تقسيم گرديده است. ربعوار تخصيص صادر شده که بدين اساس ھر

  :بودجھ يیاجرا دوران: ٧٣. شکل

  

 

 صدور چک 

 ارسال تخصيصات

م  برای ترتيب فورم

١٦  

 

ع تخصيص برای رب

  /پروژهسال

  

  اجرای تخصيص

 

تصديق مدير/ امر 

 اطمر اعآبودجه و 

درخواست واحد 

ھای بودجه وی 

 برای تخصيص 

 داير نمودن سمينار

 ھای آموزشی 

متحدد المال بودجه 

 به وزارت خانه ھا

 

 بودجه منظور شده 

 

دوران اجرايی 

 بودجه 
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  کنترول بودجه  ٦٫٤

اھداف  –نقطه نظر مالی در بودجه دولت انعکاس داده می شود از  دولت تعقيب مينمايدکه تمام اھدافی را 

 بدست آمدهمی باشد وقتی اجتماعی وغيره  تصادی واھداف اق عمومی بودجه که شامل اھداف سياسی،

  شده و به صورت صحيح تطبيق شده باشد .  شکل پيشبينیميتواند که بودجه به 

 نظر رای بودجه ميباشد.  ازارت از کنترول و نظارت دقيق در اجعامل مهم و اساسی در اجرای بودجه عب

 است کيکتفقابل قضايی ل کنترو ارلمانی وکنترول پ ،سازمان ھای کنترول کننده بين کنترول اداری

)٢٧:١(.  

  کنترول اداری بودجه ٦٫٤٫١

يرد اين نوع کنترول بيشتر و در اثنای اجرای بودجه صورت ميگ کنترول اداری يک کنترول مقدماتی بوده

  تصميمات مسؤلين امور را در اجرای مصارف نظارت مينمايد.

يا دواير مستقل معموالً به وزارت ماليه مربوط سازمان ھای کنترول کننده در داخل وزارت خانه ھا 

دارای مينمايند دليل عمده و اساسی برای اينکه اميباشد، که کليه مصارف دولت را قبل از پرداخت کنترول 

چرا سازمان ھا يا دواير کنترول کننده در وزارت خانه ھا و مؤسسات مستقل زير اثر وزارت ماليه ميباشند 

در صورت مربوط بودن دواير کنترول کننده به وزارت خانه ھا يا مؤسسات  عبارت از اين است، که

مستقلی که در آن کار مينمايند کنترول به مفهوم واقعی صورت گرفته نميتواند زيرا در صورتيکه دواير 

مجبور و مکلف  تب اداری تابع وزارتخانه ھای مربوط باشند درينصورتاکنترول کننده از نگاه سلسله مر

د تا از نظر اطاعت سلسله مراتب اوامر مقامات باالتر را اطاعت نمايند، که درينصورت طبعاً ميباش

کنترول صحيح امکان پذير نميباشد در حاليکه در صورت مربوط بودن دواير کنترول کننده به وزارت 

ات مستقلی ماليه آمر آنها وزير ماليه بوده و درينصورت مکلف به اطاعت اوامر وزارت خانه ھا يا مؤسس

  واقعی را انجام داده ميتوانند. که در آن کار مينمايند نبوده فلهذا يک کنترول درست و

اين نوع تشکيالت اداری در افغانستان نيز موجود است به اين معنی که تمام شعبات کنترول کننده در 

  وزارت خانه ھا و مؤسسات مستقل تابع به وزارت ماليه ميباشد. 
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  حات اتی را احتوا مينمايد:کنترول اداری سا

که درينصورت صحت حسابی و عددی مورد کنترول قرار داده  :کنترول کسه و کنترول حسابی اول:

  ميشود تا ازغلطی ھا و ساخته کاری ھا در اعداد جلوگيری بعمل آيد.

نترول که درينصورت مطابقت طرزالعمل اداری به قوانين و دساتير مملکت مورد ک :کنترول قانونی دوم:

ات مطابق به مقررات قانونی ترتيب و اجرا فهميده شده بتواند که آيا حواله جتا توسط آن  ميشودقرار داده 

  شده اند و يا خير.

که درينصورت ديده ميشود تا مبلغ حواله شده مربوط به اعتبار يا تخصيص  :کنترول حواله جات سوم:

ر صورت کنترول حواله جات ديده ميشود، که آيا مبلغ خير عالوه بر آن د ھمان فصل و ماده ميباشد و يا

  حواله شده از حدودی که در بودجه تعين گرديده است تجاوز نمی نمايد.

  آخرين مرحله کنترول اداری را در اجرای بودجه تشکيل ميدھد. :کنترول پرداخت مصارف چهارم:

  کنترول قضائی ٦٫٤٫٢

توسط يک ارگان خاص صورت ميگيرد. در کشور معموالً اين نوع کنترول در ھر کشور متفاوت است و 

ون ھا، موسسات، شرکت ھای دولتی و ساير دستگاه بام حساب ھای وزارت ھا، کميسما وزارت ماليه تم

ترتيبی که قانون مقرر می دارد رسيدگی و ه ھای که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده ميکنند ب

د و مدارک مربوطه را مطابق به قانون جمع آوری و گزارش بودجه حسابرسی مينمايد، وزارت ماليه اسنا

انضمام نظرات خود به پارلمان تسليم مينمايد. وزارت ماليه در حقيقت شعبه محاسبه است و در سال را به 

اداره وجوه نقش ندارد و اين کار از طريق حسابات دولت که در د افغانستان بانک موجود ميباشد صورت 

نی که اصالحات بودجه ريزی به اساس برنامه معرفی گرديد وزارت ماليه از وزارت ھای که ميگيرد. زما

تا گزارش اجراات شان را به  تقاضا نموددر پروسه اصالحات بودجه ريزی به اساس برنامه شامل بودند 

ه اساس برنامه و شاخص ھای اجراات ارائه نمايند که خود يک نوع از نظارت به وسيله وزارت مالي

ميباشد. وزارت ھا مکلف ميباشند که گزارش اجراات بودجه عادی و انکشافی خود را ربعوار به وزارت 

  دھند. ماليه تسليم نمايند و دستاورد ھای عمده و انکشافات اطالعات را به دسترسی وزارت ماليه قرار 
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  کنترول پارلمانی بودجه ٦٫٤٫٣

بودجه را تعيين مينمايد بناً بر آن در آخر سال چون قوه مقننه با تصويب بودجه حدود عوايد و مصارف 

مالی نتايج طرزالعمل ياعمليات مالی قوه اجرائيه را از نظر عملی نمودن پالن عوايد و مصارف سنجش 

مينمايد.  فرق بين کنترول اداری و کنترول پارلمانی از نگاه وقت و زمان اينست، که کنترول اداری در 

. بديهی است که ر آخر سال بودجوی صورت ميگيردکنترول پارلمانی دبودجه و اجرای اثنای جريان 

در جريان  ودجه منظور شده ميداند، اين نظارت راخود را موظف به نظارت و کنترول ب قانون گذار

و ھمچنين پس از ختم سال مالی اجرا می نمايد. نمايندگان ملت حق دارند بر اداره امور  اجرای بودجه

چگونگی پرداخت ھای دولت و استفاده از وجوه بيت المال به طور دايم نظارت نمايند.  دستگاه ھا دولتی و

نظارت ات از مسووالن دولتی سوال يا استيضاح نمايند. ردر صورت کشف تخلفات از قوانين و مقر

  پارلمانی در پايان سال مالی از طريق رسيدگی و تصويب اليحه تفريق بودجه اعمال ميگردد.

ب نظارت بر بودجه را بر نظارت داخلی و خارجی نيز ميتوان تقسيم کرد که نظارت داخلی به اين ترتي

توسط نطارت اداری و قضايی ميتواند اعمال شود و نظارت بيرونی توسط پارلمان از طريق گزارش 

  قطعيه و موارد ديگر ميتواند اعمال شود.

  اصول بودجه ريزی مؤثر و خالصه ترتيب بودجه

الی با درنظرداشت اولويت ھای استراتيژيک دولت از جمله استراتيژی انکشاف ملی، تخصيص منابع م

  چار چوب ميان مدت مالی و نيازمندی ھای مردم صورت ميگيرد.

  معيار ھای اولويت بندی تخصيصات بودجه

 پاليسی حکومت �

 و فعال برنامه ھای دارای اولويت )ANDSاف ملی افغانستان (استراتيژی انکشقبال  �

 ھای انکشافی وزارت ھا پالن �

 سقف بودجه �

 ظرفيت مصرفی وزارت ھا در سال ھای گذشته �

 اولويت ھای کشور ھا/موسسات تمويل کننده �

 لیلموافقتنامه ھا و معاھدات بين الم �
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 اندازه عوايد داخلی �

  نقش وزارت ماليه در بودجه

 وزارت ماليه در جريان سال باالی مراحل مختلف بودجه کار ميکند. �

 ھای بودجوی و اولويت بندی بودجه. تعيين سقف �

 تدارک منابع تمويلی بودجه از منابع داخلی و خارجی. �

 تدوين مسوده بودجه و تقديم نمودن آن به کابينه و پارلمان. �

 اشتراک در مجالس پارلمان به نمايندگی تمام ارگان ھای اجرائيوی. �

 کنترول مصارف، تاديات و گزارش دھی بودجه. �

 حات الزم به خاطر بهتر شدن فعاليت ھای مالی و بودجوی.و تطبيق اصالمعرفی  �

  نقش ساير وزارت ھا در بودجه

 و آغاز کار وزارت ھا.ماليه به واحدھای بودجوی  وزارت ١متحد المال شماره  �

برنامه ھای دارای اولويت بندی پيشنهادات بودجوی بادرنظرداشت استراتيژی خود وزارت،  �

 ی.و نيازمندی ھای واليت اولويت

 .ترتيب اسناد پروژه و برقراری تماس با وزارت ماليه به منظور تمويل پروژه ھا �

 .اشتراک در جلسات استماعيه بودجه �

 .تطبيق، مصرف بودجه و گزارش دھی �

 وزارت پيشنهادی بعد از ارسال متحدالمال شماره دومترتيب مشرح نيازمندی ھا و پروژه ھای  �

 .ماليه به واحدھای بودجوی

  ين بودجهمراحل تدو

وزارت ھا و ادارات مربوطه بايد بر طبق رھنمود وزارت ماليه بودجه ھای عادی و انکشافی سال  �

 خويش را ترتيب نموده و غرض طی مراحل به وزارت ماليه ارسال دارند.ينده آ

 وزارت ماليه متحد المال بودجه را به وزارت ھا و ادارات ارسال ميدارد. �

 ائيد به وزارت اقتصاد ارسال ميدارد.پروژه ھای انکشافی را جهت ت �

(که ھر سال تحت رياست وزارت ماليه در  ھا را به کميته بودجهبودجه وزارت ھا و ارگان  �

 پيشنهاد مينمايد. گردد)وزارت ماليه جهت ترتيب بودجه ايجاد مي
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رياست بودجه وزارت ماليه در محدوده منابع مالی کشور، بودجه کليه وزارت ھا را توحيد  �

 نمايد.مي

روز قبل از شروع سال مالی به مجلس نماينده گان  ٤٥اين بودجه از طرف کابينه تاييد و  �

 (پارلمان) فرستاده ميشود.

ئس جمهور فرمان منظوری بودجه را صادر مينمايد و يبعد از تصويب بودجه توسط پارلمان، ر �

 طبق فرمان به مصرف ميرسد.بودجه 

 وبمعيار ھای توجيه کننده يک بودجه خ

در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم عامه تاثير گذار باشد و اولويت ھای مردم در نظر گرفته  �

 شود.

متعادل منابع مالی در بين واليات صورت گيرد و به رسوم و عنعنات مردم بايد احترام  اختصاص �

 صورت گيرد.

سود و زيان آن  قبل از انتخاب پروژه بايد معلومات مفصل در مورد پروژه و تحليل در مورد �

 صورت گيرد.

 ترتيب بودجه عادی به اساس ارقام دقيق و تشکيالت صورت بگيرد. �

ازدياد در بودجه پيشنهاد شده ھر ارگان بايد به اساس اجراات و ظرفيت تطبيقی شان صورت  �

 گيرد.

  آوردن اصالحات و تغييرات تکميلی در بودجه

 ارزيابی مخارج بودجه در نيمه سال �

برای يک سال مالی تدوين ميگردد مگر در افغانستان بنابر تخمين غير دقيق بودجه بودجه غالباً  �

ماه با کسر بودجه خاصتاً در بخش بودجه عادی مواجه ميشوند.  ٦با گذشت نها آتوسط وزارت ھا، 

درنظر داشت  بناًء وزارت ھا از وزارت ماليه تقاضای بودجه اضافی را مينمايند. وزارت ماليه با

منابع مالی به بعضی وزارت ھای مربوطه وجوه اضافی را فراھم ميسازد. چون موجوديت 

. بناًء آنها بخشی از بودجه يکتعداد وزارت ھا قادر به مصرف بودجه انکشافی خود نميباشد

 انکشافی خود را به سال اينده مالی انتقال ميدھد. 
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کشور ھا يا موسسات کمک  بودجه متمم يا اضافی: اگر در جريان سال مالی وجوه جديد را از

دھنده دريافت ميدارد برای مصرف در اکمال پروژه ھای انکشافی ناتمام سال گذشته غرض 

جديد  تصويب به پارلمان پيشنهاد مينمايد و يا اينکه با استفاده از اين پول دريافت شده، پروژه ھای

  انکشافی را احداث مينمايد.

	خالصه
  

ميگردد که در کشور ھای که دولت مبتنی بر تفکيک قوای سه  نيز ياد مراحل بودجه، بنام دوران بودجه

گانه ( مجريه، مقننه و قضائيه) دارند، پروسه بودجه سازی يا سيکل بودجه از چهار مرحله تشکيل شده 

  کنترول بودجه.  و اجرای بودجه از:  ترتيب بودجه، تصويب بودجه، نداست، که اين مراحل عبارت

که شامل تمام  ، و فنی ترين قسمت از پروسه بودجه را تشکيل ميدھده اول بودجهبودجه مرحلترتيب 

و طبقه بندی اطالعات بودجه يی و پيشنهاد آن، رعايت قوانين و مقررات  عمليات مربوط به تهيه، ارزيابی

يا  در قوانين تمامی کشور ھا وظيفه تهيه و ترتيب بودجه عموماً از وظايف قوه مجريه .مربوطه ميباشد

ايف وزارت ظامور مالی و مصارف عامه يکی از وقانون اداره  ٢٩حکومت ميباشد. مطابق بند اول ماده 

  ماليه دولت جمهوری اسالمی افغانستان ميباشد. 

ترتيب بودجه طوری صورت ميگيرد که تثبيت احتياج مالی بصورت عموم از طرف مقامات پايانی بطرف 

بودجه طوری صورت ميگيرد که وزارت خانه ھای مربوطه مقامات باال صورت ميگيرد. ترتيب 

به اساس مصارف موجوده و امکانات توسعه آن در سال بودجوی آينده تخمين  مصارف مجموعی خود را

  و برآورد مينمايند در اين برآورد بودجه طبعاٌ دو امکان ديگر نيز موجود شده ميتواند.

جوی واقعی سال بود يتواند نظر به مصارف حقيقی وبه اين معنی که مصارف مجموعی برآورده شده م

ع مشکالت عرض وجود آينده کمتر يا زيادتر باشد .در سمت ديگر بودجه يعنی در برآورد عوايد چه نو

ھنوز مشکالت بيشتر را دارا ميباشد بدين  عوايد بودجه نظر به برآورد مصارفبرآورد  .نموده ميتواند

 ممکن است.و بنابر آن پيش بينی دقيق آن نا يط اقتصادی و مالی آينده بودهمعنی که عوايد دولت تابع به شرا

  بر موجوديت مشکالت فوق بر آورد عوايد صرف ميتواند روی تخمين استوار باشد.بنا
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ثر از کوظايف و صالحيت ھای قوای مقننه ابا توجه به قانون اساسی اغلب کشور ھا، تصويب بودجه از 

که بنابر وقايع و حوادث استثنائی وظيفه قوه مقننه بصورت موقت به رئيس قوه کشور ھا است. در ممالکی 

بودجه را تصويب مينمايد . معذالک تصويب  –قوه اجرائيه به وکالت قوه مقننه  –شود مياجرائيه انتقال داده 

ز در بودجه بوسيله قوه اجرائيه يا مقام ذيصالح ديگر دريک وضع سياسی و موقت اتخاذ گرديده و امرو

اکثر کشور ھای جهان مرجع اساسی و دايمی تصويب بودجه قوه مقننه ميباشد..در افغانستان صالحيت 

  تصويب بودجه به دوش ولسی جرگه است.

. اجرای بودجه مرحله اساسی ا نموده وقابل اجرأ دانسته ميشودبودجه پس از تصويب حيثيت قانونی را پيد

يه مسؤل تطبيق بودجه ميباشد. که در راس آن ريس جمهور و يا در پروسه بودجه است. عموماً قوای مجر

  .نخست وزير قرار دارد

وظيفه مهم و اساسی را دارا ميباشد به اين معنی که از يکطرف مکلف به انجام دادن  اجرأی بودجه دو

ی و صرفه تصميم قوه مقننه  بوده و از جانب ديگر اين وظيفه را دارا ميباشد تا تطبيق پرنسيپ ھای اقتصاد

 جوئی را در اجرای بودجه رعايت نمايد. 

تصويب مجلس شکل قانونی را بخود می گيرد. بخاطر تطبيق ريس جمهور به قوه  زاليحه بودجه پس ا

 اجرائيه ابالغ مينمايد. 

موافقت نامه سندی مالی است که در آن ارگانهای اجرايی تعهد می نمايد که شرح عمليات موجود در آن را 

  نمايد.رعايت 

تخصيص عبارت است از تجويز استفاده از مبالغی از اعتبارات بودجه منظور شده ساالنه در دوره ھای 

. تخصيص يکی از ابزار ھای کنترول و يا پروژه وار )زمانی مشخص ( سه ماھه، چهار ماھه، شش ماھه

ضرورت  ارفمصو  عوايدو نظارت است و وجود آن ضروری است و تخصيص برای ايجاد تعادل بين 

يکسال) به چهار شده که بدين اساس ھر دوره مالی (دارد. در افغانستان بطور ربعوار تخصيص صادر 

  .گانه صادر ميشوددر بودجه انکشافی به ھر پروژه تخصيص به شکل جدا و ربع تقسيم گرديده است

جه ميباشد.       عامل مهم و اساسی در اجرای بودجه عبارت از کنترول و نظارت دقيق در اجرای بود

  است. کيکتفکنترول پارلمانی وکنترول قضايی قابل  - ازنظرسازمان ھای کنترول کننده بين کنترول اداری
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کنترول اداری يک کنترول مقدماتی بوده و در اثنای اجرای بودجه صورت ميگيرد اين نوع کنترول بيشتر 

ازمان ھای کنترول کننده در داخل تصميمات مسؤلين امور را در اجرای مصارف نظارت مينمايد. س

وزارت خانه ھا يا دواير مستقل معموالً به وزارت ماليه مربوط ميباشد، که کليه مصارف دولت را قبل از 

پرداخت کنترول ادارای مينمايند اين نوع تشکيالت اداری در افغانستان نيز موجود است به اين معنی که 

  ه ھا و مؤسسات مستقل تابع به وزارت ماليه ميباشد. تمام شعبات کنترول کننده در وزارت خان

معموالً اين نوع کنترول در ھر کشور متفاوت است و توسط يک ارگان خاص صورت ميگيرد. در کشور 

ما وزارت ماليه تمام حساب ھای وزارت ھا، کميسون ھا، موسسات، شرکت ھای دولتی و ساير دستگاه 

ترتيبی که قانون مقرر می دارد رسيدگی و ه تفاده ميکنند بھای که به نحوی از بودجه کل کشور اس

حسابرسی مينمايد، وزارت ماليه اسناد و مدارک مربوطه را مطابق به قانون جمع آوری و گزارش بودجه 

  سال را به انضمام نظرات خود به پارلمان تسليم مينمايد. 

بر آن در آخر سال تعيين مينمايد بناصارف بودجه را چون قوه مقننه با تصويب بودجه حدود عوايد و م

مالی نتايج طرزالعمل ياعمليات مالی قوه اجرائيه را از نظر عملی نمودن پالن عوايد و مصارف سنجش 

  مينمايد.

	سواالت
  

  . مراحل بودجه چيست؟ و شامل کدام مراحل است؟١

  . ترتيب بودجه در افغانستان چگونه صورت ميگيرد؟٢

  ی و مصارف عامه در مورد ترتيب بودجه چه بيان ميدارد؟. قانون اداره امور مال٣

  بودجه چند امکان در قسمت تخمين عوايد و مصارف وجود دارد؟. در زمان ترتيب ٤

  . قانون اساسی کشور در مورد بودجه چه بيان ميدارد؟٥

  . تصويب بودجه از صالحيت ھای کدام قوه است؟٦

  است؟. سلسله ترتيب بودجه در افغانستان چگونه ٧

  . اجرای بودجه کدام وظايف را دارا ميباشد؟٨
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  . اجرای بودجه کدام مراحل را طی ميکند؟٩

  ميگيرد؟ تصور. ابالغ بودجه چگونه ١٠

  . موافقت نامه را تعريف نمايد؟١١

  . تخصيص يعنی چی؟١٢

  . کدام انواع کنترول بودجه را ميشناسيد؟١٣

  ی کدام ساحات را در برميگيرد؟ار. کنترول اد١٤

	خذأم
  

 .، کابل). رھنمود آموزشی١٣٨٩انستيتوت خدمات ملکی. ( .١

 .قانون اساسی افغانستان .)١٣٨٣زارت عدليه. (و .٢

 .مقرره بودجه افغانستان .)١٣٥٥وزارت عدليه. ( .٣
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  متففصل ھ

  و بودجه واليتیبه اساس برنامه  سازی بودجه
 

به و مرتبط به ھم که توسط واحدھای مجموعه از برنامه ھا، خدمات مشا برنامه بودجه به اساس

 از عبارت واليتی سازی بودجه، ميباشد و گردداجرا مي بودجوی بمنظور رسيدن به يک نتيجه دلخواه

 ستراتيژی داشت نظر در با واليت اساس بر مربوطه ھای خانه وزارت طريق از منابع تخصيص

 با مشوره از بعد واليتی و ملی سطح به ھا خانه وزارت سکتوری ستراتيژی در که ملی انکشافی

، که به نوبه خود به شناسايی ميباشد است، يافته انعکاس محلی ھای نيازمندی ارزيابی و واليتی مقامات

 .ھر يک ميپردازيم

  مفهوم و ماھيت بودجه به اساس برنامه  ٧٫١

 سازمان ليتهایفعا و ھا برنامه وظايف، حسب بر اعتبارات درآن که است ای بودجه برنامه بودجه به اساس

 . است شده پيشبينی دھد، انجام بايد خود اھداف به نيل برای که بودجه اجرای مالی سال در دولتی

 سال در دولتی ھای دستگاه و دولت که شود می مشخص برنامه اساس به بودجه در ، ديگر عبارت به

 و اھداف به نيل برای ياً ثان باشند، می مصوبی مقاصد و وظايف اھداف، چه دارای اوالً  بودجه اجرای

 به بودجه در .دھد انجام اعتبارات ميزان چه با را فعاليتها و عمليات ھا، برنامه کدام بايد مذکور، مقاصد

 استفاده ھزينه مواد و فصول حسب بر اعتبارات بندی طبقه از ، متداول بودجه مانند نيز برنامه اساس

 مختلف ھزينه مواد و فصول در دولتی سازمان ھر اعتبارات کل متداول، بودجه در که تفاوت اين با ميشود

 و فعاليتها و ھا برنامه از يک ھر اعتبارات برنامه، اساس به بودجه در حاليکه در شود، می بينی پيش

 .(aspx-barnameh.blogfa.com/post-http://omid.٤٠ ) .گردد می پيشبينی ھزينه مواد و فصول قالب در ھا طرح

 بودجوی برنامه ارائه و ترتيب پالنگذاری، منظور به جديد وسيله يک برنامه اساس به سازی بودجه �

 ).٣:٥( ميباشد دولت

 :اند داده ريفورم اين به که ديگری تعاريف ھمچنان

 و شده گرفته کار به وعوامل ھزينه مواد ميان ارتباط برقراری با دارد قصد که بندی طبقه نوعی �

 محصول صورت به خدماتی و کاالھا چه ای بودجه سال در که دھد نشان ھا برنامه انجام از حاصل نتايج

 .(١٢:٣)است شده ارائه يا توليد دولت مصوب اھداف به رسيدن برای دولتی بخشهای فعاليتهای نهايی
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 که ای شيوه به افغانستان بودجه ارائه و ترتيب پالنگذاری، برای ابزاريست برنامه براساس سازی بودجه

 .دھد می نشان است، آن به رسيدن خواستار دولت که پاليسی نتايج و بودجوی منابع ميان را ضحیوا پيوند

 و استراتيژيک اھداف چارچوب در را بودجه مالی عادی ابعاد که است کاری روند يک سازی بودجه

 ملی انکشاف استراتيژی نتايج چوبچار در و گرديده بيان بودجوی اداره يا وزارت توسط که عملياتی

 :دھد نشان که نمايد می تالش افغانستان دولت .دھد می قرار گرديده، مشخص نيز افغانستان

 شود؛ می فراھم وجوه اين توسط واقعيت در چيزی چه �

 افغانستان ملی انکشاف استراتيژی نتايج چارچوب در که استراتيژيک اھداف با دولت مصارف آيا �

 .خير يا دارد مطابقت گرديده، تعيين

 قرار که کيفی و کمی نتايج که اينست داد انجام تئوريک شکل به ميتوان را کار اين که ھای راه زا يکی

 که دارد وجود زياد احتمال ھرچند، .شود سنجيده آنها با آيد، بدست بودجه مصرف اقالم طريق از است

 ھم ھنوز و رد،بياو بوجود بودجوی ھای واحد / ھا وزارت بين را زيادی ھای ناسازگاری روش اينگونه

 ملی انکشاف استراتيژی ھای نيازمندی با را مصارف تطابق و انکشافی و عادی بودجه ادغام مشکل

 وزارت شود، داده جواب موثر بطور سواالت اين به است الزم اگر بنابرين، .نمود نخواھد حل افغانستان،

 ھا وزارت. نمايند برخورد فاوتیمت شيوه به سازی بودجه روند با بايد بودجوی ھای واحد و ذيربط ھای

 اھداف با سازگار و ساختارمند عينی، شکل به را مصرفی ھای پالن که کنند ارائه طوری بايد را معلومات

 با دولت که کنند تمرکز موضوع اين روی بتوانند گان گيرنده تصميم و سازان پاليسی تا دھد، پيوند پاليسی

 شده آزموده رويکرد يک برنامه اساس به سازی ودجهب  .آورد خواھد بدست را چيز چه وجوه اين مصرف

 پی در آينده در برنامه براساس سازی بودجه که مزايای دليل به دولت و بوده نيازمندی اين برآوردن برای

 به بودجه سازی به اساس برنامه اقدام نمود . عنعنوی بودجه روند تغيير در داشت، خواھد

 داخل در حکومت ھای فعاليت آن ی ذريعه که است کاری پروسه يک برنامه اساس به سازی بودجه

 سازی بودجه .)باشند می مرتبط يا مشابه اھداف دارای که خدماتی و ھا فعاليت( گردد می تنظيم ھا برنامه

 می متفاوت سنتی سازی بودجه از اساسی شيوه چهار در و بوده متمايز ساختار يک تابع برنامه اساس به

 .باشد

 امراض، از گيری جلو ابتدايی، تعليمات( بودجه نهاد فردی عملياتی ھای برنامه اساس بر هبودج �

 مصرفی؛ کلی ھای نيازمندی اساس بر نه گردد می ترتيب )ھا کسر مراقبت و حفظ
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 پيشنهاد مصارف که ميسازد مدغم معلوماتی با را خدماتی مصارف تخمين سازی بودجه پروسه �

 ھد؛ميد توضيح و توجيه را شده

 دوره جريان در برنامه اين انتظار مورد ھای دستاورد و مقاصد اھداف، تشريح با بودجه ارقام �

 باشد؛ می ھمراه )باشد مربوط صورتيکه در آن از پس و( بودجه

 کيفی و کمی نتايج عرضه در اجراآت آن با مقايسه در که باشد می ضوابطی حاوی بودجه �

  د.گرد می ياد اجراآت سنجش نام به اکثرا پروسه اين گردند می بررسی

 دھند نشان آنها که اينست بودجوی ھای واحد و ھا وزارت برای برنامه اساس به سازی بودجه کلی ھدف

 چارچوب با آن طريق از و خودشان بودجوی واحد/وزارت مقاصد و اھداف با آنها بودجه مصرف که

 اساس به سازی بودجه طريق از اين، بر وهعال .دارد مطابقت افغانستان ملی انکشاف استراتيژی نتايج

 برای بديل ھای استراتيژی ميتوانند که. گيرند می قرار موقفی در بودجوی ھای واحد و ھا وزارت برنامه،

 آنها به دستيابی برای احتمالی متناوب ھای شيوه مفاد و ھزينه تعيين توسط را ھدف ھر به دستيابی

  .دھند تشخيص

	جهان	و	فغانستان	در	برنامه	اساس	به	سازی	بودجه	تاريخچه ٧٫٢
 و شد داده انکشاف خصوصی بخش در بار نخستين برای برنامه اساس به سازی بودجه مفکوره و مفهوم

 مصارف خواستند می که ،گرديده معرفی بودند سود و منفعت آوردن بدست خواستار که ھای کمپنی توسط

 و موثريت و داده پيوند بودند، شان حصول خواھان ھا فعاليت انجام طريق از اآنه که نتايج با را خويش

 برای برنامه اساس به بودجه دولتی بخش در .کنند ارزيابی و بررسی را شان ھای گذاری سرمايه مفيديت

 شکل امروز .گرفت قرار تطبيق مورد ١٩٦٠ ھای سال در امريکا متحده اياالت دفاع وزارت در بار اولين

 پيمان عضو ھای کشور تمام دفاعی هجبود ھای شرط پيش و ھا زمندینيا از يکی بودجه يی برنامه

 مفهوم عين ، ١٩٩٠ ھای سال اوايل و ١٩٨٠ ھای سال اواخر در .ميباشد جهان در ناتو يا یشمال اتالنتيک

 ھمچنان و اقتصادی، انکشاف و ھمکاری سازمان عضو ھای کشور از بسياری حکومتی ھای بودجه در

 از شماری .است گرفته قرار استفاده مورد و معرفی جهان سراسر انکشاف به رو کشورھای از شماری

 از اند عبارت نموده، تطبيق موفقانه بصورت را برنامه اساس به بودجه بيشتر، ھمه از که کشورھای

 و سويدن، جاپان، فرانسه، ھالند، برتانيه، نيوزيالند، کانادا، آستراليا، امريکا، متحده اياالت کشورھای

 کوريا، گانا، کمبوديا، ھرزاگوينيا، و بوسنيا بولويا، مانند يافته انکشاف کمتر ھای کشور ھمچنان و نالندف
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 و ھا نام تحت برنامه اساس به بودجه کشورھا اين از بسياری در ولی، . ميباشد يوگندا و تانزانيا منگوليا،

 "،"ھا فعاليت بر مبتنی سازی بودجه "،"کيفی و کمی نتايح اساس به سازی بودجه "قبيل از مختلف عناوين

 ولی .است گرفته قرار تطبيق مورد "کارکرد بر مبتنی سازی بودجه " يا و "نتايج بر مبتنی سازی بودجه

 .است بوده يکی بودجه اشکال اين ھمه برای یاساس مفهوم نام، داشت نظر در بدون

 اھداف تا کرد معرفی را برنامه اساس به سازی بودجه افغانستان اسالمی جمهوری دولت ، ١٣٨٥ سال در

 انکشافی و عادی بودجه و ساخته مرتبط ساالنه بودجه با را خود پاليسی ھای اولويت و استراتيژيک

 .سازد مدغم را ھا وزارت

 و عامه صحت وزارت معارف، وزارت( آزمايشی وزارت ٣ به برنامه اساس به سازی بودجه ابتدا، در

 بودجه تهيه ، ١٣٨٧ سال برای .شد معرفی ١٣٨٦ سال بودجه تهيه برای )ھاتد انکشاف و احيا وزارت

 عامه فوايد وزارت آب، و انرژی وزارت زراعت، وزارت( ديگر آزمايشی وزارت ٤ به برنامه اساس به

 اساس به سازی بودجه آزمايشی پروسه مثبت، نظريات دريافت از پس .يافت گسترش نيز  )ماليه وزارت و

 تکنالوژی و مخابرات وزارت تجارت، وزارت( ديگر بودجوی واحد و ذيربط وزارت ٨ به برنامه

 معلولين، و شهدا اجتماعی، امور و کار وزارت عالی، تحصيالت وزارت دفاع، وزارت معلوماتی،

 بودجه تهيه برای  )محل ھای ارگان مستقل رياست و شهرسازی امور وزارت ترانسپورت، وزارت

 و جمهور رييس دفتر زنان، امور وزارت اقتصاد، وزارت( بودجوی واحد / بطذير وزارت ٤ و ١٣٨٨

 جريان در .گرديد معرفی نيز ١٣٨٩ بودجه تهيه برای  )ملکی خدمات و اداری اصالحات مستقل کميسيون

 معرفی ١٣٩٠ سال بودجه تهيه برای بودجوی واحد ٣٥ بقيه به برنامه اساس به سازی بودجه ١٣٨٩ سال

 .گرديد

 به پيشنهادات اين .کردند تهيه برنامه اساس به را خود ١٣٩٠ بودجه پيشنهاد بودجوی واحد ٥٤ متما

 بودجوی ھای واحد تمام .کرد ايجاد بودجه استماعيه جلسات برای را مبنايی و گرديد ارسال ماليه وزارت

 يک .کردند ارايه ١٣٩٠ سال استماعيه جلسات جريان در را خويش برنامه اساس به بودجه ھای پريزنتيش

 در کننده تکميل معلومات منحيث آنها برنامه اساس به بودجه ھای جدول با ھمراه مختصر گزارش

 .گرديد ارايه ١٣٩٠ ملی بودجه شرح چارچوب

 پيگيری جهت گذاری کد ساختار که کرد تطبيق را جديد حسابات جدول يک ماليه وزارت ھمچنان

 و ذيربط ھای وزارت تمام به برنامه اساس به بودجه معرفی .دميکن اصالح را برنامه اساس به مصارف
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 ھای وزارت توسط بودجه واحد پيشنهاد ارايه زمينه ، ١٣٩٠ سال بودجه تهيه برای بودجوی واحدھای

 بر متمرکز شيوه يک و ساخته فراھم برنامه فارمت در ١٣٩٠ سال برای را بودجوی ھای واحد و ذيربط

 عرضه در خوب اجراآت سبب امر اين .آورد ميان به بودجه کميته توسط ریگي تصميم برای را پاليسی

 ).١٢:٧( گردد می بودجه مصرف پروسه برای خدمات

	عنعنوی	بودجه	مشکالت ٧٫٣
 کار کشور پيشرفت اھداف و ھا ديدگاه انکشاف روی گذشته، سال چند ظرف در افغانستان حکومت چون

 اين چون و نموده تهيه است انتافغانس ملی انکشاف یژتياسترا از عبارت که را جامع سند و است کرده

 ميان پيوند و ارتباط موجوديت عدم چون مشکالت بعضی بنابر عنعنوی بودجه يعنی بودجه موجود ساختار

 تخصيص در شفافيت نبود و انکشافی و عادی بودجه جداگانه ترتيب بودجه، و کشور ھای اولويت و اھداف

 فعلی ريفورم نمود، نمی کمک یيژاسترات اين واضح تطبيق به گرديده تشريح تفصيل به ذيالً  که بودجه

 .گرفت قرار تطبيق مورد بودجوی ھای واحد در و پيشنهاد برنامه اساس به بودجه يعنی

	بودجه	و	کشور	ھای	اولويت	و	اھداف	ميان	پيوند	و	ارتباط	موجوديت	عدم ٧٫٣٫١
 اجناس معاشات، به مربوط مصارف فقط اقتصادی بندی طبقه و اداری کودھای از جدی و دقيق استفاده

 نهايی نتايج و گرديده تلقی  "بودجوی منابع مقدار " فقط ھا اين . ميدھد نشان را ھا دارايی و خدمات و

 الفاظ به يا و ( نميدھد نشان را جامعه در تغييرات و کيفی کمی، نتايج يعنی مالی منابع اين مصرف

 واضح افغانستان ملی انکشاف استراتيژی ھای لويتوا و اھداف وردنآ بدست در ھا برنامه سهم ديگر

 .)نميگردد تفکيک يا و است نگرديده

	انکشافی	و	عادی	بودجه	ترتيب ٧٫٣٫٢
 جداگانه بصورت آنها کدام ھر مورد در که جداگانه بودجه دو دارای ھا وزارت حاضر حال در 

 ميشود، پرداخته ملی بودجه طريق از هک است مصارفی از آنعده يا عادی بودجه يکی ميدھند، گزارش

 تمويل دھنده کمک مختلف موسسات/ھا کشور توسط که است مصارفی آن يا انکشافی بودجه و

 ھای فعاليت انجام به که است مشابه مصارف دارای ھا بودجه اين از کدام ھر که حالی در .ميگردد

 .ندارد وجود آھنگی مھ و انسجام بودجه ساختار دو اين ميان ولی نموده کمک مشابه

 مجموعی اثرات تا دھد نمی اجازه آنها به و ساخته محدود را ھا وزارت توانايی سازی بودجه شيوه اين

 عموم بصورت يا و مراقبت و حفظ به مربوط مصارف اثرات معموالً  چون نمايند، معلوم را شان مصارف
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 داند نمی کس ھيچ و .است نشده هگرفت نظر در گذاری سرمايه و انکشافی ھای هژپرو عادی مصارف

 چقدر نمايد، می عرضه مردم به مربوطه وزارت که را خدماتی يا و مشخص برنامه يک مکمل ھزينه

 يا و نمود جستجو دولت اھداف به رسيدن منظور به را جديد ھای راه تا است ضرورت حاليکه در ميباشد

 مقدار گرچه است خارجی بودجه به متکی بيشتر اين که آينده منابع ضرورت برای نمود دقيق گذاری پالن

 .ميکند کمک کمی نتايج آوردن بدست قسمت در ولی نيست معلوم آن دقيق

	 بودجه	تخصيص	در	شفافيت	نبود ٧٫٣٫٣
 که حالی در ميشد بندی تقسيم اقتصادی بندی طبقه کودھای به مطابق ھا وزارت مصارف گذشته، در

 صورت مصارف اين چرا که اين مورد در ولی است، موثر مصارف ھدف دادن نشان برای کار اين

 است اساسی و مهم معلومات اين .دھد نمی قرار بدسترس را معلوماتی ھيچ بندی طبقه اين است گرفته

 نايل افغانستان ملی انکشاف استراتيژی اھداف به ھا وزارت چگونه دھد نشان بايد که سندی در که

 ضرورت مردم و پارلمان حمايت و تفاھم آوردن بدست قسمت رد شفافيت اين .ندارد وجود شد، خواھند

 برای را بودجه موقتی چارچوب اقتصادی ھای کتگوری اساس به سازی بودجه سيستم عالوه بر .است

 کمک آن تطبيق و ھا برنامه گذاری پالن برای بودجه ثبات قسمت در ولی ميآورد ميان به سال يک

 .نميکند کمک بعدی ھای سال در بودجه تطبيق مورد در ذيصالح مقامات به ھمچنان و نميکند

	عنعنوی	بودجه	با	آن	مقايسه	و	برنامه	اساس	به	بودجه	مزايای ٧٫٤
 و موثر نحو به را موجود مالی منابع تا ميدھد امکان حکومت به و دارد برنامه اساس به بودجه که مزايای

 :ميباشد ذيل قرار دگير قرار تطبيق مورد آن سبب به و نمايد مصرف و اداره کارا

	.مينمايد	ايجاد	را	ھا	وزارت	ھای	اولويت	و	اھداف	ميان	قوی	و	واضح	پيوند	و	ارتباط ٧٫٤٫١
 ملی انکشاف استراتيژی نظر مورد نتايج حصول به که را جديد خدمات تا ميدھد امکان ھا وزارت به

 .نمايند عرضه باشد ھا وزارت استراتيژی و افغانستان

	.ميسازد	توحيد	و	يکجا	باھم	را	فمختل	ھای	بودجه	شيوه	اين ٧٫٤٫٢
 آنها تمويل داشت نظر در بدون که را بخصوصی خدمات به مربوط مصارف تمام از جامع و کلی تصوير

 .ميدھد قرار بدسترس ميگيرد، صورت مربوطه وزارت توسط انکشافی بودجه يا و عادی بودجه طريق از
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	ميسازد	پذير	امکان	موثر	بطور	را	بودجه	تخصيص	به	مربوط	گيری	تصميم	پروسه ٧٫٤٫٣
 اولويت دارای و مهمتر اھداف حصول جهت را خويش مالی منابع تا مينمايد کمک حکومت به کار اين

 به که بيشتر معلومات تهيه طريق از و داده، تخصيص تر موث چه ھر  )بودجه گذاری پالن ( يکژاستراتي

 .نمايد اتخاذ تصميم شود، استفاده کم ویبودج منابع از کجا در که اين ارتباط به بتواند حکومت آن اساس

	نمايد	می	تقويت	ھا	وزارت	داخل	در	را	مالی	منابع	اداره ٧٫٤٫٤
 خدماتی و کمی نتايج حصول برابر در مربوطه کارمندان و مديران تا نمايد می کمک بودجوی واحدھای به

 .نمايند تلقی حسابده و مسؤل را خود ميکنند عرضه مردم به آنها که

	بودجه	تصويب	رت	شفاف	پروسه ٧٫٤٫٥
 که ميدارد ارايه طور را معلومات و کنند کدر آسانی به را دولت بودجه که ميکند کمک عام مردم برای

 مردم به حکومت توسط که خدماتی انواع مورد در مردم و پارلمان به کار اين ببرد بلند را عامه فهم قوه

 و نمودن معلوم و خدمات، اين عرضه ھزينه خدمات، اين عرضه زمينه در کارکرد ميشود، عرضه

 معلومات خير يا ميباشد مردم ھای نيازمندی به تامين راه بهترين خدمات اين آيا که موضوع اين بررسی

 ننمايند کدر را بودجه اوراق مردم ھرگاه .بود خواھد شفافتر بودجه صورت اين در ميکند فراھم بيشتری

 .نيست شفاف بودجه پس باشد گرديده وریپ خانه تخنيکی و مغلق کلمات به بودجه اوراق و

	وجوه مالی بيشتری را از بودجه خارجی به سوی بودجه اصلی حکومت جلب ميکند ٧٫٤٫٦
 با آن ارتباط ھمچنان و بودجه، تخصيص نظر مورد نتايج و اھداف مورد در را بيشتری معلومات

 دارای افغانستان حکومت هک اين قسمت در ھا دون اعتماد بايد. .ميدھد قرار بدسترس کشور اولويتهای

 .نمود جلب رساند مصرف به ماليه وزارت طريق از را ھا کمک اين که ميتوان و ميباشد کاری صالحيت

	برنامه	اساس	به	بودجه	تطبيق	از	قبل	الزمه	شرايط ٧٫٥
 .ميباشد بودجه اجرای و سازی بودجه پالنگذاری، شده ادغام سيستم از بخش يک برنامه اساس به بودجه

 در با و برنامه اساس به سازی بودجه مزايای کلی کدر با تدريجی بصورت را سيستم اين ميتوان ھمچنان

 :از عبارتند اجزا ن. آنمود تطبيق ھمآھنگ بصورت آن اجزای تمام نظرداشت

 استراتيژی( .است برخوردار وسيع حمايت از که مفصل اً نسبت و متمرکز متداول، یمل استراتيژی �

 )انافغانست ملی انکشاف
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 توضيح ملی اھداف حصول جهت در را وزارت ھای برنامه سهم چگونگی که وزارت استراتيژی �

 .ميدارد

 وزارت يا و سکتورھا به منابع اين تخصيص و منابع ارزيابی جهت بودجوی مدت ميان چارچوب �

 .ملی استراتيژی اولويت بلندترين دارای اھداف حصول منظور به ھا

 فعاليت و فرعی ھای برنامه ھا، برنامه برای را منابع که پروسه ، هبرنام اساس به بودجه پروسه �

 آن بوسيله که را اجرائيوی ھای شاخص و داده اختصاص بوده، اولويت بلندترين دارای که ھای

 .ميباشد نمود، محاسبه را مالی اھداف و نمود پيشرفت مشخص برنامه بطرف ميتوان

 را مصارف و بودجه تخصيصات آن بوسيله انميتو که حسابات جدول يا و محاسبه سيستم �

 برنامه مديران و دولت مقامات برای موثر شيوه يک به آنرا گزارش و ثبت سيستماتيک بصورت

 .نمود ارائه ھا

 به را معلومات زياد مقادير آن بوسيله ميتوان که) Automated( خودکار مالی اداره سيستم �

 )فمسا( .نمود تنظيم مؤثر صورت

 مصرف و شده تعين مقاصد يا اھداف برای منابع تخصيص از که داخلی تفتيش و ولکنتر سيستم �

 .ميدھد اطمينان مؤثر بصورت آن

	وزارت	يکژاستراتي	پالن ٧٫٥٫١
 مدت يک در را متوقعه نتايج و ھا فعاليت مجموع مقاصد، اھداف، ديدگاه، که است پالن يک از عبارت

 که است پروسه از عبارت استراتيژيک پالنگذاری. يداردم ارائه سال ١٠ يا و ٥ مدت برای معموالٌ  معين،

 ياد) Business Plan( يا کاری پالن نام به را پالن اين اوقات بعضی. ميآبند انکشاف ھا پالن آن بوسيله

 قرار استفاده مورد بودجه به درخواست جهت ادارات موجه داليل منحيث اً اکثر اسناد اين که نموده

 .ميگيرند

 با وزارت ھای برنامه مطابقت چگونگی توضيح از عبارت استراتيژيک پالن اساسی ھدف افغانستان در

 .ميباشد )افغانستان ملی انکشاف استراتيژی( افغانستان اسالمی جمهوری ملی انکشاف استراتيژی

	مدت	ميان	گذاری	پالن ٧٫٥٫٢
 ميان پالن .ميباشد دهآين سال ٥ - ٢ بودجه اضافه به جاری سال بودجه از عبارت معموالً  مدت ميان پالن

 سال برای تصاميم اتخاذ جهت مالی مفاھيم قسمت در بهتری ديدگاه بودجه گيرندگان تصميم برای مدت
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 ميان سازی بودجه عمده عنصر. ميکند تاثير آينده در مصارف روی بودجه تصاميم. ميدارد ارائه بعدی

 است بوده آميز موفقيت ھا کشور زا بسياری در که برنامه اساس به سازی بودجه اساسی بخش و مدت

 .ميباشد مصارف مدت ميان چارچوب از عبارت

	اجرائيوی	ھای	شاخص	انواع ٧٫٥٫٣
 :از عبارتند که ميباشد، موجود اجرائيوی ھای شاخص نوع چهار

 يا و کارمندان(  مردم يا و  )بودجه منابع يا وجوه(  پول از عبارت مثال طور مصارف ھای شاخص. ١

 شناسائی ٢٥ و ٢٢ ، ٢١ کود منحيث افغانستان در و ميباشد، ،ميشود انداخته کار به هک  )دولت کارکنان

 .ميگردد

 پالن کار . شاخص ھای نتايج کمی (که بعضی اوقات بنام شاخص ھای حجم کار نيز ياد ميشود) مقدار٢

 خواھند بمکات شامل اطفال تعداد چه که را کاری حجم اھداف مثال .ميسازد مشخص را دولت اداره شده

 تمرکز قسمت در ميتواند ھمچنان ھا شاخص اين. ميدارد ارائه گرديده، احداث  کسر کيلومتر چند يا و شد

  .کند کمک ميباشد، چه برنامه اين تکميل از افراد توقع که موضوع اين روی

 مصرفی ھای شاخص و کمی نتايج ھای شاخص ترکيب از عبارت )مثمر(  کارآئی ھای شاخص. ٣

 سمتقدر که بوده، کسر متر کيلو ھر و مکتب به شاگرد ھر ھزينه از عبارت مثمر ھای شاخص .ميباشد

 بهتری ھای شاخص مثمر ھای شاخص. مينمايد کمک بوده، اقتصادی خدمات اين ارائه آيا اينکه ارزيابی

 .ميدارد توضيح را دولت بهتر وظايف انجام چگونگی که چرا ميباشد،

 اين در  )ميشوند ياد نيز کيفی نتايج يا نتايج ھای شاخص بنام اوقات یبعض(  مؤثريت ھای شاخص. ٤

 سعی مؤثريت ھای شاخص در. گردد توضيح کشور در دولت ھای فعاليت تاثير تا آمده بعمل سعی شاخص

 جهت در ھا برنامه آيا و گرديده برآورده دولت استراتيژيک اھداف مقدار چه که را موضوع اين تا شده

 ).٢٤:٥( ميگردد بيان ميرود، پيش اھداف حصول

	برنامه	اساس	به	بودجه	به	مربوط	اسناد	ترکيب	و	ساختار ٧٫٦
 بتوانند که تا اينست در بودجوی واحدھای برای برنامه اساس به بودجه به مربوط اسناد تهيه از ھدف

 از که ايجینت و برنامه ھر به يافته اختصاص منابع ارتباط به برنامه شکل در شانرا مربوطه ھای بودجه

 حکومت، ھا، وزارت به برنامه اساس به سازی بودجه. نمايند ارائه شود، حاصل بايد منابع اين مصرف
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 ميآورند ببار جامعه در که منفعت نظر از را ھا برنامه کارکرد تا ميسازد فراھم آنرا امکان مردم و پارلمان

 .نمايند ارزيابی و سنجش خير، اي و دارد را "پول مصرف ارزش " ھا برنامه اين که اين آيا و

 برنامه	اساس	به	بودجه	به	مربوط	سند	شکل ٧٫٦٫١

 :است گرديده تشکيل عمده بخش دو از برنامه اساس به بودجه به مربوط سند ،اً اساس

 عرضه مردم به آن تطبيق اثر از که خدماتی و حکومت ھای برنامه: مالی غير يا تشريحی توجيه �

  .است شده ارائه ذيل در توضيحات بخش در ٣ و ٢ ، ١ ھای بخش در. ميگردد

 .است گرديده توضيح ٤ بخش در حکومت خدمات و ھا برنامه: مالی توجيه

 .است شده تعريف سطح چهار در برنامه اساس به بودجه ساختار

 ھا فعاليت       فرعی ھای برنامه          ھا برنامه       وزارت: برنامه ساختار ١.

 عملياتی اھداف        برنامه اھداف      استراتيژيک اھداف: اھداف ٢.

 کمی نتايج       کيفی نتايج: اجرائيوی ھای شاخص ٣.

 استهالکی اقالم مصارف و مصارف خالصه        مصارف خالصه: مصارف ٤.

 .ميگردد جاسازی ذيل ھای بخش و عناصر برنامه، اساس به بودجه به مربوط اسناد در

	برنامه	اساس	به	بودجه	به	مربوط	سند	عناصر ٧٫٦٫٢
 بخشهای عنوان به ذيل سواالت به دادن پاسخ غرض که برنامه اساس به بودجه به مربوطه اسناد

 شده طراحی ميگيرد، قرار استفاده مورد برنامه اساس به سازی بودجه دھنده ليتشک و سازنده

 .است

 بودجھ سند عناصر: ١٫٨ جدول

  پاسخ عنوان به برنامه ساسا به بودجه عناصر يا ھا بخش  سوال

 استراتيژيک پالن در معموال ( استراتيژيک  )اھداف(  ھدف  چيست؟ شما اداره يا سازمان موجوديت از ھدف

 کار کدام نظر مورد بودجوی واحد ،)ميباشد موجود وزارت

  دھد؟ انجام کشور نفع به درازمدت در ميخواھد را ھايی

 و مشخص کيفی  نتايج بيان برنامه  )اھداف( ھدف و ھا برنامه  مينمايد؟ فعاليت نتايج کدام به رسيدن ھدف به اداره يا سازمان

 پالن به مطابق ھا وزارت که ھای منفعت و خدمات يا

  .ميدارند عرضه خود وزارت استراتيژی

 نتايج حصول  و فمصار کارمندان، اداره لومسئ برنامه مدير شخص کدام بدوش برنامه تطبيق از نتايج حصول مسئوليت
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 .است ذيل قرار متشکله عناصر از يکی ھر مفصل و مشخص تعريف

 استراتيژيک ھدف

 ھدف( ميباشد آن ھای برنامه و وزارت يک اساسی ھدف مختصر بيان از عبارت استراتيژيک ھدف

 .)اداره /وزارت موجوديت

 يک از ميتوانند را توقعاتی چه که بدانند تا نمايد کمک را مردم يعنی ( باشد فهم عام و مختصر بايد �

 .)باشند داشته وزارت

 آينده در بايد وزارت يک خدمات ضهعر(  باشد اداره/وزارت يک دايمی تالش کننده منعکس بايد �

 .)يابد ادامه

 :ميگردند مند بهره وزارت خدمات از ھا کی ( گردند تشخيص وزارت خدمات از شوندگان مستفيد �

 .)دولتی نهادھای ساير يا مردم

 .باشد سازگار دولت ھای اولويت با �

 انکشاف تيژیاسترا اھداف که نمايد تمرکز طوری وزارت ھای فعاليت روی استراتيژيک ھدف �

 .يابد تحقق افغانستان ملی

 .دولت ھای خواسته به مطابق مردم به وزارت خدمات عرضه از اطمينان حصول �

 احتواء را  )ھا برنامه(  وزارت خدمات عرضه ھای بخش تمام تا باشد جامع بايد کافی اندازه به �

 .بتواند نموده

  را دارد. نظر مورد برنامه چوکات در  ميباشد؟

 کار کدام شما اداره يا سازمان مطلوب نتايج به رسيدن ھدف به

  ميدھد؟ انجام را ھايی

 ھا فعاليت به مربوط يا کاری اھداف و فرعی ھای برنامه

 با مرتبط اھداف و پاليسی ھای اولويت به مربوط ھای عرصه

 وزارت خود کاری ھای پالن به ابقمط که پاليسی ھای اولويت

 .مينمايند عرضه را خدمات چه و ميدھند انجام را ھا کار چی

  )توليدات يا خدمات(

 ارزيابی انجام ميدھيد، شما که را کارھايی نتايج طريق کدام به

  نماييد؟ می

 و متوقعه نتايج- کارکرد به مربوط اھداف و کارکرد ارزيابی

  .بودجوی حدوا ھای فعاليت از نظر مورد

 مدت ميان يا کاری اھداف به رسيدن برای نياز مورد منابع  ميباشد؟ چقدر کارھا اين انجام ھزينه

 و انکشافی و عادی ھای بودجه به مربوط مالی وجوه شامل

  .ميباشد خارجی وجوه
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 .ميدارد عرضه را آنها رتوزا که باشد متمرکز خدمات از ساحات آن باالی بايد فقط �

 برنامه ھدف

 حال يا و آينده ديدگاه از عبارت ھدف اين( ميدھد تشکيل را اداره يک المدت طويل کاری اھداف از عبارت

 .)بخشد تحقق آنرا برنامه تطبيق طريق از ميخواھد وزارت که است

 .يابد نمی تحقق اوقات اکثر دوامدار، زمانی، موعد بدون جامع،: مشخصات

 مينمايند تعقيب را کمشتر پاليسی و اھداف که است خدمات عرضه مرتبط گروپ يک از عبارت: رنامهب

)١٨:٧.(  

 مدت ميان يا کاری ھدف

 فرعی برنامه يک توسط که است شده تقسيمات مدت ميان يا کاری اھداف از مجموعه به برنامه ھدف ھر

 عبارت کاری اھداف نمايد ايجاد را فرعی برنامه و برنامه ميان ارتباط بايد کاری اھداف. ميشود داده نشان

 نشان اھداف اين. دارد ارتباط  )وزارت(  حکومت پاليسی ھای اولويت با که است مدتی ميان اھداف از

 جهت ھمين از و دھد، انجام نزديک آينده در ميخواھد را کارھايی کدام نظر مورد بودجوی واحد که ميدھد

. باشد بوده حصول قابل واقعی بصورت مدت ميان در که باشد ھايی فعاليت یکم ارقام دھنده نشان بايد

 مدت ميان در را حکومت پاليسی ھای اولويت به مربوط اھداف معموال مدت ميان اھداف يا کاری اھداف

 .دارد تمويل به ضرورت برنامه يک چرا که ميدھد نشان و ميسازد منعکس

 فرعی ھای برنامه

 ھای بودجه و عادی و جاری ھای فعاليت شمول به ( ھای فعاليت تمام عنوان به ميتواند فرعی برنامه

 که گفت ميتوان ساده جمله در. شود تعريف اولويت دارای پاليسی يا کاری ھدف عين تحت  )انکشافی

 و ايجاد نظر مورد بودجوی واحد داخل پاليسی ھای اولويت و اھداف اساس بر بايد فرعی ھای برنامه

 پايين سطح با که ھای فعاليت از گروپی عنوان به ميتواند فرعی برنامه چنان، ھم. شوند ريزی طرح

 .گردد معرفی ميباشد، منطبق وزارت داخل اداره، تشکيالتی ساختار

 تطبيق مورد فرعی برنامه يک چوکات در بودجوی واحد توسط که است کارھايی از عبارت ھا فعاليت

 پروژه شامل ميتواند ھم و بوده جاری ھای فعاليت يا کارھا به مربوط دميتوان ھا فعاليت. ميگيرد قرار

 اين در. ميگردد تعمير برنامه آن از که ھستند تعمير يک اساسی ھای کبال مانند ھا فعاليت. باشد انکشافی
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 و عادی بودجه(  ميشود گرفته بکار عنعنوی بودجه و برنامه بين دھنده مرتبط منحيث ھا فعاليت قسمت

 .ميشود پذيرفته پارلمان توسط طوريکه  )انکشافی ھای ژهپرو

 کيفی تغييرات يا نتايج

 بودجوی، واحد داخل به برنامه ھر برای. ميشود ارزيابی و سنجش برنامه سطح در کيفی تغييرات يا نتايج

 ميسازد ارزيابی و مشخص را اثراتی کيفی تغيير يا نتيجه. شود داده انکشاف بايد مشخص تغييرات يا نتايج

 برنامه طريق از بودجوی واحد که است منفعتی يا و باشد، داشته ميتواند جامعه روی مشخص برنامه که

 کيفی تغييرات يا نتايج به مربوط معيار  .ميآورد ببار جامعه برای ھايش

 :ميدھد پاسخ ذيل سواالت به

 آورديم؟ بدست را چيزی چه مردم به خدمات اين عرضه از �

 شدند؟ مستفيد خدمات اين از چگونه جامعه شهروندان �

 .باشد کيفی نتايج/کاری پيامد بيشتر يا و يک دارای ميتواند برنامه ھدف ھر �

 رسيدگی نظر مورد مشکالت به حدود چه تا برنامه که مينمايد توضيح کيفی نتايج/کاری پيامد �

 .مينمايد

 بدست برنامه يک تطبيق طريق از که را وزارت کار از حاصله فوايد کيفی نتايج/کاری پيامد �

 .مينمايد ارائه ميآيد،

 .ميدھد نشان را حاصله فوايد مقدار يا و نتايج ميزان �

 کيفی نتيجه /کاری پيامد برای رھنمود و اصول

 .باشد گيری اندازه قابل •

 .باشد مشخص •

 .باشد زمان مدت يک با سازگار و مقايسه قابل •

 .باشد مقايسه قابل نيز کشورھا ساير با امکان، صورت در •

 .گردند مشخص گان شونده مستفيد •

 .باشد اقل حد در کيفی نتايج تعداد •

 .نمايد کمک وزارت استراتيژيک اھداف تحقق در بايد •

 .باشد پذير امکان مصارف نظر نقطه از بايد اطالعات آوری جمع •



 

٩٠ 

 

 کمی نتايج يا ھا بازدھی

 سطح در .ميگيرند قرار ارزيابی و سنجش مورد فعاليت سطح در حتی يا فرعی برنامه سطح در کمی نتايج

 کمی نتايج ،اساساْ  .دارد رابطه بيشتر خدمات مستقيم نتايج با برنامه اساس به سازی بودجه فرعی، برنامه

 مورد را کارھايی حجم نتايج اين. ميدھند قرار ارزيابی و سنجش مورد را بودجوی واحد مستقيم نتايج

 به کمی نتايج به مربوط ھای معيار .است شده انجام بودجوی دواح توسط که ميدھد قرار ارزيابی و سنجش

 :ميدھد پاسخ ذيل سواالت

 است؟ گرفته صورت عملی کار چه �

 است؟ شده عرضه مردم به خدمات نوع چه �

 فعاليتها

 آنکه از پس .ميدھند انجام آنرا فرعی برنامه يک تحت مربوط ھای وزارتخانه که است کارھايی از عبارت

 :به دو بخش تقسيم شده است فعاليت .گردند مشخص فعاليتها بايد گرديد، تعيين فرعی امهبرن و برنامه

 عادی بودجه فعاليت �

 پروژه /انکشافی بودجه فعاليت �

 .باشد عادی فعاليت يک دارای ميتواند فقط فرعی برنامه يک �

 .باشد انکشافی ھای پروژه بيشتر يا و يک دارای ميتواند فرعی برنامه يک �

	:برنامه	اساس	به	بودجه	افيکیگر	ساختار ٧٫٧
 وزارت. ١

  استراتيژيک ھدف. ٢

  ھا برنامه . ١     

 ھدف برنامه.  ٢     

 کيفی تغييرات يا نتايج. ٣     

  مصارف يا ھزينه خالصه. ٤     

 فرعی ھای برنامه. ١                      

 مدت ميان يا کاری ھدف. ٢                      

 کمی نتايج. ٣                      



 

٩١ 

 

 مصارف فشرده.  ٤                      

 ھا فعاليت. ١                                   

 مصارفاتی مختلف اقالم به مربوط مصارف. ٢                                  

 ھر آن در که شدميبا ھا برنامه از مجموعه دارای وزارت ھر که است معنی اين به گرافيک توضيح اين

 خود به مختص ھای فعاليت دارای فرعی برنامه ھر و شده جدا فرعی ھای برنامه به ھا برنامه اين از يکی

 و جمعی بصورت که شده، تقسيمات برنامه تر مشخص اھداف به استراتيژيک ھدف شکل عين به. ميباشد

 کوتاه يا کاری فااھد دارای امهبرن ھدف ھر ھمچنان، مينمايد، کمک استراتيژيک ھدف حصول به کل در

 ).٩:٨(  است شده طراحی برنامه ھدف به رسيدن منظور به کل در و مشخص بصورت که بوده مدت

  

	برنامه	اساس	به	بودجه	ارايه	و	ترتيب	پروسه ٧٫٨
 : پروسه ترتيب و ارائه بودجه به اساس برنامه١٫٨شکل 

  

 

  



 

٩٢ 

 

	برنامھ	اساس	بھ	سازی	بودجھ	عناصر ٧٫٩
  .ميدارد ارايه را برنامه اساس به بودجه در شامل عناصر از اجمالی نظر يک ذيل جدول

 : عناصر بودجه سازی٢٫٨ جدول

  تفصيل  عناصر بودجھ سازی

  افغانستان یمل انکشاف استراتيژی و وزارتی سکتوری، نتايج چارچوب حکومت اھداف  بخش تشريحی

 اھداف– و جویبود واحد/خانه وزارت کار ميان ارتباط وزارتی استراتيژيک اھداف

  .افغانستان ملی انکشاف استراتيژی

 مدت دراز  در ميخواھد را چه وزارت که تر مشخص توضيحات عملياتی اھداف و برنامه 

  .آورد بدست  )فرعی برنامه(  مدت ميان در و  )برنامه(

 وزارت محدوده در کمشتر ھدف به رابطه در که مرتبط ھای فعاليت از مجموعه برنامه  ساختار برنامه

  . ميگيرند صورت خانه

 )بزرگتر – برنامه از بخشی مانند(  پاليسی ھدف تحت ھا فعاليت از گروپ فرعی برنامه

ً  فرعی برنامه. مشابه انکشافی و عادی  انجام بودجوی واحد/خانه وزارت که را فعاليت اساسا

  .ميکند بيان ميدھد،

 فعاليت .ميدھند –انجام فرعی رنامهب يک محدوده در ھا خانه وزارت که را کاری ھا فعاليت 

  انکشافی ھای فعاليت يا و عادی، ھای فعاليت :گردند ظاھر ذيل نوع دوه ب ميتوانند ھا

 مقاصد و اھداف تعقيب منظور به مالی ساله چندين مصارف تشخيص مدت ميان مالی پالن  پالن مالی

   حکومت،

   مذکور مقاصد و اھداف تعقيب منظور به موجوده منابع تشخيص بودجوی ھای سقف

 واحد و ھا خانه وزارت مصرفی مفصل ھای پالن نمودن مشخص = ساالنه ھای بينی پيش

  بودجوی ھای

 مشخص مقاصد و اھداف پيگيری در دستآوردھا و نتايج ھای پيشرفت اجراآت ھای شاخص  راپور اجراات

  گرديده حاصل بازدھی/محصول چه اينکه ساختن

 بازده/محصول ھر برای شاخص يک 

  آينده سال سه برای اھداف و مبداٌ  بازدھی/محصول

 حصول منظور به بازدھی/محصوالت و برنامه پيآمدھای ميان ارتباط ساختن مشخص 

 مثال بطور ميکند، کمک کلی اھداف به نيل جهت در نظر مورد فعاليتهای اينکه از اطمينان

  فقر کاھش

 



 

٩٣ 

 

	سنجش اجراات ٧٫١٠
 ھر به اابتد در حکومت اجراآت. ميباشد مربوط اجراآت بررسی برنامه ساسا به سازی بودجه نهايی مفهوم

 آوری فراھم در مؤثر و مناسب بطور منابع تمام که دارد وجود آن توقع زيرا ميگيرد ارتباط شهروند

 واحدھای و ھا خانه وزارت. گردند استفاده باشند، دسترس قابل آن سطح باالترين به که عامه خدمات

 اھداف به دستيابی از ھمچنان و ھا برنامه بودن اقتصادی از تا دارند مسئوليت خود بهنو به بودجوی

 .نمايند حاصل اطمينان خويش، متذکره

 برای را اساسی بتواند که ھای ميتودولوژی بعضی موجوديت جوانب، تمام ھای نيازمندی رفع صورت در

 از اساسی ھدف .ميشود پنداشته ضروری دھد، تشکيل حکومت اجراآت عينی و سيستماتيک ارزيابی

 پاليسی اھداف ھای آورد دست با مصرف دھی ارتباط افغانستان در برنامه اساس هب سازی بودجه معرفی

 قابل اجراآت ھای شاخص موجوديت فرعی، ھای برنامه و ھا برنامه ايجاد پهلوی در بنابرآن. ميباشد

 ضروری نيز ميگيرد، صورت پاليسی اھداف راستای در که پيشرفت سطح بررسی جهت جامع و پيمايش

 .ميباشد

 :است موجود اجراآت ابتدايی ھای شاخص نوع چهار

 استفاده فعاليت يک عرضه /خدمت يک آوری فراھم برای که را منابع مقداربع: منا ھای شاخص �

 .ميدھد قرار شعار تحت ميگردد،

 است، گرديده ااجر دماتخ آوری فراھم در ھا فعاليت توسط که را آنچه: محصول ھای شاخص �

 .ميدھد قرار شعار تحت

 و عينی انکشافی تغييرات نتيجه در که خدماتی به دستيابی به :مثمريت يا پيآمد ھای شاخص �

 .ميگيرد ارتباط ميگردد حاصل پذير، محسوس

 بررسی را آمده بدست محصوالت و منابع استفاده سطح ميان ارتباط :مؤثريت ھای شاخص �

 .مينمايد

 : شاخص ھای اجراآت٣.٨ جدول 

 نوع

  شاخص

  مثال  مينمايد پيمايش را چه مذکور شاخص

 نياز مورد نابعم  هرفت بکار منابع کميت  منابع
 نياز مورد کارمندان



 

٩٤ 

 

 شده استفاده مواد
  شده مصرف پول

 ديده آموزش معلمين تعداد  شده تهيه خدمت کميت  محصول
 درسی صنوف تعداد
  دان نموده فعاليت که افرادی تعداد

پيامد/مثم

  ريت

 استخدام سطح در فيصدی تغيير  درجه که ھدف خدمت در آن برآورده شده است
 جرايم ميزان در فيصدی تغيير
  مکاتب در شموليت تعداد

 عرضه خانواده يک به که آب ليتر فی مصرف  محصول واحد فی مصرف  موثريت

  ميگردد

  

  

	بودجھ	تنظيم	پروسھ ٧٫١١
 توضيح بودجوی ھای واحد/ھا خانه وزارت بودجه دادن شافانک برای را اوقاتی تقسيم بخش اين

  .مينمايد

  

  سالم بودجھ میتنظ پروسھ: ٢٫٨ شکل

 



 

٩٥ 

 

 اين .ميباشد ميگردد، ترتيب افغانستان در که بودجه دوران از دياگراماتيک شکل دھنده نشان فوق شکل

 :ميدھد نشان را عمده مرحله چهار دياگرام

 ترتيب از قبل افغانستان ملی انکشاف استراتيژی نتايج بچارچو اساس بر بودجه گذاری پالن �

 .بودجه

 .است گرديده طرح ماليه وزارت توسط که ھای رھمنود از تاٌسی به گيری تصميم و بوجه ترتيب �

 .است گرديده منظور گيری تصميم مرحله در که وجوه تاديه بودجه اجرای �

 سطح مقايسه اين که اصلی، دستآوردھای با ھا بودجه شده توضيح اھداف مقايسه اجراآت ارزيابی �

 نشان است، گرفته صورت شده پالن ھای پيآمد و محصوالت به دستيابی راستای در که را پيشرفت

 انکشاف استراتيژی نتايج چارچوب با برنامه اساس به بودجه که ميگردد مشاھده نجايا از .ميدھد

 .ميگردد ختم و آغاز افغانستان ملی

 .مينمايد توضيح بودجه دوران مراحل از يکی ھر در را الزمه داماتاق ذيل ھای پرگراف

 ھای اولويت پرتو در بودجه استراتيژی نمودن تنظيم با را بودجه دوران ساله ھمه ماليه وزارت �

 حکومتی باالتر سطوح در استراتيژی اين بعدا. آغازمينمايد افغانستان ملی انکشاف استراتيژی

 را اوقاتی تقسيم ماليه وزارت گرديد، تصويب مذکور استراتيژی انيکهزم و گرفته قرار بحث مورد

 ھا خانه وزارت شامل ذيدخل، جوانب تمام به و نموده صادر ميباشد بودجه ترتيب پروسه شامل که

 پالن سازی نهائی پروسه آن با ھمزمان. مينمايد توزيع مربوطه ادارات و بودجوی ھای واحد و

 .ميباشد جريان در تاديات برای موجوده منابع سطوح تشخيص جهت مالی مدت ميان

 و برنامه تشريحات ھا، برنامه تا ميشود خواسته بودجوی ھای واحد و ھا خانه وزارت از سپس �

 مربوطه وزارت نتايج چارچوب به مطابق که خدماتی به رابطه در را خويش محصول ھای شاخص

 ھای متحدالمال طريق از پيشنهادات اين. نمايند بترتي باشند، افغانستان ملی انکشاف استراتيژی در

 پيشنهادھای  )مشخصه( مختصر شرح تنها تا ميخواھد ھا خانه وزارت از. ميآيند بدست بودجوی

 وزارت به باشند گرديده بندی طبقه فرعی ھای برنامه و برنامه اساس بر که را خويش بودجوی

 .نمايند ارايه ماليه



 

٩٦ 

 

 آن در که را بودجه مدت ميان چارچوب ماليه وزارت بودجه ١ شماره لمتحدالما پيشنهاد اساس به �

 اساس اين به که نموده ترتيب شود تمويل دسترس قابل منابع از است قرار که بودجوی اولويتهای

 .ميشود ترتيب بودجه سقف مسوده

 برنامه و اھ برنامه مفصل تشريحات با ھمراه بودجه تخمينات مفصل ارايه بودجه ٢ شماره متحدالمال �

 بايست تخمينات اين. مينمايد تقاضا دارند، قرار امتحانی مرحله در که را ھای وزارت فرعی ھای

 توسط شده تخمين مبلغ اعظم حد از عبارت بودجوی سقف. گردند ترتيب بودجوی سقف محدوده در

 .شد خواھد داده تخصيص آينده در بودجوی واحد يک برای که بوده ماليه وزارت

 ماليه وزارت به گرديد، گذاری قيمت و توضيح مکمل بصورت فرعی برنامه ھای فعاليت کهھنگامي �

 توسط رسمی منظوری و بازنگری از بعد. ميگردد ارايه بودجه سند در بعدا که گرديده ارسال

 وزارت مرحله اين در. ميگردد تصويب پارلمان توسط بودجه مقننه قوه بازنگری و ماليه وزارت

 .ميگردند بودجه اجرای مرحله داخل و گرديده آماده بودجه تخصيص اخذ برای ھا خانه

 منظور به را افغانستان دولت ھای پروسيجر بايد ھا خانه وزارت ميگردد آغاز مالی سال زمانيکه �

 تقاضای بودجوی واحدھای/ھا خانه وزارت ربع ھر در. نمايند تعقيب مصارف ثبت و مصرف

 و عادی اھداف دسترسی برای شان بودجه محدوده در تا ميسازد قادر را آنها که نموده تخصيص

 ھای فارمت قالب در ميگيرد صورت که مصارف تمام مورد در معلومات. نمايند مصرف انکشافی

 در. ميگردد افميس يا افغانستان مالی معلومات سيستم ثبت و شده ارسال ماليه وزارت به شده تعين

 برنامه يک مصارف يا و بودجه و مصارفاتی اقالم با نآ مقايسه و مصارف کنترول اول قدم

 ادارات تا نموده تعقيب را تخصيص ھای طرزالعمل ماليه وزارت و بوده متذکره اداره مسئوليت

 .ننمايند مصرف شان شده منظور بودجه از تر اضافه

 مصرف يتمؤثر تنها نه ميرسانند مصرف به را وجوه بودجوی ھای واحد و ھا خانه وزات ھنگاميکه �

 تا شود ديده ميدھند انجام بودجوی واحد/خانه وزارت ھر که را مصارف بلکه گردد نظارت بايد

 مؤثريت مالی سال اخير در اين بنابر خير؟ يا است شده برآورده واقعی بصورت اداره آن اھداف

 هاآن که اھداف به مثمر دستيابی تشخيص جهت بودجوی واحد و خانه وزارت ھر اجراآت و مصرف

 مصرف که تاثيراتی ھمچنان و گرفته صورت نظارت بودند نموده تعيين بودجه ترتيب مرحله در



 

٩٧ 

 

 نيز مينمايد، وارد افغانستان ملی انکشاف استراتيژی و برنامه پيآمدھای و محصوالت اھداف، باالی

 .ميگردد نظارت

	بودجه	ترتيب	تقويم ٧٫١٢
 چارچوب يک مرحله درين که ميباشد بودجه ترتيب ھمانا بودجه دوران عمده و مهم ھای بخش از يکی

 و سازی سهل منظور به .مينمايد ترتيب آينده، مالی دوره تمام در بودجه مديريت منظور به را کاری

 بر سازی بودجه در اما مينمايد منتشر ساله ھمه را بودجه ترتيب اوقات تقسيم ماليه وزارت بودجه، کنترول

 ميگرفت، قرار استفاده مورد عنعنوی بودجه که قبلی ھای سال از زودتر ساً اسا بودجه ترتيب برنامه اساس

  .ميگردد آغاز

	ماليه	وزارت	اقدامات ٧٫١٣
 وزارت ھمچنان(  مينمايد حمايت آن مراحل تمام در را بودجه نظارت و ترتيب پروسه ماليه وزارت

 جمهوری اساسی قانون طبق )دخيل است پروسه اين در انکشافی ھای پروژه بررسی بخش در اقتصاد

 به منظوری جهت آن ارايه و بودجه انسجام بودجه، ترتيب از نظارت در ماليه وزارت افغانستان اسالمی

 نقش آن سازی نهايی تا بودجه ترتيب مختلف مراحل در ماليه وزارت اين بنابر. دارد مسؤليت پارلمان

 .ميباشد دارا را مرکزی

 :اشدميب دخيل ذيل ھای فعاليت در ماليه وزارت

 .بودجه ١ شماره لمالامتحد صدور �

 .بودجه ١ شماره متحدالمال به مربوط پيشنهادات سازی خالصه و آوری جمع �

 .بودجه شرح مسوده منحيث بودجه مدت ميان چارچوب تدوين و طرح �

 .ادارات به بودجوی ھای سقف ارسال �

 وزارت برای  )رنامهب اساس بر بودجه(  بودجه ترتيب مورد در آموزشی ھای برنامه آوری فراھم �

 .دارند قرار برنامه اساس به سازی بودجه پروسه در که بودجوی ھای واحد و ھا خانه

 .بودجه ٢ شماره متحدالمال صدور �

 .اقتصاد وزارت با ھمکاری در بودجوی ھای سقف تعين �

 .بودجه ٢ شماره متحدالمال به مربوط ھای پاسخ آوری جمع �

 .بودجوی واحدھای و ھا خانه وزارت با بودجه ايینه پيشنهادات مورد در گفتگو و بحث �
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 .ملی بودجه نهايی مسوده تدوين و انکشاف �

 .پارلمان به  )دولت بودجه(  منسجم بودجه يک ارايه �

 آن تصويب از بعد بودجه اصلی تخصيص از بودجوی ھای واحد و ھا خانه وزارت ساختن مطلع �

 .پارلمان توسط

	بودجه	١	شماره	متحدالمال ٧٫١٣٫١
 :منمايد ارايه ذيل ھای بخش در را اوليه الزمی مراحل بودجه ١ شماره لمتحدالما

 در افغانستان ملی انکشاف استراتيژی با بودجوی واحد و خانه وزارت بودجه طرح دادن مطابقت �

 .ساله چندين چارچوب

 مطابقت افغانستان ملی انکشاف استراتيژی چارچوب با بايد محصوالتيکه و ھا پروژه پيشنهاد �

 .باشند هداشت

 .انکشافی و عادی بودجه مصارف تقريبی تخمينات ترتيب �

	ھا	اولويت	تشخيص ٧٫١٣٫١٫١
 سال سه برای را خويش ھای اولويت بايست ادارات و ھا خانه وزارت اھداف اين به دستيابی منظور به

 بودجه و عادی بودجه شامل که جديد ھای فعاليت طرح و انکشاف توسط متحدالمال خواست به مطابق آينده

 ارقام تنها مرحله اين در ھرچند. نمايند تشخيص وزارت خدمات سطح افزايش ھدف به ميباشد انکشافی

 مشخص دقيق و واضح بطور خويش نوبه به بايد ھا اولويت اما است ضرورت مصارف شده مشخص

 چارچوب اجرای قابل عناصر و بودجوی واحدھای/ھا وزارت ھای مسؤليت و ھا پاليسی تا گردند

 سنجش دقيق و واضح بطور بايد نيز موضوعات اين. سازند منعکس را افغانستان ملی انکشاف يژیاسترات

 .ميگردند استفاده فرعی ھای برنامه و ھا برنامه در پروسه اين بعدی مرحله در باآلخره زيرا گردند

	مصرفی	ھای	پالن	ارتباط	نمودن	مالحظه ٧٫١٣٫١٫٢
 با آنها مصرفی ھای پالن ارتباط نمودن مالحظه ھا، خانه وزارت برای متحدالمال اين در مکلفيت دومين

 ميباشد برنامه اساس به سازی بودجه ذريعه اھداف اين آوردن بدست و افغانستان ملی انکشاف استراتيژی

 نهايی مرحله اين در را اسناد اين تا نميباشند مکلف بودجوی ھای واحد و ھا خانه وزارت که ميگردد کيد تا

 کار الزمه ھای بازبينی آغاز جهت ھدف نقطه حيث به بودجه ١ شماره متحدالمال از يدبا آنها بلکه سازند

 .نمايند استفاده بودجه ترتيب دوران در بعدی مفصلتر ھای



 

٩٩ 

 

	بودجه	٢	شماره	متحدالمال ٧٫١٣٫٢
 اين نسخه آخرين از بايد گان کننده استفاده اين بنابر نمايد تغيير سال به سال ممکن متحدالمال اين جزئيات

 بودجوی ھای واحد و مربوطه ھای خانه وزارت .نمايند استفاده آن محتوای با کامل آشنايی جهت نمودرھ

 سند. نمايند ارايه بودجه ١ شماره متحدالمال به نسبت تررا مفصل پاسخ بودجه ٢ شماره متحدالمال به بايد

 مفصل ھای بودجه آنها تا ميخواھد بودجوی ھای واحد و ھا خانه وزارت از بودجه ٢ شماره متحدالمال

 ترتيب است، گرديده ذکر سند اين در که  )مشخص مقدار(  ھای پارامتر سلسله يک محدوده در را خويش

 فعاليت و نموده نهايی را خويش فرعی ھای برنامه و برنامه تشريحات تا اند مکلف ھا خانه وزارت. نمايند

 فعاليت مفصل گذاری قيمت. نمايند بندی اولويت و بندی طبقه را خويش انکشافی و عادی ھای بودجه ھای

 را بودجه نهايی پيشنهاد مالی عنصر گذاری قيمت اين و ميبخشد تقويت را تشريحات اين مذکور ھای

 را خويش ھای پروژه از يک ھر مفصل اسناد تا دارند ضرورت ھا وزارت برعالوه. ميدھد تشکيل

 .نمايند خويش بودجه پيشنهاد شامل و انکشاف

	ماليه	وزارت	اقدامات	ايرس ٧٫١٣٫٣
 اگرچه .ميباشد بودجه دوران در ماليه وزارت اقدامات مهمترين بودجه ھای سقف و متحدالمال دو صدور

 انجام ارزيابی مراحل و اجرا ترتيب، حين در بودجه تنظيم مراحل طی در را بيشتری سهم ماليه وزارت

 طريق از بودجه اجرا جريان در بودجه، تماعيهاس در مثال طور ميدھد، رخ زمانی اقدامات چنين. ميدھد

 اين .مالی سال اخير در بودجه ھای پيآمد ھا متن ساختن نهايی در و ھا طرزالعمل کنترول و تخصيص

 است گرديده تهيه بودجوی ھای واحد و ھا وزارت توسط قسميکه بوده مرتبط بودجه جزئيات به ھا دخالت

 .بودجه زيربنای ايجاد به نه دارد یمال مديريت ھای طرزالعمل به بستگی و

	بودجوی	ھای	سقف	و	بودجه	مدت	ميان	چارچوب ٧٫١٣٫٤
 متحدالمال به پاسخ در بودجوی ھای واحد و ھا وزارت توسط شده بندی اولويت ھای پالن تسليمی از بعد

 را شده بندی اولويت بودجوی پيشنهادات کمشتر بطور اقتصاد وزارت و ماليه وزارت بودجه، ١ شماره

 را ناشده تمويل ھای پروژه لست و نموده برگزار دونرھا با را جلساتی ماليه وزارتاً بعد. مينمايند رسیبر

 توسط که را اتیپيشنهاد ھمچنان .مينمايد جستجو ھا پروژه اين برای را دونرھا مالی حمايت و پيشکش

 جزئيات به نيز ردندميگ تمويل عادی بودجه طريق از و گرديده ترتيب بودجوی واحدھای و ھا وزارت

 .ميگردد بررسی
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	برنامه	اساس	به	بودجه	مراحل  ٧٫١٤
 )بودجوی ھای واحد ( ھا وزارت تمام که است موجود مرحله چندين برنامه اساس به بودجه تهيه منظور به

  .ميشود تشريح ذيل قرار مراحل اين. نمايند عملی بايد را آنها

 ھای	وزارت	(	بودجوی	ھای	واحد	رد	برنامه	اساس	به	بودجه	کننده	تطبيق	تيم	ايجاد ٧٫١٤٫١

	)مربوطه
 به بودجه کننده تطبيق تيم تاسيس از عبارت برنامه اساس به بودجه ساختن و طرح پروسه در اول قدم

 اساس به بودجه تطبيق و تهيه مسؤليت تيم اين. ميباشد مربوطه ھای وزارت چوکات در برنامه اساس

 از متشکل کننده تطبيق تيم اين .داشت خواھند بدوش را انکشافی و عادی ھای بودجه ادغام و برنامه

 در و ارزيابی و نظارت بخش مدير ھمچنان و مالی ،پالنو  پاليسی ادارات روسای يعنی عمومی، روسای

 مربوط ساختار در ميتوانند که اداراتی روسای ھمچنان و بشری منابع به مربوط بخش مدير لزوم صورت

 انکشاف استراتيژی ارتباطی اشخاص و شوند انتخاب ھا برنامه مديران سمت به برنامه اساس به بودجه به

 را خويش ھای فعاليت و کرده ارزبرگ را خويش منظم جلسات بايد تيم اين اعضای. ميباشد افغانستان ملی

 آوری ياد قابل اين. سازند آھنگ ھم بودجه ريفورم و ادغام واحد بخصوص ماليه وزارت با نزديک از

 ١٣٨٧ سال تجارب. باشند سهيم بودجه ترتيب در تيم يک مانند انکشافی و ای بودجه کارمندان بايد که است

 مالقات باھم بايد تيم اين. بود خواھد حساس بسيار معين توسط رھبريت تيم اين موفقيت در که داد نشان

 و واحدادغام خصوص به و بودجه رياست ماليه وزارت شان ھای فعاليت تمام در و باشند داشته منظم ھای

 .دھند قرار جريان در را بودجه ريفورم

	)مربوطه	وزارت(	بودجوی	واحد	برای	استراتيژيک	ھدف	تعيين ٧٫١٤٫٢
 مربوطه بودجوی واحد استراتيژيک وسيع ھدف نخست قدم در بايد برنامه اساس به بودجه کننده تطبيق تيم

 واحد اين و است، موجود بودجوی احدو چرا که ميسازد مشخص استراتيژيک ھدف. نمايد تعيين را خويش

 مدت دراز در بودجوی واحد اين که ميسازد مشخص ھمچنان ھدف اين. ميکند دنبال را ھدف کدام بودجوی

 مورد و مطلوب تغييرات کدام ميخواھد يعنی دھد انجام ميخواھد را کارھايی چه افغانستان منفعت برای

 ھای استراتيژی و حکومت ھای اولويت با بايد ژيکاستراتي ھدف .بياورد بوجود جامعه در را نظر

 و وسيع کافی طور بايد استراتيژيک ھدف اين زمان، عين در. باشد داشته سازگاری و مطابقت سکتوری

  .نمايد احتوا را مربوط بودجوی واحد مسؤليت ساحات و ھا فعاليت تمام تا بوده جانبه ھمه
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 کيژياسترات اھداف یھا مثال:  ٤٫٨ جدول

 استراتيژيک ھدف  رتوزا

  

 وزيران شورای داراالنشای و امور اداره

  

 رياست مقام به کيفيت با و تخصصی خدمات عرضه

 تعميل در الزم ھای سهولت ايجاد بمنظور جمهوری

 اساسی قانون ٧٥ و ٦٤ مواد مندرج ھای صالحيت

 تأمين و خوب حکومتداری به نيل جهت در افغانستان

  .قانون حاکميت

 که زراعتی توليدات دوامدار افزايش از اطمينان لحصو  زراعت

 تامين را خارجی و داخلی بازارھای ھای نيازمندی بتواند

  .بتواند نموده

  

	مربوطه	برنامه	اھداف	تعيين	و	برنامه	اساسی	ساختار	طرح ٧٫١٤٫٣
 همربوط برنامه اھداف تعيين و برنامه ساختار طرح بعدی قدم استراتيژيک، ھدف تعيين و تعريف از بعد

 .ميباشد

	برنامه	اھداف ٧٫١٤٫٣٫١
 نيل در جمعی بصورت که ميشود تقسيمات برنامه تر مشخص اھداف از مجموعهء به استراتيژيک ھدف

 و تعريف را بودجوی واحد مسؤليت چندين از يکی برنامه ھدف. ميرساند کمک استراتيژيک ھدف به

 چه و بيآورد بدست ميخواھد چی آينده در وزارت که ميدھد نشان ھمچنان برنامه ھدف. نمايد می تعيين

 تر مشخص فرعی ھای بخش برنامه به مربوط اھداف جهت، ھمين از. نمايدمي عرضه جامعه به را منفعت

 اھداف با زمان عين در بايد برنامه به مربوط اھداف طبعی، بصورت. ميشود محسوب استراتيژيک ھدف

 استراتيژی ھای اولويت يا و افغانستان لیم انکشاف استراتيژيک ھای اولويت و مدت دراز استراتيژيک

 جهت در بودجوی واحد برنامه، ھدف به رسيدن طريق از. باشند داشته آھنگی ھم و مطابقت سکتوری ھای

 .شود می تر نزديک قدم يک شان استراتيژيک ھدف به رسيدن

 

  

 : مثال اھداف برنامه٥٫٨جدول  
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  برنامه ھدف  برنامه  وزارت

 و امور اداره

 نشایداراال

 شورای

 وزيران

  

 ھماھنگی و تحليل

 دولت فعاليتهای

  

 بمنظور که دولتی ادارات و وزارتها پيشنهادات و ھا پاليسی ھماھنگی و تحليل

 توسعه ھمچنان و ميگردد، ارايه وزيران شورای و جمهوری رياست مقام به تائيد

 گیھمآھن و اشاعه و مدرن مديريتی روشهای ترويج طريق از خوب حکومتداری

 مجالس تدوير/تسهيل .مستقل ادارات و وزارتها بسطح مربوط ھای پاليسی در

 فرامين، تطبيق از نظارت افغانستان، اسالمی جمهوری وزيران عالی شورای

 ھای پروژه از نظارت و وارسی انسجام، و وزيران شورای مصوبات احکام،

  .ملی بزرگ

 ابتدايی تعليمات  معارف

  

 مکاتب شاگردان برای آموزشی و تعليمی جانبه ھمه و وسيع ھای برنامه ارائه

  دارند قرار ١٢ تا ٧ سنين بين که دولتی

 

  . برنامه ٧٫١٤٫٣٫٢

 ،مينمايند تعقيب را کمشتر پاليسی و اھداف که است خدمات عرضه مرتبط گروپ يک از عبارت

 .ميباشد بودجوی واحد / وزارت يک خدمات عرضه عمده ساحات از عبارت يا و

 ال برنامه ھای واحد بودجوی: مث٦٫٨ جدول 

  ھا برنامه  وزارت

  دولت فعاليتهای ھماھنگی و تحليل  وزيران شورای داراالنشای و امور اداره

 ابتدائی تعليمات  معارف

 ثانوی تعليمات

 يی حرفه تعليمات

  معلمين آموزش و تربيت

 

	برنامه	ھر	برای	مدير	تعيين ٧٫١٤٫٤
 يک برنامه ھر برای ترتيب، اين به. باشد مديريتی اضحو مسؤوليت دارای بايد برنامه ھر برای حسابدھی

 بشری، منابع اداره مسؤليت که است شخصی برنامه مدير. گردد توظيف و تعيين مدير حيث به بايد نفر

 مدير يک ميتواند فقط برنامه يک. داشت خواھد بدوش برنامه چوکات در را نتايج حصول و مصارف

 با اً وسيع بايد برنامه ساختار که شود می داده ترجيح مسئله اين به که است جهت ھمين از. باشد داشته
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 اداره يک رئيس رو ھمين از. باشد داشته سازگاری و مطابقت نهاد يا موسسه اداری و تشکيالتی ساختار

 .باشد نظر مورد اداره ھمان چوکات در مربوطه برنامه مدير ميتواند

	شود	گماشته	کار	به	و	ادايج	داخلی	کاری	گروپ	بايد	برنامه	ھر	برای ٧٫١٤٫٥
 و بوده برنامهر مدي بدوش آنها رياست که نمايد انتخاب را داخلی کاری ھای گروپ ميتواند کننده تطبيق تيم

 روی که باشند کسانی اً ترجيح و باشند داشته آشنايی مشخص برنامه به مربوط ھای پاليسی با کسانيکه

 کارمندان ميکنند، کار برنامه ھمان به مربوط تانافغانس ملی انکشاف استراتيژی سکتوری استراتيژی

 در دخيل تخنيکی اشخاص و عادی بودجه کارمندان ميکنند، کار برنامه ھمان روی که انکشافی بودجه

 نظر از داخلی کاری ھای گروپ. باشند داشته می داخلی کاری ھای گروپ اين عضويت مربوطه برنامه

 و گذاری قيمت و کارکرد ھای شاخص ھا، فعاليت وزارت، عیفر ھای برنامه تهيه و انکشاف در کاری

 .باشند می کار مصروف و دخيل مشخص برنامه ھزينه تعيين

 و	مدت	ميان	يا	کاری	اھداف	تعيين	و	برنامه	ھر	تحت	در	فرعی	ھای	برنامه	ايجاد	و	طرح ٧٫١٤٫٦
	آنها	مورد	در	توضيحات	ارائه

 چوکات در فرعی ھای برنامه از مجموعه. شود تقسيمات کوچک و فرعی ھای برنامه به بايد برنامه ھر

  .نمايد کمک برنامه کمشتر ھدف حصول به جمعی بصورت بايد برنامه يک

 فرعی برنامه 

 که )انکشافی و عادی ھای بخش(  مرتبط باھم ھای فعاليت از گروپی عنوان به بايد فرعی ھای برنامه

 ديگر، طرف از. گردد ايجاد ميباشد، برنامه تچوکا در اولويت دارای ھدف يا و پاليسی ھدف عين دارای

  .باشد داشته مطابقت مربوطه وزارت تر پايين اداری و تشکيالتی ساختار با ميتواند فرعی برنامه يک

 

 کاری اھداف 

 يا کاری مشخص اھداف يعنی جداگانه بخش دو در را معلومات بايد بودجوی واحد فرعی، برنامه ھر برای

 بايد کاری اھداف .دھد قرار بدسترس و تهيه برنامه ھر برای فرعی برنامه توضيح و تشريح و مدت ميان

 تر مشخص اھداف از عبارت مدت ميان يا کاری اھداف .کند ايجاد را فرعی برنامه و برنامه ميان ارتباط

 مورد برنامه درازمدت ھدف به رسيدن جهت در ھايی قدم عنوان به که بوده مدت ميان و مدت کوتاه
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 منعکس را حکومت پاليسی به مربوط مشخص اھداف مدت ميان يا کاری اھداف. ميگيرد قرار فاداهاست

 .دھند انجام برنامه ھر تحت در ميخواھند را ھا کار چه وزارت که ساخته

 کدام مدت ميان در موجود منابع با که ميسازد واضح و روشن را موضوع اين مدت ميان يا کاری اھداف

 کاستراتيژي پالن به اندازی نظر بايد کار اولين کاری، اھداف تعيين ھنگام در. داد انجام ميتوان را ھا کار

 .شود وزارت

 و تشويق را پارلمان باآلخره و حکومت ماليه، وزارت تا اينست مدت ميان يا کاری ھدف بيان از ھدف

  .ميشود انتخاب تمويل برای برنامه چرا که نمايد ترغيب

  

 یفرع برنامه یھا مثال: ٧٫٨ جدول 

  فرعی برنامه  برنامه  وزارت

 شورای داراالنشای و امور اداره

 وزيران

  

 ھماھنگی و تحليل

  دولت فعاليتهای

 حکومت ھای برنامه انسجام و ارتنظ -
 دولت ھای پاليسی ھماھنگی و تحليل-
  اداری-
  

 شامل وزارت، مرکز ھزينه( پاليسی چارچوب-  ابتدائی تعليمات  معارف

 تطبيق ھای واحد /رياست ملکی ندانکارم معاشات

 ) فرعی ھای برنامه کننده

 متوسطه منظم تعليمات عرضه -

 جديد مکاتب تاسيس •

  دختران برای خاص ھای برنامه •

 

 برنامه )٤-٢( از بيشتر نبايد برنامه يک و است گرديده تشکيل فرعی برنامه چند از معموالً  برنامه يک

 نخستين ھای سال در يا و کوچک، موسسات در بخصوص حاالت، بعضی در ولی، .باشد داشته فرعی

  .باشد داشته فرعی برنامه يک تنها ميتواند برنامه يک برنامه، اساس به بودجه معرفی

 مربوطه اھداف ساختار و کل در برنامه از یھا مثال: ٨٫٨ جدول 

  فرعی برنامه  برنامه  وزارت  ساختاربرنامه
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 داراالنشای و امور اداره

 وزيران ایشور

  

 دولت فعاليتهای ھماھنگی و تحليل

  

 برنامه انسجام و نظارت

 حکومت ھای

  

 مرتبط اھداف

 آن به

  

  مدت ميان يا کاری ھدف  برنامه ھدف  استراتيژيک ھدف

 و تخصصی خدمات عرضه

 رياست مقام به کيفيت با

 ايجاد بمنظور جمهوری

 تعميل در الزم ھای سهولت

 مواد مندرج ھای صالحيت

 اساسی قانون ٧٥ و ٦٤

به  نيل جهت در افغانستان

 تأمين و خوب حکومتداری

 .قانون حاکميت

  

 پيشنهادات و ھا پاليسی ھماھنگی و تحليل

 تائيد بمنظور که دولتی ادارات و وزارتها

 شورای و جمهوری رياست مقام به

 توسعه ھمچنان و ميگردد، ارايه وزيران

 ترويج طريق از خوب حکومتداری

 و اشاعه و مدرن ديريتیم روشهای

 بسطح مربوط ھای پاليسی در ھمآھنگی

 تدوير/تسهيل. مستقل ادارات و وزارتها

 جمهوری وزيران عالی شورای مجالس

 تطبيق از نظارت افغانستان، اسالمی

شورای  مصوبات احکام، فرامين،

نظارت  و وارسی انسجام، و وزيران

 خدمات ارايه. ملی بزرگ ھای پروژه

 تهيه اداری، مالی، خدمات ندمان حمايوی

 ساير برای بشری منابع و تدارکات و

 اداره عمومی رياست اصلی ھای برنامه

 و جمهوری رئيس معاونين دفاتر امور،

 بمنظور جمهوری رياست مقام مشاورين

 ھدف تحقق و ھا برنامه بهتر تطبيق

  .اداره اين استراتيژيک

 فرامين، تطبيق از نظارت

 یشورا مصوبات احکام،

 عمده ھای پروژه و وزيران

 اجتماعی و اقتصادی

 نظارت و انسجام ھمچنان

 ملی بزرگ ھای پروژه از

 شورای مجالس تسهيل و

 جمهوری وزيران عالی

  .افغانستان اسالمی

 ساختاربرنامه

  

 فرعی برنامه  برنامه  وزارت

  

برای  خاص ھای برنامه  ابتدائی تعليمات  معارف

  دختران

 مرتبط اھداف

  آن به

  مدت ميان يا کاری ھدف  برنامه ھدف  استراتيژيک ھدف

 اينکه از اطمينان حصول

 در مکاتب شاگردان

 و دانش سطح افغانستان

 خويش مسلکی ھای مهارت

 با ھای برنامه به مساوی دسترسی تامين

 اطفال برای آموزشی و تعليمی کيفيت

  سال دوازده الی ھفت سنين دارای

 نام ثبت ميزان بردن بلند

ابتدائی  مکاتب در دختران

  ١٣٩٦  سال الی  %٥٠
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 بتوانند تا برده بلند را

 داده رشد را شان استعدادھای

 جامعه به طريق ازين و

  . شوند خدمت مصدر خويش

    

 

 برنامه	ھر	تحت	)انکشافی	ھای	پروژه	و	عادی	ھای	فعاليت	(	ھا	فعاليت	شناسايی	و	ثبت ٧٫١٤٫٧

	فرعی
 و باشد عادی بودجه يک فعاليت ميتواند فعاليت که شده تقسيم ھا يتفعال به خود نوبه به فرعی ھای برنامه

 .انکشافی پروژه اجزای يا و انکشافی پروژه يا

	)فرعی	برنامه	(	برنامه	ھر	برای	اھداف	و	کارکرد	ھای	شاخص	تهيه ٧٫١٤٫٨
 اساس به بودجه سند مالی غير يا تشريحی توجيه به مربوط قسمت ترتيب و طرح زمينه در اخير مرحله

 شامل معلومات اين. ميباشد فرعی برنامه ھر برای کارکرد به مربوط اطالعات تهيه از عبارت امهبرن

 :ميباشد ذيل مواد

 کارکرد به مربوط ھای شاخص تعيين و تعريف �

 کارکرد به مربوط اھداف تعداد �

 کارکرد ھای شاخص انتخاب �

 :ميگردد پيشنهاد کارکرد شاخص نوع سه عموم صورت به

 )بودجوی واحد ھای فعاليت مستقيم نتيجه يا و کميت ( کمی نتايج ارزيابی .١

 )خدمات يا برنامه نهايی منفعت يا اثرات يا جينتا(  کيفی تغيير يا نتيجه ارزيابی .٢

 )کمی نتيجه يا بازدھی واحد فی ھزينه(  کارآيی ارزيابی و سنجش .٣

	کمی	نتايج	يا	ھا	بازدھی	ارزيابی	و	سنجش ٧٫١٤٫٨٫١
 کدام يا و گرفته صورت مشخص کارھای که ميدارد توضيح نفعتم يا کمی نتيجه ارزيابی و سنجش

 ارتباط فرعی برنامه يک کاری ميانمدت مشخص ھدف با بايد آنها. است شده عرضه مردم به خدمات

 يک انجام نتيجه در که را واحدھای يا کار حجم مستقيم، نتيجه کمی نتيجه يا بازدھی معيار. باشد داشته

 دسته بصورت بايد بودجوی واحدھای. ميدھد نشان است، شده توليد فرعی امهبرن يک چوکات در فعاليت

 .نمايند ارائه را خويش گزارش کمی نتايج يا بازدھی به مربوط معلومات فرعی برنامه سطح در جمعی
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 :کمی نتايج ھای مثال

 .اند شده نام ثبت مکاتب در که شاگردانی دتعدا: معارف �

 .است نگرديده تطبيق يا و توزيع نظر مورد ھای گروپ رایب ماالريا واکسين ھيچگونه: صحت �

 جديد آبياری سيستم از استفاده، جداگانه ھای کتگوری توسط شده داده ھای سبسايدی تعداد: زراعت �

 .است شده برگزار نظر مورد سال جريان در که دھاقين برای آموزشی ھای برنامه تعداد و

	کيفی	تغيير	يا	ارزيابی ٧٫١٤٫٨٫٢
 ( است آمده نايل برنامه کاستراتيژي اھداف آن به که ميدھد نشان را حدی کيفی تغيير يا نتيجه ھای معيار

 موثريت و اثرات ھمچنان آنها )است شده داده اختصاص آن به بودجوی منابع که نظر مورد سطح در

 که مينمايد معلوم کيفی تغييرات يا نتايج به مربوط معيار ديگر، عبارت به مينمايد معلوم و سنجش را برنامه

 .ميآورد ببار جامعه برای را  )شده پالن(  مطلوب منفعت حد کدام تا نظر مورد برنامه

 :کرد ارائه را ذيل ھای مثال ميتوان کيفی تغييرات يا نتايج به مربوط معيار زمينه در

 مصروف ابتدايی تعليمات بخش در که اطفال )سن اساس به(  مشارکت ميزان: معارف بخش در �

 آموزی سواد به مربوط معيارھای به ميخواھند که مکاتب شاگردان سهم و اندازه، ھستند آموزش

 .شوند نايل

 قابل و پيشگيری قابل صدمات و امراض اثر از مير و مرگ ميزان در کاھش: صحت بخش در �

 اثر از مير و مرگ ميزان در کاھش، )غيره و شش سرطان قلبی، امراض مثال طور ( تداوی

 .ايدز/وی آی اچ مرض شيوع به مربوط جديد واقعات تعداد، اطفال به مربوط امراض

	کارآيی	به	مربوط	ھای	معيار  ٧٫١٤٫٨٫٣
 در ميشود افاده بازدھی يا محصول واحد فی قيمت شکل در عموم بصورت کارآيی به مربوط معيارھای

 متمرکز واحد فی قيمت يعنی مالی منابع روی کارآيی به مربوط معمول معيارھای از بسياری که حالی

 فی بودن موقع رد بهبودی يا و ھا بازدھی يا محصوالت کيفيت در افزايش موارد از شماری در ميباشد،

 ميزان در بهبودی و تغيير باعث ميتوان چنان ھم  )نظر مورد قيمت برای(  بازدھی يا محصول واحد

 .شود کارآيی

 عين در بايد و دارد، ھا بازدھی يا تمحصوال با تنگاتنگ و نزديک رابطه کارآيی به مربوط ھای معيار

 معيارھای ھا، بازدھی يا محصوالت مانند جهت، ھمين از. شود داده قرار ارزيابی و سنجش مورد سطح
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 برنامه سطح در جمعی بصورت آن غير در يا فعاليت سطح در دلخواه حالت در بايد کارآيی به مربوط

 :ميگردد ارائه ذيل قرار کارآيی ھای معيار به مربوط ھای مثال .شود شناسايی و تثبيت فرعی

 اوسط حد، است شده نام ثبت مکتب در که شاگردی نفر يک مصرف اوسط حد: معارف بخش در �

 درسی ساعت يک تدريس مصرف

 نظر مورد گروپ به که کتلوی معافيت/شده توزيع واکسين يک قيمت اوسط حد: صحت بخش در �

 .ميشود داده مردم

	کارکرد	به	مربوط	اھداف	تعيين ٧٫١٤٫٩
 بدست شده داده تخصيص مالی منابع از ميرود توقع که است نتايجی از عبارت کارکرد به مربوط اھداف

 سه ظرف در بايد که را کيفی تغييرات يا نتايج و کمی نتيجه يا محصول توافق مورد سطوح بايد آنها. بيايد

 به مربوط اھداف .نمايد منعکس ميآيد، بدست فرعی برنامه و برنامه اھداف با مطابقت در آينده سال

 بودجه که آن از بعد. دھد نشان را کارکرد انگيز چالش و مشکل و واقعی سطوح ميان موازنه بايد کارکرد

 نشان که اين خاطر به بايد کارکرد به مربوط اھداف. ميگيرد قرار توافق مورد و منظور کابينه بواسطه

 اھداف .گيرد قرار تعديل مورد ميباشد، انجام قابل شده داده تخصيص مالی منابع مصرف با کارھا کدام دھد

 استراتيژی در شده مشخص واضحا ھای معيار به مراجعه با و روشنائی در بايد کارکرد به مربوط

 سازد ميسر آنرا امکان سايرين و گيرنده تصميم مقامات به که زمانی چارچوب يا و افغانستان ملی انکشاف

  ).٢٨:٦( شوند تعيين نمايند، بررسی جانبه ھمه و ينیع بصورت را کارکرد تا

	ھا	فعاليت	گذاری	قيمت	مرحله ٧٫١٥
 چه؟ يعنی گذاری قيمت

 پروژه يا و فعاليت يک مصرفی اقالم مستقيم غير و مستقيم ھای قيمت تمام مجموع از متشکل گذاری قيمت

 بسيار واقعی مصارف به ايدب که ميباشد مالی تعهدات تقريبی تخمين يک از عبارت گذاری قيمت. ميباشد

 قيمت ولی گيرد انجام بايد آينده در که ھای اولويت عده آن مورد در تخمينی گمان يک ياھم و باشد، نزديک

 باشد، کلی تشريحات برگيرنده در که بايد تخمينی قيمت. باشد نمی معلوم دقيق بصورت حال تا آنها ھای

 چه به بود، خواھد چقدر آن قيمت شود، ديده کتدار بايد که است جنس نوع چه اين که کلی، داستان بيانگر

 شود قرارداد شود، ساخته گردد، خريداری که بايد جنس اين وقت چه و ميباشد، دقيق شده داده تخمين اندازه
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 درين شده داده معلومات از استفاده يا مقابل طرف توسط مالحظه قابل بايد معلومات اين تمام و. غيره و

 ).١٤٦:٢( باشد تخمينی گذاری قيمت

	برنامه	اساس	به	بودجه	ارائه	برای	گذاری	قيمت	روش  ٧٫١٦
 شان برنامه اساس به بودجه ارائه در را ھا وزارت که تا است گرديده ايجاد ماليه وزارت توسط روش اين

 است شده گنجانيده روش درين که اکسل صفحات و گذاری قيمت معلومات. کنند کمک ١٣٨٨ سال برای

 متحدالمال از بخش يک که(  ساخت داخل را آنها برنامه اساس به بودجه ارائه ھای فورمه در ميتوان

 اين به است شده گنجانيده آن در که اکسل صفحات و روش اين  .)ميباشد برنامه اساس به بودجه  ٢ شماره

 که ھای رتوزا داخل در استفاده منظور به بلکه گردد ارائه ماليه وزارت به دوباره که نيست معنی

 آن اکسل صفحات و روش اين از استفاده. ميباشد بودجه محاسباتی امور منظور به ھستند امتحانی درمرحله

 خودشان که صورت در ھا خانه وزارت و ميباشد، ضرورت به مطابق يا اختياری صورت به صرف

 ). ١٤٢:٤( نمايند دهاستفا روش ھمان از ميتوانند باشند، ساخته قبالً  شان بودجه محاسبه برای روشی

	گذاری	قيمت	سطوح ٧٫١٧
 :شويم قايل تفاوت گذاری قيمت سطح دو ميان است الزم

I. مبداء( ابتدائی گذاری قيمت( 

II. جديد ھای اولويت اساس به گذاری قيمت 

	ابتدائی	گذاری	تقيم ٧٫١٧٫١
 فعلی سطح( خدمات فعلی سطح برای الزم پول مقدار چگونگی محاسبه معنی به  )مبداء( ابتدائی مصارف

 )دارد حاضر حال در وزارت که امور فعلی سطح ( ھا فعاليت فعلی سطح ديگر عباره به يا و )کمی نتايج

 خواھان صورتيکه در بعدی سال برای وزارت که پول مقدار چگونگی کننده ارائه ابتدائی مصارف. ميباشد

 .ميباشد کمی نتايج ھدافا افزايش يا و جديد وظايف افزودن بدون باشد، بعدی سال در ھايش فعاليت تداوم

 : عمومی تعليمات برنامه ١٣٨٨ سال برای ابتدائی گذاری قيمت از مثال

 در مجموع در طوريکه مکاتب در شاگردان تعداد عين مثال طور تغييرننمايد، خدمات سطح اگر بالفرض

 در اريم،د نياز آن به ١٣٨٨ سال در ما که را رقم چگونگی اينصورت در. باشد ١٥٠٠٠٠٠ ، ١٣٨٧ سال

 ١٣٨٨ سال در را مکاتب در شاگرد ١٥٠٠٠٠٠ تعداد به( کمی نتايج ھا، فعاليت سطح عين صورتيکه

 :مينمائيم محاسبه ذيل قرار نمائيم، حفظ را کاری حجم و )باشيم داشته
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 ) مکاتب امور فعاليت دروس، منظم ارائه فرعی برنامه(  عادی بودجه �

 ٥٢٠٠٠٠٠٠٠  مبلغ = عادی بودجه قسمت در را ١٣٨٧ سال شده تخمين بودجه اجرای اوال �

 خريداری جهت را ٥٠٠٠٠٠٠ مبلغ مثال، طور وزارت صورتيکه در. بگيريد نظر در افغانی

 در وزارت يک که چرا(  نمود وضع گذاری قيمت در را رقم اين ميتوان پس باشد، داشته وسايط

 افغانی ٥١٥٠٠٠٠٠٠  به ویمسا بودجه مجموعه بدينترتيب  )ميکند خريداری وسايط سال ھر

 .ميشود

 باشد، داشته افزايش   ١٣٨٧ % ١٠سال با مقايسه در ١٣٨٨ سال در انفالسيون نرخ اگر بالفرض �

 مبلغ ١٣٨٨ سال در  )ميآبد افزايش انفالسيون نرخ % ١٠ باالثر که(  عادی بودجه مجموعه پس

 .بود خواھد افغانی ٥٦٦٥٠٠٠٠٠

 مشتمل ) جديد درسی صنف ١٠٠٠٠ عمارا فعاليت جديد، کاتبم فرعی برنامه(  انکشافی بودجه �

 طور ميابند، ادامه ١٣٨٨ سال در شان اوقات تقسيم اساس بر که ميگردد ھای پروژه آنعده بر

 آن کار که "جديد درسی صنوف ١٠٠٠٠ عمارا" ميگردد، ساله چندين پروژه يک شامل فقط مثال،

 ھای داد قرار طبق بر پروژه اين ھزينه و يآبد،م ادامه ١٣٨٨ سال الی و آغاز ١٣٨٦ سال از

 .ميگردد افغانی ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ بر بالغ شده نعقادا

 طور نيابد، تغيير خدمات سطح اگر بالفرض ( ١٣٨٨ سال برای  )مبداء(  ابتدائی بودجه مجموعه �

 آن کار که "جديد درسی صنوف ١٠٠٠٠ عمارا" ميگردد، ساله چندين پروژه يک شامل فقط مثال،

 بر بالغ شده انعقاد ھای داد قرار طبق بر پروژه اين ھزينه و ميآبد، ادامه ١٣٨٦ سال زا

 .ميگردد افغانی  ٢٥٠٠٠٠٠٠٠

 طور نيابد، تغيير خدمات سطح اگر بالفرض( ١٣٨٨  سال برای  )مبداء(  ابتدائی بودجه مجموعه �

 تعليمات برنامه سمتق در  )باشد ١٥٠٠٠٠٠ – ١٣٨٧ سال در طوريکه شاگردان تعداد عين مثال،

 .شد خواھد افغانی ٨١٦٥٠٠٠٠٠ بر بالغ عمومی

 بايد بلکه نبوده پروژه يا فعاليت يک ابتدائی مصارف از بخش اضافی خدمات تمويل جهت الزم منابع :نوت

  ). ٤٧:٣( گردند توضيح و مشخص جديد ھای اولويت تحت در

  مراحل تعيين مصارف بودجه مبدا (بودجه عادی) ٧٫١٧٫١٫١

  گيريد. بودجه عادی سال روان را که توسط پارلمان تصويب گرديده مدنظرقدم اول: 
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قدم دوم: ھرنوع تغييرات دايمی در بودجه را که در جريان سال با وزارت ماليه توافق گرديده (خصوصاً 

  بررسی وسط سال) اضافه نماييد. 

ات فراھم شده سال قدم سوم: کاھش مصارف پالن شده درسطح خدمات موجود که پايينتر از سطح خدم

  جاری.

قدم چهارم: بودجه عادی که در جريان سال در نتيجه تطبيق پروژه ھای انکشافی ايجاد می گردد (مصارف 

  حفظ و مراقبت) مدنظر گيريد.

) سال جاری را منفی نماييد. (ماشين آالت دفتری، وسايط نقليه، زمين و ٢٥قدم پنجم: مصارف کود (

  .ساختمان ھا)

يل بودجه به منظور منعکس ساختن ھرگونه تغييرات آشکار در مصارف برای سال آينده ( قدم ششم: تعد

   .)افزايش در معاشات و غيره

  مراحل تعيين مصارف بودجه مبدا (بودجه انکشافی) ٧٫١٧٫١٫٢

  ھای انکشافی) بايد در نظر گرفته شود. قدم اول: بودجه انکشافی پالن شده مطابق به سند بودجه (پروژه

) تا اداره بتواند انفالسيونورت ضرورت افزايش در بودجه پالن شده پروژه (مثالً: نرخ قدم دوم: در ص

 ھدف تعيين شده را برای اين پروژه به دست آورد.

نوت: پروژه ھای در حال جريان که تمام بودجه آن تعهد گرديده و يا عمالً قرارداد آن امضا گرديده، نرخ 

نمی باشد ولی در صورتی که تمام مبالغ پروژه تعهد (قرارداد)  باالی بودجه آن تأثير گذار انفالسيون

  نگرديده بايد قبل از افزايش موافقه قبلی دونر و وزارت ماليه اخذ گردد. 

  قدم سوم: کاھش در مصارف انکشافی پالن شده (پروژه) که در سال آينده ادامه آن توقف داده شود.

  تمرين 

  سوال اول:
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موافقت گرديده  ديگر ) بين وزارت ماليه و يک وزارت١٣٨٨غاز سال مالی (الف. بودجه عادی ذيل در آ

  بود. (تمام ارقام به ميليون افغانی).

  

 ) يک تعداد تغييرات در بودجه قرار ذيل وارد شد:١٣٨٨در جريان سال (

ربوطه به توافق رسيده که اين در ماه ھفتم سال قابل اجرا ميباشد. يک افزايش دايمی در تشکيل اداره م  .أ

 افغانی تخمين گرديده بود. ٢٠٠٠٠٠ – ٠ھزينه برای بقيه سال 

تکان برقی باعث تخريب يک تعداد کمپيوترھا و ماشين آالت الکترونيکی در ماه دوم سال گرديد. به   .ب

 رميم و تبديلی را قرار ذيل تخصيص داد:منظور ترميم اين خدمات، وزارت ماليه وجوه اضطراری ت

   ٧٥٠٠٠٠      ٢٥و      کود        ٢٥٠٠٠٠     ٢٢کود 

) تقاعد می نمايند و کسی ديگر جايگزين آنان نمی گردد و بست ٠سه کارمند اداره در ختم سال مالی (  .ت

 افغانی می گردد.  ٢٥٠٠٠٠ھای آنان از تشکيل حذف ميگردد. معاشات و بقيه حقوق آنان 

را افزايش دھد که اين موضوع در ربع چهارم  دولت موافقت کرده که معاشات کارکنان خدمات ملکی  .ث

 ميليون افغانی می باشد.  ٣٫٩،  ٠سال قابل اجرا می باشد. مصارف برای سال مالی 

ميليون افغانی است.  ٥٫٩٣بودجه برای کسب دارايی چون کمپيوتر، تجهيزات دفتر و وسايط شامل   .ج

ميليون افغانی برای سال  ٢تجهيز دوباره دفاتر بوده که مبلغ  مانده برای برنامه جاری ترميم و وجوه باقی

  پيش بينی گرديده است. ١افغانی برای سال  ميليون ١٫٥و  ٠مالی 

 ١برای سال  ٢٥و  ٢١،٢٢مجموعه بودجۀ مبدأ را برای وزارت/ اداره متذکره در سه کود اقتصادی 

 ) سنجش نماييد؟١٣٨٩(

را  ١٠٠،٠٠٠در جريان سال وزارت ماليه به منظور تطبيق سيستم رتب معاشات به مبلغ :  وال دومس

دفاتر يک اداره مسدود ميگردد اما بودجه حفظ و مراقبت برای  ٥موافقه می نمايد اما در سال آينده يکی از 

 ٢٥ ٢٢ ٢١ کود ھای اقتصادی

 ٧٫٩٣ ٢٤٫٧٥ ١٠٤٫٢١ تخصيص بودجه
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ات ملکی توسط پارلمان افزايش در معاشات کارمندان خدم %١٠دفتر باقيمانده دوچند می گردد. ھمچنان  ٤

  نماييد.منظور گرديده است. با در نظرداشت مراحل قيمت گذاری بودجه مبدای سال آينده را ترتيب 

  در جريان سال وزارت ماليه موافقه می نمايد تا در ھمان سال مصارف حفظ و مراقبت سوال سوم:

افغانی   ٥٠،٠٠٠ند تا به ارزشافزايش داده و از جانب ديگر دونر ھا موافقت نمود %٥٠تعميرات را 

 مصارف حفظ و مراقبت يک تعمير را از طريق بودجه خارجی تمويل نمايند. برعالوه در سال ھای گذشته

تمويل ناشده باقی مانده بود. دولت تصميم اتخاذ نموده تا افغانی  ٢٠،٠٠٠مصارف حفظ و مراقبت به مبلغ 

دان پرداخت نمايد. با در نظرداشت مراحل قيمت گذاری را برای اضافه کاری کارمنافغانی  ٦٠٫٠٠٠مبلغ 

  بودجه مبدای سال آينده را ترتيب نماييد.

در صورتی که بودجه مبدأ بدون تغيير باقی مانده و خريداری دارايی نيز به عين سطح باقی سوال چهارم: 

  چقدر خواھد بود؟  )١٣٩٢و  ١٣٩١، ١٣٩٠( بماند، بودجه سال ھای

  ٠    ٢٥ود ک    ،٣٢٠٠٠٠    ٢٢کود     ، ٤٤٠٠٠٠     ٢١کود 

  

سال ھای يک، دو  و سه قرار ذيل پيش بينی نموده را برای  انفالسيونوزارت ماليه نرخ  سوال پنجم:

 است:

  ١٣٩٢  ١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩قيمت مبدأ   

          )٢١مزد و معاش (کود 

          انفالسيون) با در نظرداشت ٢٢اجناس و خدمات (کود 

          انفالسيون) با نظرداشت ٢٥کسب دارايی ھا (کود 

          مجموع قيمت

 ١٫١ ١سال 
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و فرض اين که تغييرات ديگر الزم نميباشد، بودجۀ مبدأ را برای ھر يک از سال  ذيلبا استفاده از ارقام 

 ھای متذکره سنجش نماييد؟

  مبدأ کود

 ٣سال  ٢سال  ١سال 

نرخ 

 انفالسيون
  بودجه

نرخ 

 انفالسيون
  بودجه

نرخ 

 انفالسيون
 بودجه

١١٩٫٩٦ ٢١       

٢٤٫٧٥ ٢٢       

١٫٥ ٢٥       

       ١٤٦٫٢١ مجموع

  

	جديد	ھای	اولويت	اساس	به	گذاری	قيمت ٧٫١٧٫٢
 به ھا وزارت که است پول مقدار چگونگی محاسبه از عبارت جديد ھای اولويت اساس به گذاری قيمت

 نياز آن به اجرا جهت شان ھای فعاليت يا کار سطح افزايش ديگر عباره به يا و کمی نتايج افزايش منظور

 اين اما باشد، موجوده ھای فعاليت تمديد يا و جديد کامال وظايف يا ھا فعاليت بر مشتمل ميتواند اين. دارند

 .ميباشد اضافی منابع مستلزم و گرديده تلقی جديد کارھای بمثابه

 مطابقت خارجی بودجه برای ھم و  )انکشافی و عادی بودجه( اصلی بودجه برای ھم ذيل اساسی مراحل

 .ميگيرد قرار استفاده مورد افغانستان ملی انکشاف استراتيژی سکتور گذاری قيمت جهت ھمچنان و نموده

 وزارت جانب از و گرديده تمويل دولت اصلی بودجه طريق از که فرعی ھای برنامه و ھا فعاليت فقط

 تقسيم ھا فعاليت به برنامه يک زمانيکه .داد خواھند تشکيل را بودجه پيشنهاد از بخش ميگردد، متنظي ماليه

 :ميباشد ذيل قرار فعاليت ھر گذاری قيمت جهت ابتدائی مراحل گرديد، بندی

 ١٫٢ ٢سال 

 ١٫٣ ٣سال 
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 ١٣٨٨  سال بودجه گذاری قيمت

 يا و کمی تايجن مثال، طور است شده انجام قبال چيزی چه اينکه شناسائی و تشخيص  :اول مرحله

 .شده ارائه خدمات

 فاضالب، تخليه و آب ھای سيستم واکسيناسيون، ھا، کسر  )مستقيم مصارف(  کمی نتايج مثال �

 .ديده آموزش افراد تعداد و ديده آموزش معلمين

 .مالی امور و تدارکات پالنگذاری، و پاليسی شده ارائه خدمات مثال �

 ھای قيمت. خدمات و کمی نتايج اين واحد فی يمتق ھر در مستقيم قيمت دريافت: دوم مرحله �

 تشخيص معين فعاليت يا و کمی نتيجه يک با آنرا ميتوان که است ھای قيمت از عبارت مستقيم

 اين .نمود تعيين زياد خيلی دقت با سهل بصورت مربوطه ھای فعاليت با مستقيم بصورت و نموده

 .ميآبند رتغيي کمی نتايج سطح در تغيير تناسب به ھا قيمت

  واکسين، فی تطبيق قيمت ، کسر کيلومتر فی احداث قيمت مستقيم کمی نتايج ھای قيمت مثال �

 ھر تدوير قيمت معلم، ھر برای آموزش ارائه قيمت جات، قريه فاضالب سيستم فی قيمت

 در با ميتوانيم بعدا ميکنيم ارزيابی را قبلی شده آوری جمع معلومات اوسط قيمت ابتدا(ورکشاپ

 .)نمائيم تعيين دوباره را مختلف حاالت در قيمت آنها ظرداشتن

 الزم خدمات و اجناس . ٢ خدمات تأمين جهت معاشات و مزد . ١ – قيمت دريافت شده ارائه خدمات مثال

 .اضافی ھای دارائی يا سرمايه . ٣ و آنها

 از برخی آوری ھمفرا در که مجموعی مصارف در سابقه موجود معلومات از واحد فی مستقيم مصارف

 آب بهداشت و رسانی آب خدمات نمونه يک ذيل جدول در مثال طور به. است شده گرفته بوده، شامل نتايج

  .ميدھد نشان قريه يک در را

 : مثال قيمت گذاری٩٫٨جدول 

  مجموع  واحد فی ھزينه  قريه تعداد  فعاليت

  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  ١  چاه حفر

  ٢١٠  ٧٠  ٣  الخأل بيت

  ٨٧٥  ١٧٥  ٥  محيطی هالصح حفظ تعليمات
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  ٢٥  ٢٥  ١  آموزشی برنامه

  ٣١١٠      مجموع

  

 غيرمستقيم قيمت. نمائيد گذاری ھزينه را خدمات و کمی نتايج اين تأمين غيرمستقيم قيمت: سوم مرحله

 مصارف جمله از اين نباشد، حسابده مشخص فعاليت يا کمی نتيجه يک به مستقيما که گويند را مصارف

 .نميکند تغيير کمی نتيجه سطح در يرتغي با و بوده ثابت

 از .گردد تعيين ميگردد اجرا وزارت توسط که مشخصی فعاليت يک در بايد کارمند رھ وقت % ١٠٠

 در که کارمندان تمام که نمائيد تشريح ئی بگونه را فعاليت يک بايد ھا، فعاليت تعيين زمان در لحاظ ھمين

 ھزينه مجموع مالی کارمند اينصورت در. گردند تعيين اليتفع يک در ميکنند کار اداری رياست/واحد يک

  )اداری ھای واحد( کارگر يک شده مصرف معاش مجموع نمودن جمع با را فعاليت ھر در شده مصرف

 .مينمائيد تشخيص را فعاليت آن در

 در موجود معلومات اساس به مخارج واحد(  باشد ١٣٨٧ سال ھزينه، واحد محاسبه برای اساس ھرگاه

  سال برای متوقعه پولی انفالسيون ميزان ھا وزارت پس ،)است گرديده محاسبه ١٣٨٧ سال قيمت مورد

 تهيه جداگانه گذاری ھزينه رھنمود در ماليه وزارت توسط بايد که( ١٣٨٧  سال مقايسه به را ١٣٨٨

 پولی ونانفالسي ميزان* سال واحد فی مصارف( رقم دو اين نمودن ضرب با و نموده وارد  )گردد

 .مينمايند محاسبه را ١٣٨٨ سال واحد فی مصارف ) ١٣٨٨ ١٣٨٧سال

	بودجه	ترتيب	مرحله ٧٫١٨
 حسابات جدول کود در غيرمستقيم و مستقيم مصارف مطابقت برگيرنده در که بودجه ترتيب مرحله

 طهمربو فرعی ھای برنامه در بودجه ھای فعاليت بودجه ادغام قسمت در ميباشد بودجه ادغام و مربوطه

 خواھد يکجا وزارت بودجه در ھا برنامه و ھا برنامه در فرعی ھای برنامه. گرديد خواھند يکجا خود

 تکميل ٢ شماره متحدالمال نمونه در فعاليت ھر به ارتباط در مفصل معلومات شدن داخل با کار اين. گرديد

 وزارت اساس به اخير در و برنامه بعدا فرعی، برنامه يک به اوال شده يکجا مصارف ارتباط از و شده

 به بودجه مفصل پيشنهاد ترتيب برای کاری پالن با ھمراه ،٢  شماره متحدالمال نمونه. ميدھد اطمينان

 استفاده با ميگردد حفظ مالحظه قابل انرژی و وقت .گرديد خواھد توزيع ماليه وزارت توسط برنامه اساس
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 مينمايد ايجاد را ارتباط ھمچنان و گذاری قيمت گویال در معلومات ارايه منظور به اکسل ھای فورم از

 .برنامه اساس به بودجه تفصيلی صفحه به باآلخره و بودجه تفصيلی ورق و قيمت ميان

	مصارف	اجراء	و	بودجه	تخصيصات ٧٫١٩
 بودجه ميان ارتباط تامين از عبارت شد، ذکر قبالً  قسميکه برنامه، اساس به سازی بودجه ابتدائی اھداف

 از و جانب يک از وزارت پاليسی اھداف ھا، اتيژیاستر و افغانستان ملی انکشاف استراتيژی و ھا وزارت

 .ميباشد اجرائيوی اھداف ديگر جانب

 اگر حتی .گردد تطبيق زياد بدقت تا دارد نياز پس باشد، مؤثر وسيله يک بودجه اينکه منظور به ھرچند،

 اينکه بدون علمی عمل يک بگونه ھا بودجه اين شود، هبرد بکار دقيق بودجه ايجاد برای زيادی ھای تالش

 و برنامه اساس به بودجه تطبيق راستای در مهم قبلی شرايط چندين ذيل بخش. ميماند باقی گردد، تطبيق

 :ميدارد تشريح را است گرديده طرح افغانستان ماليه وزارت توسط که برنامه اساس به مصارف پيگيری

	مالی	امور	رهادا	سيستم	و	حسابات	جدول  ٧٫١٩٫١
 و ساختار دارای که بودجه تطبيق برای  )مناسب طرزالعمل ( سيستم يک جانب از حمايت نيازمند بودجه

 و ھا وزارت تمام در بايد سيستم اين و داشته مطابقت بودجه تفصيالت سطح با که ميباشد تفصيالت سطح

 .باشد يافته گسترش واليات

 مالی امور اداره سيستم. ميشود ياد افغانستان مالی امور اداره يستمس يا ، AFMIS افغانستان در سيستم اين

 .ميباشد ابتدائی معلومات بدستآوردن غرض اصلی حسابدھی سيستم اً اساس ، AFMIS چون معلوماتی و

 ساختار باالی و گرديده ايجاد مجدداً  افغانستان معلوماتی و مالی امور اداره سيستم ١٣٨٦ سال جريان در

 ساختار برای کودھا و برنامه ھای بخش برگيرنده در که گرديد تطبيق شده ادغام و جديد اتحساب جدول

 .ميباشد برنامه اساس به بودجه امتحانی مرحله در جديد ھای وزارت برنامه

	تخصيصات  ٧٫١٩٫٢
 برنامه اساس به وار ربع تخصيصات ترتيب مستلزم برنامه اساس به بودجه پروسه شامل ھای وزارت تمام

 .ميباشد گردد، تطبيق ھا فعاليت اين است قرار والياتيکه سراسر در و ھا، فعاليت فرعی، ھای نامهبر ھا،

 پری خانه برنامه ھر برای جداگانه بشکل B٢٧ فورم و گرديده مشخص ھا برنامه سطح در بودجه

 صويبت مقدار به مساوی بايد B٢٠ وجوه. ميگردد استفاده B٢٧ فورم ضميمه بشکل B٢٠ فورم. ميگردد

 .نمايد قبول آنرا که باشد تا باشد خزاين رياست برای B٢٧ فورم در شده
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	تخصيصات	پروسيجر ٧٫١٩٫٣
 .ميسازد شان بودجه اجرای به قادر را ادارات که قواعد و پروسيجرھا مجموعه از عبارت

	تخصيصات	ھای	فورمه ٧٫١٩٫٤
  :ميگيرد قرار استفاده مورد انکشافی و عادی ھای بودجه تخصيصات منظور به که ھای فورمه

 : فورمه ھای تخصيصات بودجه عادی و انکشافی١٠٫٨ جدول 

  انکشافی بودجه    عادی بودجه

 ٢٧ ب فورمه  ١٠ ب فورمه

  PCSب فورمه   ٢٠ ب فورمه

   ٢٣  ب فورمه

   ٢٧  ب فورمه
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  عادی	بودجه	تخصيصات	سايکل	يا	دوران ٧٫١٩٫٥

 : دوران تخصيصات بودجه عادی٣٫٨شکل 

  

  سايکل تخصيصات بودجه انکشافیدوران يا  ٧٫١٩٫٦

 : سايکل تخصيصات بودجه انکشافی٤٫٨ شکل 

  

)١٢٥:٦.(  
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	کل	در	دولتی	ھای	سازمان	در	برنامه	اساس	به	بودجه	سازی	پياده	شکالتم ٧٫٢٠
 به بودجه بدون و واقعی غير قانونی فرامين اساس به مداوم بصورت منابع تخصيص پيشنهادات �

 .ميگيرد صورت موجود منابع عوض

 در قسمت در را مشکالت و گرديده ارايه و تعيين وقت بدون ات،ااجر سنجش بودن مشخص عدم �

 .مياورد ببار مردم و حکومت پارلمان، به آن

 به ماليه وزارت و بودجوی ھای واحد يعنی نشده تثبيت درست صورت به پاليسی ھای اولويت �

 و دارند قرارد ولويتا در مهم بودجوی واحدھای ھا، برنامه کدام نميدانند درست صورت

 استراتيژی در شده بان پاليسی اھداف و کل در حکومت اجتماعی و اقتصادی انکشاف استراتيژی با چگونه

 .ميکند مطابقت افغانستان ملی انکشاف

 روشن و واضح منابع تخصيص به مربوط تصاميم با ھمچنان و پاليسی ھای اولويت ميان ارتباط �

 .نيست

 امور مورد در کم پارلمانی و مردمی ھای بحث برگزاری يعنی مينه،ز در مالی شفافيت نبود �

 .حکومت ھای برنامه کارکرد و ھا، استراتيژی ھا، اولويت بودجه تهيه و انکشاف به مربوط

 .بودجه ھای فورمه تحليل و ترتيب درزمينه خصوص به تخنيکی کارمندان نبود �

 .کافی ظرفيت نبود �

 .ذيدخل ادارات رتبه بلند اراکين جانب از سياسی حمايه عدم �

 .دولت سطح در قوی ارزيابی و نظارت سيستم موجوديت عدم �

 .بودجوی واحدھای و ھا رياست ميان ضعيف آھنگی ھم �

 به مالی ادارات کارمندان دسترسی عدم و ھا فورمه توضيحی بخش تکميل قسمت در مشکالت �

 .کمپيوتر

 .خارجی ھای کمک به متکی و ثبات بی اقتصاد �

 .پالن رياست آھنگی ھم عدم ،کاستراتيژي پالن يقتطب عدم �

 و ادارات ھای پالنگزاری و گيری تصميم در دونرھا بودن دخيل علت به سيستمی چند مديريت �

  .بودجه استماعيه موقع در بودجه کميته طرف از تعديالت ارزيابی و تجزيه تحليل، عدم
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	؟	چيست	واليتی	سازی	بودجه ٧٫٢١
 در با واليت اساس بر مربوطه ھای خانه وزارت طريق از منابع تخصيص از عبارت واليتی سازی بودجه

 بعد واليتی و ملی سطح به ھا خانه وزارت سکتوری ستراتيژی در که ملی انکشافی ستراتيژی داشت نظر

 .ميباشد است، يافته انعکاس محلی ھای نيازمندی ارزيابی و واليتی مقامات با مشوره از

	يتیوال	سازی	بودجه	منظر	پس  ٧٫٢٢
 به ١٣٨٦ سال بودجه ترتيب غرض را امتحانی پروژه تا نمود اتخاذ تصميم ماليه وزارت ، ١٣٨٥ درسال

 ت ادارا و مرکزی حکومت خدمات ارائه بخش دھی گزارش و اجرا وتقويت ، بودجه ترتيب تقويت منظور

 به بودجه المال متحد اولين و شد آغاز ١٣٨٥ اسد ماه در امتحانی پروژه اين. نمايد تطبيق واليتی

 بودجه سيستم افغانستان حکومت . گرديد ارسال ١٣٨٥ سال عقرب ماه در امتحانی مرحله شامل وزارتهای

 احيا ، زراعت ، معارف ( وزارت سه در تدريجی بصورت ١٣٨٦ سال بودجه در را واليتی سازی

 در برنامه اين تطبيق از ھدف . نمود تطبيق ) پنجشير و قندھار ، بلخ ( واليت سه و ) دھات کشافنوا

 بررسی مورد و اجرا ، ترتيب را خود کنترول تحت ساحات بودجه بتوانند واليتی مقامات تا اينست واليات

 . قراردھند

 و وکشورھا واليتی مقامات با محالت انکشاف ھای پروژه نيازمندی رفع غرض صرف خانه وزارت

 ھفت ١٣٨٧ سال بودجه واليتی سازی بودجه در. ندميدھ انجام را الزم ھای مشوره دھنده کمک موسسات

 ( خانه وزارت چهار و ) وننگرھار ، لوگر ، باميان غزنی، ، ھرات ، بدخشان ، فارياب ( ديگر واليت

  . ميشوند شامل اجديدً  نيز ) عامه فوائد و عامه صحت ، وآب انرژی ، ماليه

 معيارھا نظرداشت در با را خويش بودجه ھای سقف مربوطه ھای وزارت واليتی سازی بودجه پروسه در

 بعداً . ميگردد ارسال شان واليتی دفاتر به واليت ھر بودجوی وسهميه نموده تقسيمات واليات تفکيک به

 مشورت اخذ وغرض نموده تنظيم شان مربوطه ھای پروژه تفکيک با شان سکتوری بودجه واليتی دفاتر

 پيشنهادات با توام را خويش بودجه واليتی دفاتر ابعدً  .يدارندم ارسال واليتی انکشاف کميته به الزم ھای

 از بعد مربوطه وزارتهای . مينمايد ارسال خويش مربوطه ھای وزارت به دوباره واليتی انکشاف کميته

 وزارت به مراحل طی غرض به انرا نهائی مسوده ، واليتی بودجه در الزم تغيرات وردنآ و نظر تجديد

 ).١٦:٩(. رندميدا ارسال ماليه
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	واليتی	سازی	بودجه	اھداف ٧٫٢٣
 : است شده گرديده اندازی راه ذيل اھداف از شماری تامين ھدف به سازی بودجه

 نيازمنديهای و شده تبديل مهم عناصر زا يکی به بودجه ترتيب در واليات اينکه از اطمينان حصول  ١.

 .ميگردد منعکس بودجه در بهتری نحو به واليات انکشافی

 مالی منابع صيتخص خدمات ارائه در تسهيالت آوری فراھم منظور به اينکه از اطمينان حصول  ٢.

 .ميگيرد صورت عادالنه بصورت

 قرار استفاده مورد موثری بصورت واليات برای دسترسی قابل مالی منابع اينکه از اطمينان حصول  ٣.

 مقرره و عامه مصارف و امورمالی ارهاد قانون احکام تابع سال جريان در تخصيصات انتقال و ميگيرد

  . بود خواھد عامه مصارف و مالی امور تنظيم

 و ترتيب در حکومت و کابينه به کمک منظور به واليات اساس به حکومت خدمات کيفيت و اندازه تعين ٤.

 امينت باعث و برساند اثبات به واليات در را حکومت حضور ميتواند اينکار برعالوه ، ھا پاليسی نظارت

 .شود بهتر امنيت

 و اجرا ترتيب، ھای پروسه در نهاآ ساختن دخيل با واليتی یانکشاف ھای کميته به بيشتر صالحيت دادن  ٥.

 . بودجه دھی گذارش

 ملی انکشاف استراتيژی با و قرارميگيرند توجه مورد محلی انکشاف مسايل اينکه از اطمينان حصول  ٦.

 .ميشوند داده ارتباط

 ھای شاخص وھمچنان فقرزدائی درازمدت و ميانمدت اھداف به واليتی سازی بودجه دادن ارتباط ٧.

 .ميانمدت اھداف و پيشرفت

	واليتی	سازی	بودجه	طرزالعمل  ٧٫٢٤
 .مينمايند تقسيم واليات به را شان شده تعين بودجه سقف ھا خانه وزارت  ١.

 کرده بررسی آنرا بودجه سقف فتيا در از بعد واليات در ھا خانه وزارت مربوطه ھای رياست  ٢.

 . يد مينما ترتيب را خويش وبودجه

 تصويب منظور به واليتی انکشاف کميته به واليتی ھای رياست توسط شده تيب تر بودجه پيشنهاد اً بعد  ٣.

 .ميرود شدن
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 و بیارزيا ھا خانه وزارت توسط و آمده مربوطه ھای خانه وزارت به واليتی بودجه پيشنهاد باالخره  ٤.

 .ميگردد تسليم ماليه وزارت به توحيد از بعد و بررسی

	واليتی	سازی	بودجه	آوردھای	دست ٧٫٢٥
 پروژه اين اوليه نتايج داشته وجود بودجه ترتيب جريان در مشکلت از بسياری که حقيقت نيا وجود با

 . ميباشد کننده تشويق امتحانی

 جدا ھم از برنامه و واليت اساس به را جویبود ملی تخصيصات تا گرديده قادر مربوطه ھای وزارت  ١.

 . سازند

 انجام را مشورتهای خويش واليتی ادارات با مستقيما واليتی تخصيصات ترتيب از قبل ھا وزارت تمام  ٢.

 . ميدھد

  .ميدھد ارسال شان مربوطه ھای وزارت به شانرا بودجوی پيشنهادات واليتی ادارات تمام ٣.

 . ميگردد ارائه واليتی انکشاف ھای شورا به منظوری غرض وزارتها تمامواليتی  ھای بودجه ٤.

 گسترش در شانرا مندی عالقه که نموده ارائه زمينه در را خويش نظريات واليتی انکشاف شوراھای ٥.

 .ميدھد نشان واليتی سازی بودجه پروسه

	واليتی	سازی	بودجه	ھای	چالش و	مشکالت  ٧٫٢٦
 بودجه برای اساسی شرط يتی وال انکشاف پالنهای ترتيب امتحانی مرحله از آمده بدست تجارب از الف.

 ديد فاقد انیتحام مرحله شامل واليت سه در تطبيق مورد پالنهای. ميگردد محسوب واليتی سازی

 . نداشتند مطابقت افغانستان ملی انکشاف ستراتيژی با و بوده استراتيژيک

 اساس به سازی بودجه جهت در بيشتری پيشرفت شود عملی موفقانه بصورت سازی بودجه ازانکه قبل. ب

 ھا برنامه ھای فعاليت از نظارت بمنظور بايد مربوطه ھای وزارت . گيرد صورت بودجه ادغام و برنامه

 واليتی رياستهای ساختار مکمل تغير نيازمند برنامه تطبيق و نمايند ايجاد را واليتی شعبه واليات در

 . ميباشد وزارتها

 هجتو مورد واليتی دفاتر و واليتها محلی رياستهای در بايد ظرفيت ارتقای به مربوطه مسايل . ج

 ).١٨:٩(قرارگيرد
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  خالصه

 که ای شيوه به افغانستان بودجه ارائه و ترتيب پالنگذاری، برای ابزاريست برنامه براساس سازی بودجه

. دھد می نشان است، آن به رسيدن ارخواست دولت که پاليسی نتايج و بودجوی منابع ميان را واضحی پيوند

 برنامه داخل در حکومت ھای فعاليت آن ذريعه که است کاری پروسه يک برنامه اساس به سازی بودجه

 اينست بودجوی ھای واحد و ھا وزارت برای برنامه اساس به سازی بودجه کلی ھدف .گردد می تنظيم ھا

 طريق از و خودشان بودجوی واحد/وزارت مقاصد و اھداف با آنها بودجه مصرف که دھند نشان آنها که

 رد.دا مطابقت تانافغانس ملی انکشاف اتيژیاستر نتايج چارچوب با آن

 و شد داده انکشاف خصوصی بخش در بار نخستين برای برنامه اساس به سازی بودجه مفکوره و مفهوم

 در بار اولين برای و گرديده معرفی بودند، سود و منفعت آوردن بدست خواستار که ھای کمپنی توسط

 دولت ، ١٣٨٥ سال در. گرفت قرار تطبيق مورد ١٩٦٠ ھای سال در امريکا متحده اياالت دفاع وزارت

 اولويت و استراتيژيک اھداف تا کرد معرفی را برنامه اساس به سازی بودجه افغانستان اسالمی جمهوری

  .سازد مدغم را ھا وزارت انکشافی و عادی ودجهب و ساخته مرتبط ساالنه بودجه با را خود پاليسی ھای

دولت در افغانستان بصورت عنعنوی وزارت و واحد ھای بودجوی مستلزم استفاده از روند بودجه سازی 

 ،مزد و معاشات ٢١به اساس اقالم مصرفی ميباشند. در حال حاضر مصارف وزارت به اساس کود ھا ( 

ھا) به کتگوری ھا تقسيمات ميگردد.  ھر يک از اين کود ھا  اکتساب دارائی ٢٥و  ،اجناس و خدمات  ٢٢

جزئيات بيشتر را در مورد نوعيت مصارف ارايه ميدارد. پروسه  ود ھای فرعی تقسيم گرديده است کهبه ک

بودجه در افغانستان دارای يک سلسله نقاط ضعيف قابل مالحظه ميباشد. اين محدوديت ھا به قرار ذيل 

عدم موجوديت ارتباط و پيوند ميان اھداف و ، انکشاف ملی افغانستاناستراتيژی  اميباشد: ارتباطات ب

  نبود شفافيت در تخصيص بودجه.و  ترتيب جداگانه بودجه عادی و انکشافی، اولويت ھای کشور و بودجه

مقاصد و پاليسی ھا را ، بودجه سازی به اساس برنامه سلسله مراتب واضح و مشخص اھداف، در عمل

اھداف ، پروسه  پالنگذاری ميان مدت مالی اھداف مجموعی دولت، مينمائيد. پروسه آغاز ميگردد باتعقيب 

فعاليت ھای عادی/جاری  و انکشاف  برنامه ھا، برنامه ھای فرعی ،ادغام ھر دو ،استراتيژيک اداره

 پروژه ھا.

قرار دادن برنامه ھا  عناصر کليدی که برای بودجه ريزی به اساس برنامه ضرورت است عبارت اند از:

منحيث اساس برای تصويب بودجه، تغير جهت دادن از بخش ھای مستقيم به برنامه ھا، اصول برای 
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تسهيل نمودن يک سيستم تخصيص ، به فعاليت انداختن وزارت خانه ھا بخاطر معين نمودن اھداف و 

انه در تعهدات مشروع شان و در شان، قرار دادن مساوي دستآوردھایتطبيق فعاليت ھا و منابع به منظور 

يک رديف قرار گرفتن شفافيت و حسابدھی. ضمناً اسناد مهم که برای ترتيب ساختار يک برنامه الزم اند 

)، پالنهای استراتيژيک ANDSاستراتيژی انکشاف ملی افغانستان (برنامه ھای دارای اولويت/عبارت از 

 ساير اسناد کاری و پالنگذاری.وزارت و 

چهارچوب ميان مدت، سيستم محاسبه و يا جدول  ييژی ملی متداول، استراتيژی وزارت مربوطه،استرات

) سيستم کنترول و تفتيش داخلی اجزای است که برای AFMIS(يا  کاردحسابات، سيستم اداره مالی خو

  تطبيق بودجه به اساس برنامه الزم است. 

ھای زياد بوده و به حکومت امکان ميدھد تا منابع  بودجه سازی به اساس برنامه دارای مزيت ھا و منفعت

بهبود برنامه ريزی  مالی موجود را بخود موثر و کارا اداره و مصرف نمايد. اين مزيت ھا عبارت اند از:

و کنترول عمليات، تجديد نظر و تصويب برآورد بودجه، بهبود روابط دولت با مردم، بودجه به اساس 

 يات و ھماھنگ کردن فعاليت ھا سازمان ھای دولتی را ساده تر ميسازد.برنامه نظارت بر اجرای عمل

بودجه به اساس برنامه در برآورد مصارف دستگاه ھای دولتی يک نوع سيستم عدم تمرکز را به بار 

ارتباط و پيوند واضح و قوی ميان اھداف و اولويت ھای وزارت ھا، اين شيوه بودجه ھای مختلف  مياورد.

اداره منابع مالی را در داخل وزارت ھا تقويت می نمايد، پروسه شفاف تر  ا و توحيد ميسازد.را با ھم يکج

  تصويب بودجه، وجوه مالی بيشتری را از بودجه خارجی بسوی بودجه اصلی حکومت جلب ميکند. 

نها افغانستان در روبرو شدن و مقابله به مشکالت مربوط به "شروع کار" بودجه سازی به اساس برنامه ت

. بسياری از کشور ھای که کار تطبيق بودجه سازی به اساس برنامه يا بودجه نيست و منحصر به فرد

مبتنی بر نتايج را روی دست گرفته اند، با مشکالت مشابه مقابل شده اند. تطبيق بودجه سازی به اساس 

ی به اساس برنامه چند برنامه يک تعهد دراز مدت بوده و عموماً تحقق و اصول مزايای مکمل بودجه ساز

  سال را دربر ميگيرد. 

بودجه سازی واليتی به تخصيص منابع توسط واليات اطالق ھمچنان نوع ديگر بودجه سازی يعنی 

ميگردد. که يک وسيله بسيار مهمی برای بيان کردن وضعيت اقتصادی، اجتماعی، سياسی و اولويت ھای 
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ھکار ھای بودجه سازی واليتی در انکشاف زراعت منطقه، ی واليات ميباشد. در اکثر حاالت راي اجغرافي

  دھات در داخل کشور ميباشد.

ی فاقد ديد استراتيژيک حانمشکالت  وچالش ھای فرا روی بودجه سازی واليتی عبارت است از مرحله امت

ياستهای مطابقت نداشتند، برنامه نيازمند تغير مکمل ساختار ر انکشاف ملی افغانستانبا ستراتيژی  بوده و

دفاتر واليتی  واليتی وزارتها ميباشد و مسايل مربوطه به ارتقای ظرفيت بايد در رياستهای محلی واليتها و

وجود مشکالت متعدد در جريان ترتيب بودجه نتايج اوليه اين پروژه قابل تشويق  قرارگيرد. همورد توج

  ميباشد.

  سواالت

  . بودجه به اساس برنامه را تعريف نمائيد.١

  چه بودجه به اساس برنامه در افغانستان را مختصراً توضيح دھيد.ختاري .٢

  . مشکالت بودجه عنعنوی را نام ببريد.٣

  موجوديت کدام شرايط قبل از تطبيق بودجه به اساس برنامه الزم است؟. ٤

  . ساختار بودجه به اساس برنامه در چهار سطح تعريف شده کدام ھا است؟٥

  . برنامه فرعی چيست؟٦

  . عناصر بودجه سازی به اساس برنامه کدام ھا است؟٧

  . شاخص ھای اجراات بودجه به اساس برنامه را نام ببريد.٨

  . مراحل ترتيب بودجه به اساس برنامه کدام ھا است؟٩

  . قيمت گذاری يعنی چه؟١٠

  . کدام انواع قيمت گذاری ھا وجود دارد؟١١

  ست؟. بودجه سازی واليتی چه نوع بودجه سازی ا١٢

  . ھدف از ترتيب بودجه واليتی چيست؟١٣

  . برای تطبيق بودجه واليتی کدام مشکالت وجود دارد؟١٤

  خذمأ

 ، تهران. سمت" انتشارات ،مصارف و عايد بينی پيش روشهای ايران در بودجه نظام.)١٣٨٩ان. (برادر. ١

 ل.کاب کاروان، مطبعه چاپه، عام بودجه تيوری). ١٣٩٣. (محمد سيد تينگار،. ٢
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 .ی، تهراندولت مديريت آموزش مرکز ن، ايرا در دولتی ريزی بودجه). ١٣٨٠. (عليرضا فرزيب،. ٣

 .کابل ،١٣٨٧سال  ملی بودجه ). ١٣٨٧( .ماليه وزارت . ٤

 .کابل افغانستان، در برنامه اساس به سازی بودجه). ١٣٨٧( . ماليه وزارت. ٥

 ماليه، وزارت بودجه، راپوردھی و اجرا ترتيب، شیآموز برنامه ورکشاپ). ١٣٩٠( .ماليه وزارت . ٦

 .کابل

 .کابل برنامه، اساس به سازی بودجه معلوماتی ورکشاب ). ١٣٨٦( .ماليه وزارت . ٧

 .کابل برنامه، اساس به بودجه تطبيق و تفهيم برای رھنما کتاب ). ١٣٨٧. (ماليه وزارت. ٨

 .کابل ،واليتی سازی بودجه آموزشی سيمينار ). ١٣٨٧( .ماليه وزارت. ٩
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  ھشتم ــــــــــــــــلفصـــ

  حـــــــــاالت بــــــــــــــودجـــــــه

ن قرار داشته باشد يعنی قبل از شروع دوره بودجوی رنسيب بايد بودجه دريک حالت توازاز نقطه نظر پ

تحوالت  بر تغييرات واً بناکثربايد برای تمام مصارف بودجه منابع تمويلی وجود داشته باشد در عمل ا

 در مورد بعداً  شرايط اقتصادی کسر يا تفاضل در بودجه نيز بوجود مييايد که اکنون نخست در مورد علل و

  ت بعمل ميايد.تاثيرات حاالت سه گانه بودجه صحب

	توازن بودجه ٨٫١
بی  انفالسيونمچنان ھ ھای بزرگ در جهان و انفالسيونتمام  تاريخ اقتصادی نشان ميدھد تقريباً طوريکه 

در اثر افزايش زياد مقدار پول جهت تکافوی  (١٣٨١-١٣٥٨) سال گذشته ٢٣افغانستان در مدت سابقه در 

وقتی موجود ميشود که وسايل تادياتی  انفالسيوناحتياجات مالی فوق العاده دولت ھا بوجود آمده اند. يک 

ن يک افزايش مطابقت کننده در اشيا بمقابل آ يافته واد ملی افزايش در اقتصاد بيش از حد احتياج پولی اقتص

که تقاضای مجموعی در وقتی بوجود ميايد  انفالسيونامتعه بوجود نيامده باشد يا بعباره مختصر يک  و

که  تاثيرات نامطلوبی را نر ازدياد مقدار پول نظر به عرضه مجموعی بيشتر گردد. مهمترياقتصاد بناب

متضرر شدن ند رفتن قيمت ھا، تقليل ارزش پولی، وارد می نمايد عبارت اند از بلباالی اقتصاد  انفالسيون

کاھش صادرات در صورتيکه نرخ تبادله اسعار خارجی  گان عايد ثابت،ه ينين، متضرر شدن دارنددائ

اشيای خارجی برای مملکتی که در  الاقل متناسب به صعود قيمت ھا بلند نرفته باشد وافزايش واردات زيرا

ارزانتر تمام می شود. در صورتيکه نرخ تبادله اسعار خارجی کمتر از صعود  وجود دارد، انفالسيونن آ

  قيمت ھا بلند رفته باشد.

افزايش واردات بنوبه خود تاثيرات ديگری را باالی اقتصاد وارد می نمايد به اين  اين کاھش صادرات و

را به ھمان پيمانه  ير ميشوند تا توليدات خودزناگ م شدن صادرات تصدی ھا مجبور ومعنی که در اثر ک

يا اينکه بکلی متوقف شوند که درينصورت توليدات مجموعی در داخل مملکت کاھش  محدود ساخته و

تحت شرايط متذکره فوق مملکت را به مشکالت  افزايش واردات در عالوه بران کاھش صادرات و ميابد.

  ه می سازد.مشکالت کسر بيالنس تاديات مواج اسعاری و
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چون يکی از اھداف عمده واساسی کشور ھای روبه توسعه برای ازبين بردن کسر مداوم بيالنس تاديات 

ن صعود قيمت ھا در داخل يک مملکت بر ضد کاھش واردات است بنابر آ ايش صادرات وعبارت از افز

فرار  ،اد ھای طويل المدتبی ميلی بسوی عقد قرارد ،است اقتصادی تاثير وارد می نمايداين ھدف عمده سي

بيکاريهای کتلوی از تاثيرات مدن آدر نتيجه بوجود  ه گذاری ھا وبسوی ارزش ھای مادی کاھش سرماي

  اند. انفالسيونديگر 

صعود قيمت ھا نه تنها تاثيرات منفی را باالی اقتصاد خصوصی بلکه ھمچنان باالی بودجه دولت نيز وارد 

( درصورتيکه عوايد  حقيقی بودجه دولت نيز پائين ميايد خريد واقعی ومی نمايد به اين معنی که قدرت 

  دولت الاقل متناسب به صعود قيمت ھا بلند نرفته باشد.)

بيشتر مورد جهانی اين نظريه  انفالسيونتاثيرات  خاصتاً  و انفالسيونحظه اين نوع تاثيرات با مالن آبنابر

ک سياست اساسی را برای ي دجه يک شرط مهم ووازن بوتگرفته که رعايت اصل پشتيبانی قرار  تائيد و

سياست بانک مرکزی است  استقرار ارزش پول که يکی از اھداف مهم سياست اقتصادی و پولی سالم و

جر به تمايالت بيش از حد لزوم پول که من نيز برای جلوگيری ساس که امروزروی اين اتشکيل ميدھد.

ورھای دارای نظام اقتصادی بازار حدود اعطای قرضه بانک ھا توسط در تمام کش ی گردد تقريباً انفالسيون

ختن بيش از حد مورد ضرورت پول اقوانين بانکی يا ساير قوانين تعين ميگردد تا بدينوسيله از بدوران اند

  .يدآداری بعمل  خود

ين حال از در ع خدمات توسعه داده و ھرگاه بازھم دولت خواسته باشد تا تقاضای خود را برای اشيا و

ول مورد شده می تواند که دولت پورده آبری اين ھدف وقتدرينصورت يد آوگيری بعمل مزيد جل انفالسيون

يا ازطريق دريافت قرضه ھا از اقتصاد خصوصی  را ازطريق دريافت ماليات بيشتر و ضرورت خود

نتقال قدرت خريد از لکه صرف يک ابتامين نمايد چه درينصورت قدرت خريد در اقتصاد افزايش نيافته 

  سکتور خصوصی به سکتور دولت صورت ميگيرد.

مربوط به ن آی انفالسيونوسايلی را که دولت از اقتصاد خصوصی طور قرضه دريافت می نمايد تاثيرات 

که دولت طور  خصوصی است به معنی که وسايل پولی ايراطرز استعمال اين وسايل در ساحه اقتصاد 

فت می نمايد ھرگاه اين وسايل در دوران يا جريان اقتصادی شامل باشند اريقرضه از اقتصاد خصوصی د

 به چنين قرضه ھای دولت وارد می نمايد. که از طريق پول ھای راکد ی کمتری را نظرانفالسيونتاثيرات 
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وقتيکه دولت وسايل پولی راکد وذخيره شده را طورقرضه دريافت  زيرا وذخيره شده دريافت شده باشد.

ی را وارد می انفالسيوننتيجه تاثيرات  تقاضای اضافی در اقتصاد خلق گرديده ودر درينصورت نيز نمايد

وق مقدار پول مجموعی در اقتصاد ثابت باقی مانده ولی عبارت ازين است که در صورت فن آل دلي نمايد.

دوران پول نيز با بدوران انداختن پول ھای راکد سرعت دوران پول بلند می رود که بلند رفتن سرعت 

  ی ميشود.انفالسيونباعث تمايالت 

باساس تجارب فوق بود که اساس توازن بودجه به حيث يکی از اساسات کالسيک بودجه تا اوايل 

و بخصوص بعد از جنگ  ٢٠داده ميشد اما درقرن  توجه قرار ) بصورت جدی مورد رعايت و٢٠قرن(

بين بردن  بلند رفتن مصارف دولت برای از توسط بودجه متزلزل گرديد زيرااول اساس توازن  جهانی

  خسارات ناشی از جنگ بودجه کشورھای شامل جنگ به يک کسر مواجه گرديد.

ی بودجه رجعت شود اما بحران اقتصاداول سعی گرديد تا دوباره به اصل توازن  جهانی کمی بعد از جنگ

) بودجه کسری را برای دولت پيشنهاد J.M.Keynesجان مينارد کنيز ( سبب شد تان آنتايج بعدی  جهان و

ھای ارزان يعنی دارای ربح  اعطای قرضه، اونت ھابه اين وسيله دولت بتواند از طريق اعطای مع نمايد تا

را  سرمايه گذاری ھاتوسعه سرمايه گذاری ھای دولتی،  ی ويا تخفيفات ماليات معافيت ھای مالياتی و، پائين

ر ضد بحران افتصادی مجادله نمايد در اقتصاد امروزی کسر بودجه يک به اين ترتيب ب تشويق نموده و

  تذکر داده می شود.ينده آبنا بر عوامل مختلف بوجود ميايد که در مبحث  امر اجتناب ناپذير بوده و

  تفاضل بودجهیا مازاد  ٨٫٢

به  د نظريک دوره بودجوی بنا بر ھر علتی که باش ود مييايد که عوايد درمازاد در بودجه وقتی بودج

  :يدآطريق بوجود می  رت عموم به دومصارف بيشتر گردد اين مازاد در بودجه بصو

بخصوص ثابت نگهداشتن عوايد مالياتی  ثابت نگهداشتن عوايد موجوده و توسط کاھش مصارف و الف:

  .يدآقسمت عمده عوايد دولت از طريق ماليات بدست می زاد آچه در کشورھای دارای اقتصاد بازار 

 ثابت نگهداشتن مصارف موجوده. توسط بلند بردن عوايد و ب:

برتری داده ميشود زيرا بلند بردن ماليات مشکالت  به طريقه الف مزيت و نقطه نظر عملی معموالً از 

 ع مالياتیانوا ،مستلزم وقت کافی ميباشد تا اندازه ماليه ايکه بلند برده شود تخنيکی را دارا بوده و قانونی و
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دابير فوق الخره تاثيراتی که در نتيجه اتخاذ تبا ظرفيت ماليه دھی اقتصاد و قدرت و، لند برده شودکه بايد ب

مصارف مشکالت وردن آين رسی قرار داده شود در حاليکه پائبر باالی اقتصاد وارد ميگردد مورد غور و

  فوق را دارا نميباشد.

د عبارت ازين است که مازاد در بودجه اکنون سوالی که به ارتباط اين موضوع عرض وجود می نماين

وردن آھدف اساسی از بوجود  که د گفت بايبه جواب اين سوال  ؟ميشودورده آرای چه منظوری بوجود ب

مازاد بودجه بصورت عمدی عبارت ازين است تا از طريق کاھش مصارف دولت تقاضای اقتصاد محدود 

بودجه در چنين حالت  اين شکل مازادن آبر نا . بيدآاز صعود قيمت ھا جلوگيری بعمل  ساخته شده و

قيمت ھا روبه صعود باشند  می شود که يک حالت رونق اقتصادی موجود بوده وورده آاقتصادی بوجود 

به  پولی شديد درينصورت دولت سعی می نمايد تا وسايل مالی را قسماً  انفالسيونبخصوص در حالت 

مالی را بصورت راکد وبالاستفاده نگهداری نمايد تا به اين شکل مصارف بکار نينداخته بلکه اين وسايل 

ترتيب جريان پول را در اقتصاد تقليل داده ودر نتيجه تقاضای زياد را برای اشيا محدود نمايد. درينصورت 

  استقرار قيم خدمت می نمايد. وسيله برای استقرار حالت اقتصادی و مازاد بودجه به حيث يک

  کسر بودجه ٨٫٣

 کسر سعی می نمايد تا بوسيله سياست دجه دولت يک ھدف سياست نوسانی را تعقيب نموده وتوسط کسر بو

بودجه حالت اقتصادی را طوری تحت تاثير قرار بدھد که اقتصاد ملی بزودی ممکنه دوباره بسوی يک 

توسط  در حالت يک بحران اقتصادی که ،اين ھدف وقتی نايل شده می تواند که به .حالت تعادل ميالن نمايد

دولت از طريق بکار انداختن به عرضه مجموعی تشخيص ميگردد،  ی نظرپائين بودن تقاضا مجموع

زمانی بلند  اقتصاد تقويه نمايد. درين حالت مصارف دولت بايد تار وسايل بودجه تقاضای مجموعی را د

طريق نايل  بدو ھدف بوسيله يک سياست بودجه کسری . اينھدف از قبل تعين شده دست آيدده شود که بر

  شده می تواند يعنی:

ماليات را بلند برده باشد زياد  صتاً خا دولت می تواند مصارف خود را بدون اينکه درعين حال و اول:

  سازد.

رد. برای اينکه ياری ھای اضافی مورد نظرقرار ميگذارف اضافی در مرحله اول سرمايه گبه حيث مص

کاھش يافته بتواند بخصوص تطبيق وعملی نمودن چنين پروژه  تعداد بيکاران حتی االمکان به اسرع وقت
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مثال ھای مهم اين  يافته ظاھر می شوند که کار متکاثف را ايجاب نمايند.اختصاص  ھای دولتی مناسب و

 پروژه ھای عمرانی ،بياریآاز پروژه ھای سرک سازی، پروژه ھای  بارت اندبر عنوع پروژه کار

  وغيره.

ی بلند بردن تقاضای مجموعی اقتصاد عبارت ازين است که دولت ماليات را پائين طريقه ديگر برادوم: 

بياورد چه درينصورت تاديه کنندگان ماليه اين امکان را دريافت می نمايند تا به اندازه کاھش ماليه 

  اقتصاد افزايش ميابد. تقاضای مجموعی درن آنتيجه  را بلند برند که در مصارف استهالکی خود

اسی درين حالت عبارت ازين است که دولت درعين حال مصارف خودرا تقليل ندھد چه در شرط اس

ارد می نمايند که از ضد چنين تاثيرات توسعوی تاثير و صورت تقليل مصارف دولت تاثيرات انقباضی بر

اقتصاد ن بلند رفتن مصارف استهالکی تاديه کنندگان ماليه باالی نتيجه آ در طريق پائين آوردن ماليات و

  وارد ميگردد.

مهمترين عواملی که باعث بوجود  بر کدام عوامل بودجود ميايد.بايد ديده شود که کسر بودجه بنا اکنون

  خالصه ميگردد:تی آردن کسر بودجه می شوند حسب آو

  کسر بودجھ ناشی از امور اداری ٨٫٣٫١

اصل ميشود و در واقع اينگونه کسر بودجه در نتيجه فقدان سازمان صحيح اداری و گسترش تشکيالت ح

به علت سازمان ناقص و در نتيجه عدم مديريت و عدم ھماھنگی در کار مخارج اداری اغلب حيف و ميل 

ون توجه به اصول ميشود و بازده کار کارمندان دولت بشدت پائين ميايد. بخصوص اگر در چنين موارد بد

لت مجبور شود از نظر اجرای وظايف ا دويمديريت و سازمان از نظر بهره برداری از کادر موجود، 

عمومی، متوسل به استخدام جديد کارمند گردد به تدريج مخارج اداری نامتناسب با ساير مخارج افزايش 

ميابد و در نتيجه در بودجه عادی دولت کسر بودجه، بصورت افزايش مخارج اداری ظاھر ميگردد. کسر 

 صولح ناقص بازده عايد صولحت و حتی در نتيجه سعوايدبودجه اداری در نتيجه سازمان غلط حصول 

  دولت کمتر از ميزان واقعی وصول ميشود. عوايدپايين است و بدين ترتيب 

ماليات است و تقلب و ل صوحاداری سازمان ھای گاھی کسر بودجه اداری به علت عدم صالحيت کادر 

اتی بروز ميکند و در نهايت سهم فرار از پرداخت ماليات و رشوه به طُرق مختلف در بين موديان مالي

ميشود. کسر بودجه اداری ممکن است در نتيجه انتخاب غلط صول حمالياتی دولت کمتر از ميزان واقعی 
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سيستم مالياتی بروز نمايد. بدين معنی که کاھش بازده مالياتی ممکن است در نتيجه عدم انطباق سيستم 

. اين نوع کسر بودجه ھا را، چه از نظر افزايش باشد ودعمو مالياتی با وضع اقتصادی و اجتماعی

امند و بايد در بودجه، کسر بودجه غير معقول مين عوايدنامتناسب مخارج اداری باشد و چه از نظر کاھش 

  .)٣٠٣:١( رفع آن کوشش نمود

  دی بھ حيث علت کسر بودجھتغييرات اوضاع اقتصا ٨٫٣٫٢

بوجود ميايد و نهايتاً عدم  مرحله به مرحله ديگرک ياقتصادی از اين نوع کسر بودجه به دنبال تغيير وضع 

عمومی و مصارف عمومی در بودجه ظاھر ميگردد. اين عدم ھماھنگی  عوايدھماھنگی و تقارن بين 

و عدم حساسيت اقالم مصارف در برابر تغيير وضع اقتصادی بوجود  عايدبيشتر به علت حساسيت اقالم 

  .يشتر نسبت به اقالم مصارف در ساختمان مالی و بودجه درآمده استبا حساسيت ب عايدميايد. امروز اقالم 

زيرا مخارج عمومی برحسب قوانين و مقررات از طرف دولت تعهد شده است و وظايف عمومی دولت در 

نيست و دولت مجبور است از نظر استقرار نظم و  مراحل مختلف تغيير وضع اقتصادی، تعطيل بردار

کند و کاھش مصارف در بودجه در مواقع تغيير  جخرايف عمومی ھر ساله برقراری امنيت و ساير وظ

ه تنها نمی توان وضع اقتصادی خيلی به کندی صورت ميگيرد و حتی در مراحل تنزيل وضع اقتصادی ن

مبازره با  کاھش عناصر توليد و ،استخدامسياست مخارج را محدود کرد بلکه در بعضی مواقع از نظر 

  ت مجبور است مصارف خود را افزايش دھد. رکود اقتصادی، دول

در بودجه با حساسيت شديدی در برابری تغيير وضع اقتصادی ظاھر  عايددر صورت که برعکس اقالم 

افزايش ميابد ولی برعکس  عوايدميشود و درآمدھا کاھش ميابد. ھر چند در مراحل ترقی وضع اقتصادی 

 عايدذا در مراحل ترقی وضع اقتصادی با اضافه بد لبشدت کاھش ميا عوايدتصادی در مراحل تنزيل اق

  و در مرحله تنزل وضع اقتصادی دچار کسر ميشود. مواجه ميگردد

دولت از نظر اوضاع و احوال اقتصادی ممکن است بر اثر نوسانات خيلی کوتاه مدت  عوايدگاھی کاھش 

است و در اقتصاد اين نونسانات به اقتصادی بوقوع پيوندد. که اين نوسانات از مدت دوران اقتصادی کمتر 

  نوسانات فصلی موسوم است.

بصورت کاھش محصول ملی در نتيجه خشک سالی يا کاھش قيمت محصوالت مهم ملی و  نوسانات فصلی

   دولت کاھش ميابد. عوايدنظاير آن ظرفيتهای مالياتی جامعه را تقليل ميدھد و در تعقيب آن 
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حوال اقتصادی ممکن است بر اثر حوادث غير مترقبه و غير قابل دولت از نظر اوضاع و ا عوايدکاھش 

ن ظرفيت آول ملی را کاھش ميدھد که بدنبال پيش بينی و اتفاقی مثل سيل، زلزله، حريق و نظير آن محص

 .)٣٠٥:١(د و سهم مالياتی دولت کاھش ميابدھای مالياتی جامعه محدود ميشو

دولت بايد  ابل اجتناب بوده وميايد در اقتصاد جديد غير ق کره فوق بوجودکسر بودجه ايکه به طريق متذ

مالی چاره سازی نمايد  مايد تا اين نوع کسر بودجه را از طريق بکار انداختن وسايل سياست پولی وسعی ن

ن وضع وخامت بيشتری را کسب نموده در آ قتصادی درمان شده بتواند در غيربه اين ترتيب وضع ا تا

  در نتيجه بودجه را به کسر مواجه می سازد. ايد دولت کاھش يافته وسالهای بعدی نيز عو

سوالی که به ارتباط موضوع اکنون عرض وجود مينمايد عبارت ازاين است که جهت تکافوی کسر بودجه 

 ،چه نوع امکانات بدسترس دولت قراردارد. تکافوی کسر بودجه از طريق وسايل سياست مالی می تواند

ت بين المللی موسسا يا از ممالک خارجی و يافت قرضه ھا از داخل مملکت وبطور مثال توسط در

صورت کسر بودجه  بخصوص در وق العاده وصورت گيرد. دولت ھمچنان می تواند حين احتياج مالی ف

  را تمويل نمايد.د به اين طريق کسر بودجه خو رسانيده و يک قسمت دارائی ھای خود را بفروش

خته شده وصورتيکه دارائی ھای فر الی برای دولت جهت تکافوی کسر بودجه دراين نوع تهيه وسايل م

ن نموده بتوانند از نقطه نظر اقتصاد به دولت استفاده بهتری از آ دولت بدسترس کسانی قرار گيرد که نظر

 مودهنرا تکافو  يک طرف دولت احتياج مالی خود ملی نيز فوق العاده مفيد تمام ميشود چه درينصورت از

  جانب ديگر مولديت نيز در اقتصاد بلند ميرود. از و

ی را نيز باالی اقتصاد وارد نمی نمايد چه انفالسيوناين نوع تکافوی کسر بودجه تاثيرات ن آعالوه بر 

صرف يک انتقال پول يا انتقال قدرت خريد از بخش  هکلاد افزايش نيافته بدرينصورت مقدار پول در اقتص

  ورت ميگيرد.ص یخصوصی به بخش دولت

کشورھای  نمايد در می را از طريق نشر اسناد قرضه دولتی نيز تکافو دولت ھمچنان کسر بودجه خود

در  می نمايد اماريق نشر اسناد  قرضه دولتی رول مهمی را بازی توسعه يافته تمويل کسر بودجه از ط

ين اسناد قرضه دولتی امکانات از مزايای اگاھی آعدم  به سويه پائين مردم و ممالک توسعه نيافته نظر

  ت مالی خود را تامين نمايند.ا موجود است تا ازين طريق احتياجاناچيزی برای دولت ھ
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ی قابل تشويش نميباشد انفالسيونطريق اسناد قرضه دولتی نيز تاثيرات  درصورت تمويل کسر بودجه از

انتقال  یصی به بخش دولتبخش خصو چه درينصورت نيز قدرت خريد توسط خريداری اسناد قرضه از

  گردد. انفالسيونوردن تمايالت شود تا باعث بوجود آ یبنا بران مقدار پول در اقتصاد زياد نم يافته و

وردن تمايالت صعود رضه دولتی صرف زمانی باعث بوجود آريق فروش اسناد قتمويل کسر بودجه از ط

ردد که در اقتصاد به شکل ذخاير غير گقيم شده می تواند که اسناد قرضه دولتی توسط پول ھای خريداری 

دارد چه  ممالک توسعه نيافته بيشتر عموميت رطوريکه اين وضع د دی يا پول ھای راکد موجود باشند،تولي

انک ھا نياورده بلکه در خانه ھای خود را به ب درين ممالک مردم قسمت قابل مالحظه پس اندازھا

  نگهداری می نمايند.

تی را باالی قيمت ھا تاثيران آبنابر جريان اقتصادی شامل نبوده و اين نوع پس اندازھای غير توليدی در

نيز وارد کرده نمی توانند اما وقتيکه ھمرای اين پس اندازھای غير توليدی اسناد قرضه دولتی خريداری 

ت از طريق مصارف دولت به دوران اقتصادی شامل گرديده سرعت دوران پول را بلند شوند درينصور

  را وارد مينمايند. انفالسيون در نتيجه تاثيرات صعود قيم و برده و

يق نشر اسناد قرضه ھمچنان در افغانستان از طرسر بودجه در ممالک توسعه نيافته و امکان تکافوی ک

صرف به پيمانه نا چيز موجود خواھد بود چه مردم بنابر نداشتن معلومات وجود نداشته يا  دولتی يا اصالً 

نرخ مفاد اسناد  وزاد آزياد بين نرخ ربح بازار  ای اسناد قرضه دولتی تفاوت نسبتاً کافی راجع به مزاي

حاضر نميشوند تا اسناد قرضه دولتی را  نگاه مذھبی اصالً ز عده بنا بر حرمت ربح ا قرضه دولتی و

  ی نمايند.خريدار

تکافوی کسر بودجه از طريق وسايل سياست پولی يعنی نشر نوت اضافی در اقتصاد به پيمانه کم يا بيش با 

اين  وجود نداشته وبازار ھای منظم سرمايه  غانستان فعالً چون در اف -ی نيز توام ميباشدانفالسيونتمايالت 

بر عوامل متذکره فوق ياجات مالی خود را بناضرورت احت وجود ندارد تا دولت در مواقع امکان نيز فعالً 

ی ميماند عبارت ازين است که يد. بنا بران يگانه امکانی که باقاز طريق نشر اسناد قرضه دولتی رفع نما

د افغانستان بانک تهيه  ت حين احتياج مالی وسايل مورد ضرورت خود را ازطريق دريافت قرضه ازدول

بيش باعث صعود قيمت ھا  ذکر شد به پيمانه کم يا اج مالی طوريکه فوقاً تمويل احتي رزنمايد که اين نوع ط

  نيز ميگردد.



 

١٣٦ 

 

لی کسر بودجه صعود قيمت ھا به پيمانه زياد باشد درينصورت مصارف دولت در ياگر توسط اين نوع تمو

 دوره ھای بعدی نيز بلند ميرود چه دولت نيز برای تکافوی احتياجات پرسونل خود به حيث يک تقاضا

 لت نيز مجبور است تا مصارف خودوقتيکه قيمت ھا بلند برود درينصورت دون آبربنا  کننده بزرگ بوده و

يداری می نمود تهيه را که قبل از بلند رفتن قيمت ھا خر عين احتياجات خود نگاه اسمی بلند برد تا از را

رات يک طرف صعود قيمت ھا تاثي از  تحت شرايط متذکره فوق ديده می شود که درن آبربنا  کرده بتواند.

از جانب ديگر کسر بودجه دولت را در دوره ھای بعدی نيز بيشتر  منفی را باالی اقتصاد وارد می نمايد و

  ميسازد .

يکطرف مقدار پول اضافی را  گرفته از دقت تام کار با درنظر داشت تاثيرات فوق بايد دولت از احتياط و

يمت ھا حتی به اندازه در اقتصاد به دوران اندازد که صعود قنظر به تشخيص درست وضع اقتصادی 

فيصد  ٢حدود  تا چيز صورت گيرد چه عده از علمای اقتصاد بلند رفتن قيمت ھا رااالمکان به پيمانه نا

جانب ديگر قيمت ھا  از توسعه اقتصادی نيز ميدانند و هعالوه براينکه مضر نميدانند يک وسيله تشويق کنند

ورده آبره از طريق سياست پولی ھدف مطلوب را تکافوی کسر بودجن آ ل نمايد در غيررورا نيز کنت

  نخواھد ساخت.

  ان اقتصادی بھ حيث علت کسر بودجھساختم ٨٫٣٫٣

اين کسر بودجه به علت عدم ھماھنگی بين عوايد و مصارف عمومی در طويل المدت بروز ميکند. اين 

افی از نظر سياست توسعه اقتصادی است. افزايش عدم ھماھنگی گاه در نتيجه افزايش مصارف انکش

مصارف انکشافی بمنظور تقويت زيربنای اقتصادی و اجتماعی کشور صورت ميگيرد و تقويت زيربنای 

اقتصادی و اجتماعی در جامعه طويل المدت بوقوع ميپيوندد و جامعه تحول ميابد و اقتصاد کشور از 

  اال تر توسعه متمايل ميشود.ی توسعه اقتصادی به مراحل بيمراحل ابتدا

دولت از نظر تامين مالی مصارف انکشافی اغلب به علت ضعف توانائی مالی جامعه  عوايدعدم تکافو 

در اين مواقع بصورت کسر بودجه انکشافی بروز ميکند  عايداست و اين ضعف قدرت مالی بصورت کسر 

ی ميشود و کارشناسان تا حدودی به آن که در ماليه جديد کسر بودجه انکشافی کسر بودجه معقول تلق

کسر بودجه انکشافی را نميتوان کسر بودجه  موافقت دارند و بعضی فراتر رفته ادعا دارند که اصوالً 

دانست زيرا مصارف انکشافی مصارف توليدی است و به موازات آن ظرفيت ھای اقتصادی جامعه توسعه 
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يت مالی جامعه ميشود بطوری که دولت از طريق ميابد و توسعه ظرفيت اقتصادی موجب افزايش ظرف

  اضافی ميتواند مصارف و عوايد خود را متوازن سازد. عوايدتحصيل 

شد چه خاصيت قصيرالمدت می با دارای ماھيت و اقسام کسر بودجه که فوقاً تذکر داده شد اکثراً  انواع و

ودجه ببر طرف گردد کسر نها آه عوامل وقتيک مده وبه وعوامل موقتی بوجود آبنا بر عوامل غير مترقنها آ

بين ميرود اما اين نوع کسر بودجه که مربوط به ساختمان اقتصادی يک مملکت ميباشد بيشتر  نيز از

به پيمانه زياد تابع  ماھيت طويل المدت را دارا می باشد. کسر بودجه ممالک توسعه نيافته بصورت عموم و

قبيل ساختمان زراعتی،  ی اقتصادی ازامتوازن در ساختمان ھاانکشاف ن به اين عامل ميباشد چه ضعف و

که ازبين بردن نواقص  زيربناھای اقتصادی وغيره در ممالک توسعه نيافته وجود داردساختمان صنعتی، 

لمدت را ايجاب تصادی طويل ابوده بلکه طرح وتطبيق پالن ھای اقن يک مدت کوتاه امکان پذير فوق در

نتيجه بودجه دولت را نيز بصورت مداوم به يک  در مصارف دولت را بلند برده و ببه اين ترتي ه ودنمو

  کسر مواجه می سازد.

از طريق قرضه صورت ميگيرد، زيرا سرمايه  تامين کسر بودجه انکشافی معموالً  بايد توجه داشت که

ل و سياست گذاری ھای انکشافی اغلباً سرمايه گذاری ھای طويل المدت است و با سياست انتشار پو

  .)٣٠٦:١(پول نميتواند آنها را تامين کرد انفالسيون

مداوم سوالی که مطرح می باشد کسر بودجه بصورت تقريباً مدن آود بوج به ارتباط اين نوع تاثيرات و

متقبل ميگردد وبه مقابل نواقص اين کسر بودجه  که چرا دولت اين نوع کسر بودجه راعبارت ازين است 

  جود دارد.چه نوع مزايای و

يکطرف اگر کسر بودجه را بوجود  بجواب اين سوال بايد گفت که مصارف فوق بصورت طويل المدت از

 طوری تغيير ميدھد که با بهتر شدنمياورد از طرف ديگر سويه يا حالت توسعه اقتصادی را در مملکت 

  تصادی نيز بسوی رشد ميالن می نمايد.ساختمان ھای اق

تمان يک اقتصاد را بصورت نسبی بسوی يک اقتصاد توسعه يافته تر تغيير چون اين نوع مصارف ساخ

ميشود. اين تمويل  دميدھد از اين جهت اين نوع کسر به نام کسر بودجه ناشی از ساختمان ھای اقتصادی يا

 سی وشرط سيا قرضه ھای خارجی بالقيد و دريافت خاصتاً  طريق دريافت قرضه ھا و يد ازکسر بودجه با
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وزيربنائی در  ن عبارت ازين است که مصارف چنين پروژھای ساختمانیی صورت گيرد. دليل آاقتصاد

ن از طريق منابع داخلی امکان پذير بدست آوردن منابع مالی آ ه فوق العاده زياد بوده وممالک توسعه نيافت

  نمی باشد.

 توسعه نيافته وھمچنان عمده واساسی پالنهای انکشافی دولت در ممالکازين جهت است که امروز قسمت 

قرضه ھای خارجی نقش ن آبربنا  ه ھای خارجی تمويل گرديده ودر افغانستان از طريق دريافت قرض

  مهمی را در توسعه اين ممالک دارا می باشد.

	خالصه
  

 بنابر تغييرات و اکثراً ولی عمل  يک حالت توازن قرار داشته باشد از نقطه نظر پرنسيب بايد بودجه در

خاصتاٌ تاثيرات  و انفالسيونشرايط اقتصادی کسر يا تفاضل در بودجه نيز بوجود مييايد. تاثيرات  تحوالت

گرفته که رعايت اصل توازن بودجه يک  رپشتيبانی قرا بيشتر مورد تائيد و جهانی اين نظريه انفالسيون

ھداف مهم سياست استقرار ارزش پول که يکی از ا اساسی را برای يک سياست پولی سالم و شرط مهم و

  سياست بانک مرکزی است تشکيل ميدھد. اقتصادی و

) بصورت ٢٠باساس تجارب اساس توازن بودجه به حيث يکی از اساسات کالسيک بودجه تا اوايل قرن(

اول اساس  جهانیو بخصوص بعد از جنگ  ٢٠قرن  توجه قرارداده می شد اما در جدی مورد رعايت و

بين بردن خسارات  يرا از يکطرف توسط بلند رفتن مصارف دولت برای ازتوازن بودجه متزلزل گرديد ز

اول  جهانیناشی از جنگ بودجه کشورھای شامل جنگ به يک کسر مواجه گرديد. کمی بعد از جنگ 

ن سبب آنتايج بعدی  سعی گرديد تا دوباره به اصل توازن بودجه رجعت شود اما بحران اقتصاد ی جهان و

) بودجه کسری را برای دولت پيشنهاد نمود تا بتواند بر ضد بحران J.M.Keynesنيز (جان مينارد ک شد تا

بر عوامل مختلف بنا افتصادی مجادله نمايد در اقتصاد امروزی کسر بودجه يک امر اجتناب ناپذير بوده و

  بودجود ميايد.

به  تی که باشد نظرعل ھرر بيک دوره بودجوی بنا مازاد در بودجه وقتی بودجود مييايد که عوايد در

: توسط کاھش يدآطريق بودجود می  مصارف بيشتر گردد اين مازاد در بودجه بصورت عموم به دو

ثابت نگهداشتن مصارف موجوده.  ثابت نگهداشتن عوايد موجوده و توسط بلند بردن عوايد و مصارف و
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حالت رونق اقتصادی موجود می شود که يک ورده آبعضاً ھم مازاد بودجه در چنين حالت اقتصادی بوجود 

پولی شديد درينصورت دولت سعی می  انفالسيونقيمت ھا روبه صعود باشند بخصوص در حالت  بوده و

 نمايد تا وسايل مالی را قسماً به شکل مصارف بکار نينداخته بلکه اين وسايل مالی را بصورت راکد و

يک وسيله برای استقرار حالت اقتصادی و درينصورت مازاد بودجه به حيث  بالاستفاده نگهداری نمايد.

  استقرار قيم خدمت می نمايد.

سعی می نمايد تا بوسيله سياست کسر  توسط کسر بودجه دولت يک ھدف سياست نوسانی را تعقيب نموده و

بودجه حالت اقتصادی را طوری تحت تاثير قرار بدھد که اقتصاد ملی بزودی ممکنه دوباره بسوی يک 

ن نمايد. درين حالت مصارف دولت بايد تازمانی بلند برده شود که يک استفاده کامل بعمل حالت تعادل ميال

  طريق نايل شده می تواند يعنی: آمده بتواند. اين ھدف بوسيله يک سياست بودجه کسری بدو

خاصتاٌ ماليات را بلند برده باشد زياد  اول: دولت می تواند مصارف خود را بدون اينکه درعين حال و

  ازد.س

دوم: طريقه ديگر برای بلند بردن تقاضای مجموعی اقتصاد عبارت ازين است که دولت ماليات را پائين 

بياورد چه درينصورت تاديه کنندگان ماليه اين امکان را دريافت می نمايند تا به اندازه کاھش ماليه 

  صاد افزايش ميابد.اقت تقاضای مجموعی درن آنتيجه  را بلند برند که در مصارف استهالکی خود

  خالصه ميگردد:تی آکسر بودجه می شوند حسب وردن آمهمترين عواملی که باعث بوجود  

اينگونه کسر بودجه در نتيجه فقدان سازمان صحيح اداری و گسترش  کسر بودجه ناشی از امور اداری: 

عدم ھماھنگی در تشکيالت حاصل ميشود و در واقع به علت سازمان ناقص و در نتيجه عدم مديريت و 

  کار مخارج اداری اغلب حيف و ميل ميشود و بازده کار کارمندان دولت بشدت پائين ميايد. 

اين نوع کسر بودجه به دنبال تغيير وضع اقتصادی  تغييرات اوضاع اقتصادی به حيث علت کسر بودجه:

عمومی و مصارف  وايدعاز مرحله به مرحله ديگر بوجود ميايد و نهايتاً عدم ھماھنگی و تقارن بين 

اين کسر بودجه به علت  ساختمان اقتصادی به حيث علت کسر بودجه: .عمومی در بودجه ظاھر ميگردد

عدم ھماھنگی بين عوايد و مصارف عمومی در طويل المدت بروز ميکند. اين عدم ھماھنگی گاه در نتيجه 

مصارف انکشافی بمنظور تقويت  افزايش مصارف انکشافی از نظر سياست توسعه اقتصادی است. افزايش
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زيربنای اقتصادی و اجتماعی کشور صورت ميگيرد و تقويت زيربنای اقتصادی و اجتماعی در جامعه 

طويل المدت بوقوع ميپيوندد و جامعه تحول ميابد و اقتصاد کشور از مراحل ابتدای توسعه اقتصادی به 

  مراحل باال تر توسعه متمايل ميشود.
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  .نورعلم،تهران

بر اساس نظام آمارھای   ل بودجه دولتیوتنظيم و کنتر گردفرا). ١٣٩٠. (غالم رضا، عزيزی.  .٢

  .، تهرانلی دولتما
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  همنفصل 

  حساب قطعیه بودجه
 

حساب قطعيه ثبت مکمل اجرای مصارف ساليانه واحد ھای بودجوی دولت به مقايسه بودجه منظور شده به 

تفکيک تاديات قبلی و بعدی و ثبت مکمل عوايد دولت با در نظر داشت وجوه تحقق يافته و تحصيل شده به 

ميدھد و يا به عباره ديگر حساب قطعيه دولت در حقيقت مجموع عوايد مقايسه پيشبينی ساالنه، را نشان 

ه آينه تمام نمای حساب قطعي الی بيان ميدارد.ارف صورت گرفته را در طی يک سال متحقق يافته و مص

  .)١:١(تحقق بودجه است

  اھمیت حساب قطعیه ٩٫١

اجراات بودجوی  رند کهبا ترتيب حساب قطعيه وزارت ماليه و مقامات ذيصالح در روشنی قرار ميگي

، عقب مانی وجود دارد و در کدام عرصه ديگر اجراات بيش از چگونه صورت گرفته، در کدام عرصه

کننده را در پيشبينی صورت گرفته است. ارزيابی علل عقب مانی و افزايش مراجع ترتيب کننده و تصويب 

ت معلومات دقيق و روشن در اختيار ، ياری می رساند. ھر گاه از چگونگی اجرااترتيب بودجه سال بعد

  نداشته باشيم، ترتيب بودجه ھای بعدی شکل آفاقی داشته و تطبيق آن ادارات را به مشکالت مواجه ميسازد.

به منظور داشتن تصوير واضح و روشن از وضع مالی کشور و جلوگيری از خطرات احتمالی عدم تحقق 

امر الزمی و ضروری است و به ھمين دليل قوانين ، ودجه، ترتيب و بازرسی حساب قطعيهو تطبيق ب

  ترتيب و بازرسی آنرا ھدايت داده است.

دولت جمهوری اسالمی افغانستان بودجه و حساب قطعيه خود را تحت سه صورت حساب ارائه ميکند. اين 

صورت حساب ھا عبارت اند از حساب قطعيه مصارف بودجه عادی، حساب قطعيه مصارف بودجه 

  حساب قطعيه عوايد ميباشد. انکشافی و

مصارف بودجه عادی دولت عبارت است از مصارف عادی سال جاری که شامل معاشات، استفاده اجناس 

و خدمات، پرداخت تکتانه و قسط قروض، سبسايدی ھا، مساعدت ھا، سهميه ھای اجتماعی و کسب دارايی 
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(  ٢٢محترم ماليه عمدتاً شامل کود بوده و مصارف انکشافی قرار مالحظه حساب قطعيه مرتبه وزارت 

  يی) ميباشد. ا(کسب دار ٢٥استفاده از اجناس و خدمات) و کود 

د خزاين تنظيم مينمايد، بدين ترتيب وزارت د ھای بودجوی را از طريق حساب واححکومت مصارف واح

ت کنترول خانه ھا، ادارات مستقل، مستوفيت ھا و ساير نهاد ھای بودجوی حسابات بانکی مشخص و تح

نداشته و دارای ھيچ نوع بيالنس نقدی مستقل نميباشند. زيرا تمام عوايد بشمول دريافت کمک ھا و پرداخت 

پرداختهای وزارت خانه ھا، ادارات مستقل و بودجه عادی از طريق اين حساب اجراء و تنظيم ميشود. تمام 

ز حساب واحد خزاين اجراء ميشود. ساير نهاد ھا بعد از منظوری مقامات ذيصالح در وزارت ماليه ا

و ساير اسناد ضمايم آن طی مراحل شده و در سيستم اداره مالی  ١٦پرداخت ھا مطابق به محتويات فورم م 

  ) ثبت ميگردد.Afghanistan Financial Management Systemافغانستان (

کمک کننده و قسماً از عوايد بودجه انکشافی که عمدتاً از طريق مساعدتها و تعهد کشور ھا و نهاد ھای 

خص آن در بودجه پيش برده توجه به وجوه مش داخلی و قروض مورد اجراء قرار ميگيرد، ھر پروژه با

صورتيکه کار پروژه طی سال مالی مربوطه ختم نگردد، وجوه باقيمانده به سال مابعد انتقال  شده و در

  ميگردد. 

مورد اجراء قرار ميگيرند تحت کنترول حساب واحد خزاين تمام حسابات بانکی که از طريق بودجه اصلی 

ميباشد. اين حسابات شامل حساب واحد خزاين در بخش بودجه عادی و حسابات مربوط به پروژه ھای 

انکشافی که از طريق کشور ھای کمک کننده تمويل ميشود ميباشد. حساب واحد خزاين بطور روزانه و به 

 اھوار تطبيق ميگردد.راپور ھای واليتی بشکل م اساس

را از طريق عوايد داخلی و مساعدت ھای کشورھا و  ھای بودجه خويشدولت يک قسمتی از نيازمندی 

نهاد ھای کمک کننده تمويل ميکند، گرچه بودجه انکشافی عمدتاً از طريق مساعدت ھا و در برخی موارد 

رف ميرسد، ولی يک قسمت زياد از طريق عوايد داخلی و قروض تمويل و از طريق بودجه ملی به مص

بالعوض است بطور مستقيم به مصرف ميرسد که بنام  یمصارف انکشافی که آنهم از بخش مساعدت ھا

  بودجه خارجی ياد ميشود و در حساب قطعيه دولت شامل نميباشد.
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تحقق و تحصيل عوايد و چگونگی مصارف سال مالی بناً بمنظور داشتن تصوير واضح و روشن صورت 

لوگيری از خطرات احتمالی عدم تحقق و تطبيق بودجه، ترتيب و بازرسی حساب قطعيه، امر الزمی و و ج

ھدايت داده است و وزارت ماليه مکلف است نرا آضروری است و به ھمين دليل قوانين ترتيب و بازرسی 

ق بودجه تا در ختم سال مالی آن بخش از عوايدی که از طريق دولت جمع آوری و مصارفی که از طري

  دولت صورت ميگيرد، حساب قطعيه آنرا ترتيب و مطابق به قانون به شورای محترم ملی ارايه نمايد. 

	مکلفيت ھای واحد ھای بودجوی ٩٫٢
واحد ھای بودجوی ( وزارت خانه ھا و ادارات مستقل) طبق قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و 

( راپور قطعيه) بودجه عادی و انکشافی را که  ٩١ - ی فورم متعليماتنامه محاسبه مکلف اند در ختم سال مال

تعديالت ظرف سال، تخصيصات حاصله، مصارف و باقيمانده ( از در آن اصل منظوری ساالنه ،

(راپور ھای عوايد  ٢٧و م  ٢٩تخصيصات و اصل منظور بودجه) را نشان ميدھد و ھمچنان راپور ھای م 

عوايد پيش بينی شده ، تحقق يافته، تسهيل شده و باقيمانده ترتيب و به  را با در نظرداشت مرکزی و واليتی)

  وزارت ماليه ارائه دارد.

الزم به تذکر است که حساب قطعيه واحد ھای بودجوی به رويت اسناد و ثبت ھای مربوطه و راپور ھای 

د ھای بودجوی عوايد و مصارف واليتی ترتيب و ھمچنان حساب قطعيه عمومی دولت به اساس قطعيه واح

ليه ارسال ميگردد؛ بعد از اکه پس از کنترول  امضای مسولين درجه اول ادارات، به وزارت محترم م

  تطبيقات با واحد ھای بودجوی توحيد و نهائی شود.

 ارشزگ واداره عالی تفتيش وظيفه دارد تا از صحت ارقام مندرج در قطعيه برويت اسناد اطمينان حاصل 

  با رعايت اصل بی طرفی به شکل واقع بينانه و مستند ترتيب و ارائه دارد.نتايج بازرسی را 

بناًء واحد ھای بودجوی مکلفيت دارند تا حساب قطعيه شان را به رويت اسناد بعد از تطبيقات با واحد 

دومی مربوطه و وزارت ماليه، علم آوری از صحت ارقام درج حساب قطعيه نموده و جهت توحيد به 

ی دولت به وزارت ماليه گسيل دارند. بعد از ترتيب حساب قطعيه عمومی دولت مسوليت ھر قطعيه عموم

نوع مشکل بعدی در عدم صحت ارقام مندرج قطعيه به دوش موظفين حسابی و مسولين مربوطه بوده و 

اداره عالی تفتيش ھيچ نوع مسوليت در ارقام مندرج در حساب قطعيه واحد ھای بودجوی و حساب قطعيه 

  ندارد. را مومی دولتع
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  مکلفيت وزارت ماليه ٩٫٢٫١

) قانون اداره امور مالی و مصارف عامه مکلف است حساب ٥٩وزارت ماليه بر اساس ھدايت ماده (

، ارايه بازرسی به اداره کنترول و تفتيش ، ترتيب و جهتبر مبنای قطعيه واحد ھای بودجوی قطعيه را

ن اداره عالی تفتيش و قانون اداره امور مالی و مصارف عامه، با توجه به اينکه قانون اساسی، قانو نمايد.

بمقام رياست جمهوری و شورای ملی طی نرا آترتيب حساب قطعيه، تفتيش و ارائه گذارش نتايج بازرسی 

شش ماه اول سال مابعد قيد نموده است بناًء وزارت ماليه مکلف است تا حساب قطعيه مصارف بودجه 

قطعيه عوايد دولت را طی سه ماه اول سال مابعد ترتيب و در شروع ربع دوم  عادی و انکشافی و حساب

  جهت بازرسی به اداره عالی تفتيش ارائه نمايد.

  مکلفيت اداره کنترول و تفتيش ٩٫٢٫٢

اداره کنترول و تفتيش به عنوان عالی ترين ارگان بازرسی کننده امور مالی و حسابی در سطح کشور 

) قانون اداره ٥٩) قانون کنترول و تفتيش ماده (١١) ماده (١طبق فقره( منحيث تفتيش خارجی مستقل بر

رت ماليه ه از جانب وزانون اساسی به بازرسی حساب قطعيه ک) قا٩٨مالی و مصارف عامه و ماده (

ارايه  بمقام رياست جمهوری و شورای ملی ، مکلف بوده و گزارش بازرسی راترتيب و نهايی شده باشد

  ميدارد.

زارشدھی مالی و حساب قطعيه شامل حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در عرصه گبازرسی 

، ميزان رسی و تطبيقات حساب قطعيه  مرتبه واحد ھای بودجوی با حساب قطعيه ترتيب حساب قطعيه

موارد موثر در  عمومی دولت و برخی تطبيقات نمونه وی ( تطبيق قيدی تعديالت صدور تخصيصات و

) چگونگی تحقق و تحصيل عوايد بوده و شامل بررسی اسناد و دارايی ھا در وغيره بانکی معامالت

  وزارت ھا و ادارات نمی باشد.

  انواع اظهار نظر تفتيش ٩٫٣

با در  در نتيجه بازرسی حساب قطعيه دولت ، اداره کنترول و تفتيش در مطابقت به استندرد ھای جهانی

حوه ترتيب حساب قطعيه به يکی از اشکال ذيل اظهار نظر ، پيرامون ننظر داشت يافته ھای تفتيش

  مينماييد:
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  اظهار نظر موافق ٩٫٣٫١

در مطابقت به اين اظهار نظر زمانی ارايه می گردد که حساب قطعيه در تمام موارد مهم بشکل مناسب و 

ات و پيشکش شده باشد و بعباره ديگر ترتيب قطعيه دولت برويت قطعيه ھای ادار گزارشدھی مالی اجرا

در زمان معين با داشتن صورت ھای حساب و اسناد حامی و  (AFMIS)بودجوی در مطابقت به سيستم 

ترتيب و از جانب  دگیرواجرای تطبيقات بانکی به تفکيک بودجه عادی و انکشاقی بدون ھر نوع قلم خ

  امضا شده عاری از ھر نوع نواقص و اشتباھات باشد.ماليه وزير 

  اظهار نظر موافق مشروط ٩٫٣٫٢

وقتی مطرح می شود که با موجوديت برخی نواقص در صورت ھای مالی ، پيرامون حساب قطعيه نظر 

موافق ارايه شده نتواند و موضوع مشروطيت در آن برجسته و مشخص می گردد يعنی به ترتيب قطعيه 

معين ترتيب قطعيه در زمان  موافق ھستيم به استثنای برخی موارد و نواقص که در قطعيه وجود دارد مثالً 

وغيره که چنين موارد در  عادی و انکشافی تفکيک نشدهنشده و يا به يک شيوه مطلوب ترتيب نيافته قطعيه 

  اظهار نظر ذکر ميگردد.

  اظهار نظر موافق توام با تاکيد بر موضوعات خاص ٩٫٣٫٣

طعيه اب قسوط شباھت داشته اما موضوعاتی که حچنين اظهار نظر تا حدودی با اظهار نظر موافق مشر

اتی که عھمچنان موضو ساير موضوعات مجزا ساخته می شود.، جهت بحث مجدد از را متاثر می سازد

رشات ، مانند سفايه در آينده نيز تاثير گذار باشدنتيجه آن به آينده ارتباط داشته و ممکن باالی ترتيب قطع

  مشخص ميگردد.افيت در راپور ھای حسابی وغيره ، تامين شفنتايج بازرسی قطعيه سال قبل

  اظهار نظر مخالف ٩٫٣٫٤

، نواقص و اشتباھات حساب قطعيه را بطور قابل مالحظه رايه می شود که تخلفات خيلی عمدهزمانی ا

متاثر ساخته باشد و بعباره ديگر اظهار نظر مخالف وقتی ارايه می گردد که قطعيه مرتبه با قطعيه نهاد 

  .باشد غير شفافاشتباھات بر موجوديت نواقص و ھای بودجوی و سيستم مالی مطابقت نداشته و بنا 

  اظهار نظر رد مسوليت ٩٫٣٫٥

به حصول اين نظر وقتی مطرح می گردد که کميسيون موظف در جريان بازرسی حساب قطعيه قادر 

، يعنی اسناد و معلومات کافی مربوط به ترتيب حساب قطعيه از جانب وزارت مدارک مناسب تفتيش نباشد

  سی به کميسيون ارايه شده نتواند.ماليه جهت بازرمحترم 
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   ضرورت ترتيب حساب قطعيه ٩٫٤

  حصول معلومات در مورد چگونگی تحقق بودجه. 

  .ارزيابی توازن ( تناسب بين عوايد و مصارف) 

  ارايه معلومات برای اجرای عمليات جديد. 

  اھميت بازرسی حساب قطعيه  ٩٫٥

 بيش از پالن.آگاه ساختن مراجع از اجراات بودجوی ، عقب مانی يا اجراات  �

  کمک به مراجع ترتيب کننده بودجه از طريق ارزيابی علل عقب مانی و افزايش. �

  تثبيت موجبات عدم اجرای بودجه انکشافی. �

  تثبيت موجبات عدم تحقق و تحصيل عوايد. �

توجه به ترتيب دقيق بودجه سال ما بعد با در نظر داشت حقايق و امکانات ( تحقق عملی  �

  ترتيب بودجه بصورت آفاقی. بودجه) و جلوگيری از

  کاھش خطرات احتمالی تحقق بودجه بعدی. �

  .نگی تحقق بودجه ، به مقامات ذيصالحارايه اطمينان از چگو �

  اتخاذ تدابير در جهت رفع خال ھا و کاستی ھای موجود در اجراات. �

  ھدف و مرام بازرسی ٩٫٦

  عدم اضافه ستانی از اصل منظوری و فيصله بورد بودجوی. �

 ذيصالح در تعديالت بودجوی. مقامات تعديالت ازعدم تجاوز  �

  حصول حکم مقام رياست جمهوری در استفاده از بودجه احتياط. �

  چگونگی اتخاذ تصاميم در مورد وضعيت مالی کشور. �
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  تاريخچه حساب قطعيه دولت در افغانستان  ٩٫٧

بشر نا ممکن  یيی و حساب گيری امکان نظم در زندگقرار که معلوم است بدون موجوديت پول و دارا

حساب در حيات اجتماعی بشر از ابتدا موجود بوده و اساسات سيستم ھای حسابی در ھمه ممالک  است بناءً 

در افغانستان عزيز نيز محاسبه در ارگان ھای دولتی وقت از قديم . جهان سير تکاملی خود را پيموده است

 ١٢٩٥ه سيستم محاسبه بنام رقوم الی سال االيام موجود بوده که مراحل انکشافی خود را طی کرده چنانچ

يکی جاگزين ديگر در  ١٣٣٨ھجری شمسی در افغانستان بکار برده ميشد و محاسبه ژيستون الی سال 

اداراتی که از بودجه  سيستم محاسبه دبل انتری که تا کنون درن آمحاسبه دولتی افغانستان شده و بعد از 

سيستم ھای محاسبه بايد توحيد حساب در اخير ترتيب شود. مثالً يد بکار برده ميشود در ھمه مصرف مينما

در محاسبه تصدی ھا بيالنس و در محاسبه بودجوی توحيد حساب ساليانه ( عوايد و مصارف) که توازن 

ترتيب ميگردد يعنی در حقيقت حساب قطعيه دولت مجموع عوايد بنام حساب قطعيه دولت ياد ميشود؛ آن 

صورت گرفته را طی يکسال مالی بيان مينماييد که شکل محاسبوی ترتيب و نتيجه تحقق يافته و مصارف 

دولت وقت  ١٣١٢الی  ١٣٠٩گيری آن در تمامی کشور ھای جهان تقريباً يکسان است.  در سال ھای 

افغانستان که در شکل و تشکيل نظام دولتی خويش از کشور ھای مدرن دنيا پيروی ميکرد با ايجاد 

( شورا) ادارات ديگر نيز مثل رياست تفتيش محاسبات برای اولين بار در چوکات  انصدارت و پارلم

صدارت عظمی وقت تشکيل شد و اولين ريس آن محترم غالم مجتبی خان "مستمندی" که يک تن از 

محاسبين ممتاز وقت خود بود و زمانی وزير ماليه ، مدت زيادی را بحيث معين ماليه ايفای وظيفه مينمود 

قرر حاصل کرد و حساب ھای قطعيه که از جانب وزارت ماليه ترتيب ميشد توسط ھيات عالی رتبه عز ت

متواتراً حساب ھای قطعيه بررسی شده  ١٣٥٨د و الی سال يرياست تفتيش محاسبات وقت بازرسی ميگرد

زمان  است و ھدف از بازرسی آن اطمينان حاصل ميگردد که عوايد پيشبينی شده مطابق قانون به وقت و

آن جمع آوری به خزينه دولت تحويل گرديده و مصارف در راه معقول آن عاری از سوء استفاده صورت 

  گرفته است و در مورد مشکالت و پرابلم ھای ناشی از آن نظريات اصالحی ارايه ميگرديد.

ه وارد نموده شما ميدانيد که سه دھه جنگ خانمان سوز از نگاه مادی و معنوی به کشور افعانستان صدم   

، چنانچه ريبات جنگ باالی ھمه تاثير داشتهری تخات ناگوار آن يکی فرھنگ جنگ و ديگطبعاً تاثير

 حساب قطعيه دولت ١٣٦٩يا سال  ١٣٦٥به بعد صرف يک مرتبه در سال  ١٣٥٨وزارت ماليه از سال 

قطعيه  ترتيب حسابقادر به ترتيب حساب قطعيه نشده است ،  ١٣٨١را ترتيب نموده و ديگر الی سال 
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بر شرايط نامساعد وقت دارای نواقص و خال ھا بوده مثالً حساب قطعيه سال سال ھای اخير در کشور بنا

، رياست محاسبات بود که نظر به تشکيل وزارت ماليهدولت طوری ترتيب شده  ١٣٨٢و  ١٣٨١ھای 

خود قبل از ترتيب قطعيه عوايد ، اما رياست خزاين به تنهايی ت ترتيب حساب قطعيه دولت را داشتمکلفي

، مبادرت ورزيده و حساب قطعيه بودجه انکشافی را اصالً اسبات به ترتيب قطعيه بودجه عادیو مح

نشان داد که اصول و موازين حسابی در  ١٣٨٥و  ١٣٨٤ترتيب نکرده بود. حساب قطعيه سال ھای 

رديده و در ترتيب آن کمبودات و کاستی ترتيب حساب قطعيه ھنوز ھم آنطور که ايجاب مينماييد رعايت نگ

  ھا وجود داشت.

دولت نيز سفارشات اين اداره بطور کلی در نظر گرفته نشده و ھم آھنگی ميان  ١٣٨٦در قطعيه سال 

قطعيه مرتبه وزارت ماليه با قطعيه ھای ارسالی برخی از ادارات و بعضاً با سيستم اداره مالی وجود 

  اھی کامل ندارند.ت از نحوه کار سيستم مالی جديد آگجوی بخصوص در واليانداشته و اکثراً ادارات بود

خسته گی نا و ھکذا اداره کنترول و تفتيش نيز از اثر جنگها متاثر گرديده است که از اثر سعی و تالش   

 دارھمه دارو نتا امروز اداره کنترول و تفتيش را که  ١٣٨١) ثور سال ٥که از ( پذير کارمندان اين اداره

خود را از دست داده بود به يک اداره مدرن که فعالً با وسايل و وسايط عصری با تکنالوژی جديد مجهز 

د ميباشد مبدل ساخت و ھم در حصه استخدام و تربيه کادر ھای تفتيش در داخل و خارج کشور با ايجا

کتابخانه ھا، تاسيس نشر سان انگليسی و ايجاد ، کمپيوتر و لکورس ھای تربيوی تفتيش ، اداره، محاسبه

، ترويج سيستم جديد گزارشدھی و ارتباط و توسعه فصلنامه تفتيش، ترتيب پالن ھای بازرسی ساالنه

، و ساير ادارات عالی تفتيش ASOSAI - ECOSAI- INTOSAI هایروابط بين المللی اداره با سازمان

که منجر به غنی شدن حسابات  تضروری بذل مساعی نموده اس تهيه وسايط ترانسپورتی وغيره مسايل

 . گرديدهقطعيه 

  مراجع تهيه حساب قطعيه ٩٫٨

  واحد ھای مصرف کننده بودجه و تحصيل کننده عوايد ( واحد ھای بودجوی) �

  واحد ھای مرکزی (اولی) �

  واحد ھای دومی ( مرکزی و محلی) �
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  وظيفه مراجع بازرس مراجع بازرسی حساب قطعيه و ٩٫٩

  وزارت ماليه    ٩٫٩٫١

، حساب و سوابق مربوطه ( اجرای تطبيقات)موثق ارايه شده واحد ھای بودجوی  برويت راپور ھای

  و آن را نهايی ميسازد. قطعيه را توحيد تطبيقات الزم را  اجرا

  دفتر اداره کنترول و تفتيش ٩٫٩٫٢

اداره کنترول و تفتيش منحيث يک اداره عالی حسابگيری رسالت خويش ميداند تا در نتيجه بازرسی ھای 

، نواقص و نا رساييها در اجراات واحد ھای بودجوی و وزارت و حسابی و حساب قطعيه دولتمالی  امور

ماليه را تشخيص و بر جسته نموده و در جهت رفع آن نظريات مشخص اصالحی و رھنمودی ارايه نمايد 

به منظور ، توقع دارد تا از بودجه دولت استفاده مينماييد و در مقابل از وزارت ھا و ادارات محترم ايکه

ررات و تعميم و انسجام ھر چه بيشتر دسپلين مالی و جلوگيری از خود سری ھا، با توجه به قوانين و مق

در رفع نواقص و نارسايی ھا و تقويه سيستم ھای کنترولی ( کنترول داخلی)  ،نظريات رھنمودی اين اداره

              توجه جدی و عملی مبذول فرمايند. 

  اجزای حساب قطعيه ٩٫١٠

  قطعيه مصارف  ٩٫١٠٫١

 بودجه عادی -١

 بودجه انکشافی -٢

 اقالم موازنه بودجه و احتياط -٣

  قطعيه مرکزی و واليتی -٤

  قطعيه عوايد  ٩٫١٠٫٢

 عادی و انکشافی بودجه قطعيه  -١

  قطعيه مرکزی و محلی -٢
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  حدود تفتيش ٩٫١١

اين تفتيش محدود بر بازرسی و تطبيق حساب قطعيه واحد ھای بودجوی با حساب قطعيه عمومی دولت با 

ابات مالی و صورت حسابات بانکی ت بودجه منظور شده، تعديالت ظرف سال، تطبيق حسدرنظرداش

  ميباشد. و ساير اسناد مؤيد حساب قطعيه) AFMISستم (يس

مطابق به قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تمام وجوه ھا، بشمول مساعدت کشور ھا و نهاد کمک 

ق بودجه ملی صورت گرفته، توسط بودجه و حسابداری کننده در بخش بودجه عادی و انکشافی، از طري

دولت تنظيم و مديريت ميشود، با اين ھم بودجه خارجی که يکی از بخش ھای عمده مساعدت کشور ھای 

که دولت در نجای آکمک کنده را تشکيل ميدھد از طريق حساب واحد خزاين مورد اجرا قرار نميگيرد. از 

منابع اين بودجه ميان  زمينه کدام چارچوب معياری جهت تعييناين بودجه دخل و تصرف ندارد در 

ت نيز وجود ندارد، لذا اداره عالی تفتيش نميتواند در نبود صورت حساب بودجه خارجی راداسکتور و ا

باالی آن اظهار نظر نمايد زيرا در حساب قطعيه دولت ھيچگونه معلومات در رابطه به اين بودجه ارائه 

  نميشود.

  مايویاسناد ح  ٩٫١٢

ه باشد ددر تفتيش حساب قطعيه اسناد مورد بازرسی قرار ميگيرد که حساب قطعيه برويت آن ترتيب گردي

راپور ھای عوايد مرکزی و ( ٢٩و م ٢٧اين اسناد شامل بودجه ملی، ضميمه بودجه، فورم ھای م 

وفيت ھا و (راپور ھای تادياتی مست ٨(راپور مصرف واليتی)، فورم ھای ت  ٢٢فورم م ، واليتی)

) رياست عمومی ٦٠٠١٠٢و  ٦٠٠١٠٠( بيالنس بانکی حسابات، يندگی ھای بانک مرکزی در واليات)نما

(تعديالت بودجوی و  ٢٧و ب  ٢٣فورم ھای ب  ،خزاين و صورت حساب دبت و يا کريدت بانک مرکزی

ه در سيستم تخصيصات صادره)، راپور ھای قطعيه مصارف واحد ھای بودجوی معلومات و ارقام ثبت شد

)AFMIS وساير اسنادی که ارقام مندرج در حساب قطعيه را تقويه و حمايه نموده بتواند، اين اسناد بنام (

  اسناد حمايوی حساب قطعيه ياد ميشود.

مايوی اد حاسنادی که نظريات مندرج در گذارش نتايج بازرسی را تقويه و حمايت نموده بتواند، بنام اسن

  تفتيش ياد ميگردد.
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  افيتشف ٩٫١٣

شفافيت يک اصل عمده را در معلومات حسابی تشکيل ميدھد، ثبت درست، منظم، سيستماتيک و به موقع 

معامالت ارائه راپور ھای حسابی در وقت و زمان معينه به مراجع مربوطه، بازتاب تمام معامالت حسابی 

ارقام به عدد و  در راپور ھا، عاری از اظهارات نادرست و خودداری از ھر نوع ابهامات، تحرير

، تنظيم اسناد حسابی در فايل ھای احروف، ايجاد سيستم ھای کنترولی (کنترول داخلی) موثر و کار

مربوطه و موجوديت فهرست منظم اسناد حسابی مواردی اند که شفافيت در اجراات حسابی را بار مياورد. 

وت ارقام (افغانی و ت ھای متفاھر نوع ثبت ھای غلط حسابی، عدم مطابقت ارقام (اعداد و حروف) ثب

فورمه جات حسابی، سيستم  دم ھماھنگی ميان بودجه منظور شدهمه جات حسابی، عرواسعاری) در ف

AFMIS  و حساب قطعيه، پراگندگی و غيرمنظم بودن اسناد حسابی، کمبود اسناد و يا جابجای فتوکاپی

، گل و تراش و استفاده از ادويه غلطی یدگاسناد به عوض اسناد اصلی در فايل ھای مربوطه، قلم خور

سوال برده و در  رفيت در حساب قطعيه را متاثر و زيباالی ارقام، ميزان رسی ھای پنسلی وغيره شفا

  بازرسی حساب قطعيه قابل پذيرش نميباشد.

  روش تفتيش ٩٫١٤

رات ای ادللملاداره عالی تفتيش، بازرسی خويش را در مطابقت با معيارات تفتيش ايکه توسط سازمان بين ا

گذاری   تفتيش بايد طوری پالنبا توجه به اين معيارھا  .ميدھدانجام ی) فراھم گرديده، عالی تفتيش (انتوسا

تا از عدم موجوديت اشتباھات اساسی و عمده و ارائه مناسب صورت ھای مالی  مورد اجرا قرار گيردو 

سناد و مدارک حمايوی مربوط به صورت سی ان حاصل گردد. اين تفتيش شامل بازروحسابی دولت اطمينا

ی و حساب قطعيه و ارزيابی مکمل تمام حسابات بوده و ھمچنان اين تفتيش شامل ارزيابی ھای حساب مال

  پاليسی ھا و قواعد حسابداری رعايت شده و ارائه حساب قطعيه در کل نيز ميگردد. 

  خالصه

ودجوی دولت به مقايسه بودجه منظور شده به حساب قطعيه ثبت مکمل اجرای مصارف ساليانه واحد ھای ب

تفکيک تاديات قبلی و بعدی و ثبت مکمل عوايد دولت با در نظر داشت وجوه تحقق يافته و تحصيل شده به 

به منظور داشتن تصوير واضح و روشن از وضع مالی کشور و  را نشان ميدھد. ی ساالنهمقايسه پيشبين

و تطبيق بودجه، ترتيب و بازرسی حساب قطعيه ، امر الزمی و جلوگيری از خطرات احتمالی عدم تحقق 

  ضروری است و به ھمين دليل قوانين ترتيب و بازرسی آنرا ھدايت داده است.
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دولت جمهوری اسالمی افغانستان بودجه و حساب قطعيه خود را تحت سه صورت حساب ارائه ميکند. اين 

ودجه عادی، حساب قطعيه مصارف بودجه صورت حساب ھا عبارت اند از حساب قطعيه مصارف ب

پيرامون نحوه ترتيب حساب قطعيه به يکی از اشکال ذيل اظهار  انکشافی و حساب قطعيه عوايد ميباشد.

نظر مينماييد که عبارت اند از: اظهار نظر موافق، اظهار نظر موافق مشروط، اظهار نظر موافق توام با 

  .اظهار نظر رد مسوليت و فتاکيد بر موضوعات خاص، اظهار نظر مخال

دولت وقت افغانستان که در شکل و تشکيل نظام دولتی خويش از کشور  ١٣١٢الی  ١٣٠٩در سال ھای   

( شورا) ادارات ديگر نيز مثل رياست تفتيش  ھای مدرن دنيا پيروی ميکرد با ايجاد صدارت و پارلمان

شد و حساب ھای قطعيه که از جانب محاسبات برای اولين بار در چوکات صدارت عظمی وقت تشکيل 

د و الی يوزارت ماليه ترتيب ميشد توسط ھيات عالی رتبه رياست تفتيش محاسبات وقت بازرسی ميگرد

  متواتراً حساب ھای قطعيه بررسی شده است و ھدف از بازرسی آن اطمينان حاصل ميگردد. ١٣٥٨سال 

حساب قطعيه دولت را ترتيب  ١٣٦٩سال  ، يا١٣٦٥به بعد صرف يک مرتبه در سال  ١٣٥٨از سال    

قطعيه سال ھای اخير  ، ترتيب حسابدر به ترتيب حساب قطعيه نشده استقا ١٣٨١نموده و ديگر الی سال 

و  ١٣٨١بر شرايط نا مساعد وقت دارای نواقص و خال ھا بوده مثالً حساب قطعيه سال ھای در کشور بنا

ت ترتيب ، رياست محاسبات مکلفيتشکيل وزارت ماليهبود که نظر به دولت طوری ترتيب شده  ١٣٨٢

، اما رياست خزاين به تنهايی خود قبل از ترتيب قطعيه عوايد و محاسبات به حساب قطعيه دولت را داشت

، مبادرت ورزيده و حساب قطعيه بودجه انکشافی را اصالً ترتيب نکرده بود. ب قطعيه بودجه عادیترتي

نشان داد که اصول و موازين حسابی در ترتيب حساب قطعيه  ١٣٨٥و  ١٣٨٤حساب قطعيه سال ھای 

  ھنوز ھم آنطور که ايجاب مينماييد رعايت نگرديده و در ترتيب آن کمبودات و کاستی ھا وجود داشت.

در تفتيش حساب . مراجع بازرسی حساب قطعيه عبارت اند از: وزارت ماليه، دفتر اداره کنترول و تفتيش

ه باشد اين اسناد شامل دبازرسی قرار ميگيرد که حساب قطعيه برويت آن ترتيب گرديقطعيه اسناد مورد 

، بيالنس بانکی حسابات  ٨، فورم ھای ت ٢٢، فورم م ٢٩و م ٢٧بودجه ملی، ضميمه بودجه، فورم ھای م 

فورم  ،) رياست عمومی خزاين و صورت حساب دبت و يا کريدت بانک مرکزی٦٠٠١٠٢و  ٦٠٠١٠٠(

(تعديالت بودجوی و تخصيصات صادره)، راپور ھای قطعيه مصارف واحد ھای  ٢٧ب  و ٢٣ھای ب 
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) وساير اسنادی که ارقام مندرج در حساب قطعيه AFMISبودجوی معلومات و ارقام ثبت شده در سيستم (

  را تقويه و حمايه نموده بتواند، اين اسناد بنام اسناد حمايوی حساب قطعيه ياد ميشود.

	سواالت
  

  ب قطعيه را تعريف نمايد.. حسا١

  . تهيه حساب قطعيه چی اھميت را دارا ميباشد؟٢

  . کدام واحدھا دارای مکلفيت در قبال تهيه حساب قطعيه دارند؟٣

  در قسمت تهيه حساب قطعيه دارند؟ را بودجوی دارای کدام مکلفيت ھا ی.  واحدھا٤

  . کدام نوع اظهار نظرھا در برابر حساب قطعيه وجود دارد؟٥

  تان از کدام مدت بدينسو تهيه ميگردد؟نس. حساب قطعيه در افغا٦

  . مراجع تهيه حساب قطعيه کدام ھا اند؟٧

  بازرسی حساب قطعيه کدام نهاد ھا است؟ عمراج. ٨

  . اجزای حساب قطعيه را نام بگيريد.٩

  . اسناد حمايوی برای تهيه حساب قطعيه کدام ھا است؟١٠

 بيان داريد؟عيه را ط. روش تفتيش حساب ق١١

  

	ماخذ
  

دولت به مقام  ١٣٩١گزارش اداره عالی تفتيش پيرامون حساب قطعيه سال  ).١٣٩١.(اداره عالی تفتيش .١

  .١٠رياست جمهوری، شماره مسلسل 
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  دھم فصل

  ارتباط بودجه با مديريت و حسابداری

 

ينه به تفصيل اين روابط اين فصل در زم بودجه با مديريت و حسابداری ھميشه وقت در ارتباط ميباشد که

  را به شکل جداگانه به مطالعه گرفته.

  بودجه و مديريت دولتی ١٠٫١

از ديدگاه مديران دولتی بودجه ابزار اصلی ايجاد و توسعۀ طرحها و خط مشيهای دولتی است. ھميشه 

 ی اغلب مطالبي پروسهبرنامه ريزی جداگانه برای توسعۀ طرحها وجود دارد، اما چنين  پروسهامکان 

مبهمی را بدون تأکيد بر اولويتها ارائه ميدھد. بودجه بيانگر مقادير معين پولی مربوط به فعاليت ھای 

پيشنهادی دولت است و اين تصميمات بودجۀ ای منعکس کنندۀ برنامه ھا و خط مشيهای دولت به نحوی 

بايد فعال باشند، مورد تاکيد  بسيار دقيق تر از اسناد برنامه ريزی است. بودجه بيان ميدارد کدام برنامه ھا

قرار گيرند يا با توجه به منابع محدود در دسترس دولت ناديده گرفته شوند. در بودجه ارائه يک طرح 

  جامع و تفصيلی مد نظر است.

وجه جهت تأمين اعتبار بودجه وجود  ندی درخواستهای دولت برای دريافتراھهای گوناگونی برای طبقه ب

طبقه بنديها طرح کلی وظايف، برنامه ھا و فعاليتهای برنامه ريزی شده را ارائه ميدھند.  دارد، اما اکثر اين

طبقه بندی برنامه ای و عملياتی به نحو شفاف تری رابطۀ پول درخواست شده و فعاليتهای دولتی را بيان 

بودجه  که بايد از طريق -که تأکيد آن بر اقالم خاصی است -مصرفميکنند؛ اما طبقه بندی فصول 

  خريداری شوند نيز برای خوانندۀ آگاه يک طرح تفصيلی از فعاليتهای طراحی شدۀ دولت فراھم ميکند.

بودجه برنامه طراحی شده برای يکسال برمبنای تجربيات گذشته و نياز ھای آينده است. حتی برای بودجه 

تهايی که احتماالً در سال بعد قرار بر مبنای صفر نيز معموالً از تجربيات گذشته برای نشان دادن نوع فعالي

برای سال ی موارد بودجه نياز ھای آينده است برای آنها بودجه در نظر گرفته شود استفاده ميشود. در بعض

 وجهی برای تصميم گيرندگان مفيدينده به ميزان قابل تآاطالعات مربوط به گذشته و که  باشدمی آينده 

يدھد که برنامه چه چيزی را ميتواند به انجام رساند و آينده خطر کاربرد گاھی را با آنها مآگذشته اين  است،

 بلند مدت تصميمات مربوط به بودجۀ سال جاری را گوشزد ميکند.
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و  عايدبا قاطعيت می توان گفت که بودجه درخواست وجوه برای اداره دولت است. بودجه ھمچنين بيانگر 

پيشنهادی است. به محض اينکه  مصارفرای متعادل نمودن ديگر منابع مورد نياز مالی (مانند وام) ب

بودجه اصالح يا مورد تصويب قرار گيرد, شاخه اجرايی برای سال بودجه ای, بودجه ھای عملياتی را 

  تنظيم می کند.

 ،مد از منابع مادیآاده موثر و کاريکی از تعاريفی که برای مديريت به عمل آمده چنين است: مديريت استف

موضوع بحث  ،ادیمد از منابع مآانسانی برای نيل به اھداف از پيش تعين شده. استفاده موثر و کارمالی و 

به کارگيری صحيح منابع انسانی در حيطه مطالعه مديريت منابع انسانی قرار دارد  ،مديريت صنعتی است

ی  دھد. به طور و بالخره استفاده صحيح و مطلوب از منابع مالی حوزه بحث مديريت مالی را تشکيل م

کلی، ھدف بودجه را می توان استفاده صحيح از منابع مالی سازمانها و ھدف بودجه دولتی را استفاده موثر 

  مد از منابع و امکانات مالی جامعه برای نيل به اھداف عمومی دانست.آو کار

تحقق می يابد که  مد زمانیآاستفاده موثر در گرو تخصيص بهينه بودجه است (اثر بخشی) و استفاده کار

مصرف اعتبارات با رعايت صرفه جويی صورت پذيرد، يعنی حداکثر استفاده از حداقل 

  امکانات(کارايی).

است يا به عبارت ديگر » نظام اداری«بودجه يکی از حلقه ھای زنجيره بزرگ :بودجه و نظام اداری

کشور عبارت از مجموعه وظايفی  بودجه يکی از اقمار منظومه بزرگ نظام اداری است. اگر نظام اداری

در » اعمال تصدی«باشد که دستگاه دولت را از طريق مديريت و اداره امور عمومی کشور به منظور

ليت در آورد، بودجه يا نظام بودجه ريزی يکی اجهت تحقق يک سلسله اھداف معين به عرصه عمل و فع

اصالح نظام اداری ميسر تنها در چهارچوب  خرده نظامهای آن نظام است؛ لذا اصالح بودجه ريزی نيزاز 

  .)١:٥٣( خواھد بود

  مديريت پروسهبودجه و ١٠٫٢

. کنترولمديرت يا وظايف مدير عبارت اند از: برنامه ريزی، سازماندھی، ھماھنگی، ھدايت و  پروسه 

 پروسهدانست.  ھر کدام از اين وظايف يا عناصر را می توان با عناصر يا مراحلی از فرايند بودجه مرتبط

گذاری، تهيه و تنظيم، تصويب، اجرا و نظارت. به طور کلی، اھداف  بودجه عبارت است از: سياست

بودجه ابزار دست مدير  پروسهمزبور، انجام وظايف مديريت است. به عبارت ديگر،  پروسهکاربردی 
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توان گفت که سياست گذاری، است تا بدان وسيله سازمان را به ھدفهای مورد نظر سوق دھد. بنابر اين می 

تهيه و تنظيم و تصويب بودجه، ابزاری برای برنامه ريزی و سازماندھی است؛ اجرای بودجه يعنی 

مديريت  کنترولر بودجه، ابزار صرف اعتبارات مصوب، ابزار ھماھنگی و رھبری؛ و سرانجام نظارت ب

  .)١:٥٥( است

  بودجه و برنامه ريزی ١٠٫٣

مديريت است که در آن مقاصد، اھداف، خط مشيها و استانداردھا برقرار می برنامه ريزی اولين وظيفه  

گردد و مسير فعاليت نيز مشخص می شود. برنامه ريزی عبارت است از: طراحی وضعيت اقتصاد ملی، 

پيش بينی گرايشهای مالی آينده وتخصيص منابع مالی در طول برنامه به طريقی که ھدفهای از قبل تعين 

  د.شده حاصل آي

اد ملی از مسايل اساسی ھر گونه توجه به ترکيب بخش عمومی و خصوصی در اقتص در برنامه ريزی

از آن رو که وسايل توليد و -»اقتصاد برنامه ای« دارای - شته، در کشورھای سوسياليستیذاست. در گ

م بخشهای اھميت ويژه ای داشت و دولت می بايست برای تما» برنامه ريزی«توزيع در دست دولت بود، 

  جامعه برنامه ريزی کند.

برنامه ريزی در کشور ھای سرمايه داری که اقتصاد سرمايه ای دارند و امروزه به علت سنگين شدن 

اند، از اھميت روزافزون  عايدوظايف دولت به شکل نوعی اقتصاد مختلط (سرمايه ای و برنامه ای) 

  برخوردار شده است.

تصاد برنامه ای را پذيرفته اند و در تشکيالت اداری خود دارای واحد ولی امروزه کشورھای جهان سوم اق

اقتصاد ملی و پيش بينی گرايشها ھستند و در ھمه آنها  کنترولبرنامه ريزی اند. اين کشورھا معتقد به 

  .)٥٦:١سازمان برنامه، مرکز برنامه ريزی يا وزارت برنامه وجود دارد (

  بودجه و بخشهای برنامه ١٠٫٤

برای آينده بدانيم، بايد گفت که برنامه ھا بخشهای متفاوتی دارند.  نامه را شامل ھر نوع عملياتیچنانچه بر 

) رسالت و ١ھارولد کونتز و ھانس  و ايريش برنامه ھا را به بخشهای زير طبقه بندی کرده اند: 

ن مقرارت و آيي )٦ه ھای انجام کار؛) روي٥) خط مشيها يا سياستها؛٤) راھبردھا؛٣) ھدفها؛ ٢ماموريت؛ 

  ) بودجه ھا.٨) طرحها؛ و ٧نامه ھا؛
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ار را برای يک دوره زمانی خاص، ظکه ميزان عايد و مصرف مورد انتبودجه ھا بخشهايی از برنامه اند 

مشخص می کنند. به عبارت ديگر، بودجه، صورت مالی نتايج مورد انتظار در قالب اعداد و ارقام است. 

بودجه ريزی اين است که مديران را به برنامه ريزی وادار می کند و از در واقع يکی از محاسن عمده 

آنجا که بودجه به صورت اعداد و ارقام است، مديران ناچار از دقت در برنامه ريزی اند. از اين ديدگاه، 

  دانست.» برنامه ھای دولت«مصرفبودجه را می توان 

ديريت مطرح و بر مبنای يک ضابطه کمی بودجه، ابزاری است که از طريق آن کليه برنامه ھای م

ارزيابی می شود. بودجه در واقع تنظيم دقيق برنامه آتی عمليات يک موسسه يا دولت برای دوره معين و 

است. » چهارچوب قابل قبول«بودجه ای وسيله ای برای حفظ و نگهداری برنامه عملياتی در يک  کنترول

  بی ھدف و مقصد را نامعلوم خواھد ساخت. عدم بودجه ريزی در يک موسسه فعاليتها را

  برنامه ريزی شامل سه عنصر اساسی است که عبارت اند از:

  .بررسی وضع موجود(کجا ھستيم)؛١

  .طراحی وضع مطلوب(کجا می خواھيم باشيم)؛٢

.پيش بينی مسير و چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب(چگونه می خواھيم به آنجا ٣

  برسيم).

عنصر ياد شده محور اصلی تجزيه و تحليلها، کم و کيف امکانات و منابع برای تحقق ھدفهای  در ھر سه

تعيين شده است. با توجه به اين واقعيت که برنامه ريزی، آينده نگری است و اساس آن را پيش بينی تشکيل 

اطالعات کمی می دھد، نيل به وضع مطلوب (مقصد) در صورتی مسلم خواھد بود که شرايط آتی بر پايه 

و عمليات برنامه ريزی با مقياسهای کمی اندازه گيری و بيان  پروسهو دقيق، پيش بينی گردد و 

 مصرفشود.مقياسهای کمی می توانند شامل مشخصات فنی و اجرايی، مقدار يا تعداد، زمان و سرانجام 

مهم تر  مصرفھا، عامل  باشند. در ميان اين عوامل با توجه به اھميت و ضرورت اقتصادی بودن برنامه

  از بقيه عوامل و بُعد مالی، موثرتر از ساير ابعاد است.
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مان زبرنامه ھا، خط مشيها و عمليات سا، پيش بينی نتايج مالی است که از اجرای منظور از بودجه ريزی

، به در ابعاد زمانی معين به وقوع خواھد پيوست. بودجه در واقع، تصوير مالی و اعتباری برنامه ھاست

عالوه، ساير عناصر ضروری در طراحی و ساختار آنها، مانند حجم عمليات، مشخصات فنی. ھمچنين 

  برنامه زمان بندی را نيز پيش بينی، سنجش، تنظيم و منعکس می نمايد.

بودجه و برنامه با ھم ارتباط متقابل دارند؛ زيرا يک طرف برنامه ريزی با استفاده از اطالعات بودجه ای 

ی گيرد و از طرف ديگر اھداف از طريق بودجه ريزی و اجرای بودجه ھای کوتاه مدت تحقق می شکل م

يابند. به عبارت ساده، بودجه در حالی که اطالعات الزم را برای برنامه ريزی فراھم می سازد، خود 

  ابزار اجرای برنامه ھا است. موارد زير گواه وجود چنين رابطه ای است:

ودجه و برنامه ھم در سازماندھی موسسات و ھم در سطح کالن جامعه(سازمان .تلفيق واحدھای ب١

  مديريت و برنامه ريزی)؛ 

  .تنظيم بودجه کل کشور به صورت بودجه برنامه ای؛٢

.تدارک برنامه توسعه ملی در قالب برنامه ھای ميان مدت(برای نمونه، برنامه پنج ساله توسعه در ٣

  .)٥٦:١( برنامه ريزیوسط سازمان مديريت و ايران) ت

  بودجھ و برنامھ ريزی اقتصادی ١٠٫٥

در برنامه ريزی اقتصادی پس از تعين اھداف ملی، بخشهای مختلف در سرمايه گذاری مشخص می شوند. 

و خصوصی است. سهم بخش عمومی(دولت) از اين سرمايه گذاريها به  اين بخشها شامل بخش عمومی

ش بينی می شد؛ مثالً در برنامه ريزی برای سدسازی يا صورت مخارجی است که در بودجه ساالنه پي

جاده سازی در سالهای مختلف مبالغ معينی مشخص و ھر ساله در بودجه منعکس می شود. از جهت 

  جاری وزارتخانه ھا نيز مشخص می شود تا بدين وسيله برنامه به اجرا درآيند. مصارفديگر، 

معين، مثالً پنج يا ھفت سال و بودجه برای مدت يک سال  بنابراين، برنامه تصور مالی دولت برای مدت

است. بودجه ساالنه بايد با توجه به برنامه توسعه مالی و ھدفهای آن و نيز ظرفيت مالياتی و استقراضی 

  کشور تعين شود.
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از ديدگاه صاحب نظران بودجه، بودجه برنامه يکساله دولت است که در قالب برنامه ھای ميان مدت پنج 

له ارائه می شود. آنان ھماھنگی بين اين دو را از بديهی ترين اصول اداره اقتصاد ملی دانسته اند. ھر سا

تغيرپيشنهادی در برنامه بايد از طريق بودجه انجام شود. بنابراين بودجه ھا به برنامه، انعطاف پذيری الزم 

  را می دھند.

دولت است. به عبارت ديگر، بودجه درخواست بودجه عمده ترين ابزار توسعه برنامه ھا و سياستهای 

منابع و وجوه برای اداره امور دولت است. لذا، بودجه ريزی و تخصيص منابع و امکانات مالی مورد 

نياز، ضامن اجرای کليه برنامه ريزيهای اقتصادی است. بدين ترتيب الزم است در ھر برنامه ريزی اعم 

تخصيص اعتبارات الزم در زمانهای تعين شده توجه شود. بودجه  از کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به

ريزی ممکن است با اھداف گوناگون و به صورت انواع مختلف تدوين شود، مانند بودجه متداول، بودجه 

برنامه ای و بودجه عملياتی که ھر يک ھدفهای خاصی را دنبال و از لحاظ فنی مراحل مختلفی را طی می 

  نمايند.

و مصارف برای يک سال تعيين می شود، بدون اينکه  مصارفو انواع  عايدمتداول، منابع در بودجه 

ارتباط و وابستگی آنها با طرحها و رنامه ھای بلند مدت اقتصادی مشخص شده باشد. در بودجه برنامه ای، 

  مصارف به ھدفها و سياستهای اقتصادی دولت توجه و در قالب آنها برنامه ريزی می شود و درآمدھا و

مورد نياز را بررسی کنند. اين نوع بودجه ريزی برای نيل به توسعه اقتصادی کشور و سرمايه گذاريهای 

زيربنايی وسيله بسيار موثری است. از ديدگاه بودجه عملياتی، به بودجه از منظر مديريت اجرا  نگاه می 

مطالعه می شود و تخصيص » مقياس واحد حجم کار«در برابر حجم کار با » و فايده مصرف«شود و 

اعتبار صورت می گيرد به طوری که در مقابل حجم کار، اعتبار مشخص می شود و نظارت بر آن با 

معيارھای کمی و کيفی اجرای عمليات انجام می شود. عمليات برنامه ھا در قالب فعاليت و طرح ظاھر می 

ی می کنند و موجبات اعمال حاکميت دولت شوند. فعاليتها ظرفيتهای موجود در جامعه را حفظ و نگهدار

را ميسر می سازند، از طرف ديگر طرحهای عمرانی در قالب پروژه ظرفيتها از طريق تعميرات اساسی 

می کنند، ظرفيتهای موجود را توسعه می دھند و به عمر ظرفيتها از طريق تعميرات اساسی می افزايند يا 

مه زمانبندی شده دارند، يعنی از مقطع شروع و در مرحله بعدی عمر آنها را تثبيت می کنند. طرحها برنا

دستگاھهای اجرايی به تمام می رسند در حالی که فعاليتها حرکت مستمر دارند و در زمره وظايف قانونی 

  .)٥٨:١( محسوب می شوند



 

١٦٠ 

 

  بودجھ و سياست گذاری  ١٠٫٦

ل تنها نوعی ابزار دفاعی است. تصميم گيری درباره بودجه ھا براساس امور سياسی است و تجزيه و تحلي

امور سياسی، خشن و غير اخالقی اند و گاھی نيز عقل و ديدگاھهای اخالقی حاکم می شوند.  گاھی اوقات

اغلب تصميماتی که دربرگيرنده ارزشهای پيچيده و متضادند، با حداقل تجزيه و تحليل مورد حمايت قرار 

تخاذ شوند؛ مانند مسايل امنيتی. تجزيه و تحليلهای که در بودجه می گيرند؛ زيرا آنها تصميماتی اند که بايد ا

ريزی دولتی به آنها توجه می شود، تنها زمانی برای بازيگران سياسی مهم ھستند که آن بازيگران اين 

تحليلها را در ارزيابيهای خود به کار برند. حتی وقتی که اين تحليلها نيز مورد استفاده قرار می 

ز جمله ابزارھای دفاعی اند که برای تشويق يا تحريک بازيگران سياسی ديگر به کار می گيرند.صرفاً ا

ممکن است بسيار مهم تر از يک تحليل ماھرانه  یدستاويزھای مثل غرور مل ،روند. در بعضی موارد

د به باشد. در موارد ديگر تحليل می تواند برای تشويق بازيگران سياسی ابزار کليدی باشد که چگونه باي

  يک موضوع سياسی مهم رای دھند.

طرحهای پيشنهادی اند. گاھی اوقات نوع ارايه بودجه برای يک برنامه فرق می کند؛ اما گاھی  ھابودجه 

که جنبه سياسی برنامه  ضعيف است نوع ارايه بودجه برای آن فرقی نمی کند چه خوب ارايه شود و چه 

حال رد می شود. در برخی موارد ممکن است چنان جنبه  جنبه سياسی عامل شکست می شود و به ھر ،بد

سياسی برنامه قوی باشد که ارايه بد بودجه نيز برنامه را با شکست مواجه نکند. اغلب طرح پيشنهادی يا 

بودجه اجرايی رئيس جمهور ابزار مهمی در تصميم گيريهای اقتصادی سازمانهای دولتی است و کيفيت 

  بازتاب شايستگی مديريتی برنامه در نظر گرفته می شود. ارائه بودجه نيز به عنوان

به گروھهای سياسی ذی نفوذ که بودجه ريزی را تحت تاثير تمايالت خود قرار می  فدر کشورھای مختل

می گويند. يک نماينده صاحب نفوذ پارلمان يا يک رئيس اجرايی سياسی » افراد صاحب نفوذ سياسی«دھند 

قدرت بازيگر سياسی است و متناسب بودن پروژه يا  ه يا برنامه باشد. مهمژمی تواند خواستار يک پرو

اخالقی يا قانونی متخصص بايد ياد بگيرد که مشکل  ه بعدی است. در بودجه ريزی دولتیبرنامه در درج

  چگونه اين امر را تحمل کند.، در ميان نباشد

اما  ،دفها به مرور زمان تغير می کنندھبودجه ريزی دولتی تحت تاثير شديد ھدفهای سياسی روز است. 

و رکود  انفالسيون ،فقر، محيط ،اتمی) ،سوختهای فسيلی ،انرژی (برقی ،بعضی از آنها مثل امنيت ملی
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ا زيرکی از ھدفهای سياسی ھميشه وجود دارند. سياست گذارانی که در باره بودجه تصميم می گيرند ب

ھدفها به گونه ای بر مردم تاثير می گذارد که به نفع يا ضرر  زيرا موقعيت آنها در رابطه با آن ،باخبرند

آنها رای دھند. بنابراين سياست گذاران می خواھند بدانند که بودجه ھا چگونه به آن اھداف مربوط می 

  شوند. 

تعجبی نيست که توجيهات بودجه ای اغلب در رابطه به آن اھداف به کار گرفته می شوند. يا حد اقل 

 ده می شود تا به سواالت مربوط به برنامه و عناوين حساس سياسی جواب دھد؛ برای مثال درموسسه آما

يک پروژه دفاعی مهم ممکن است اوالً بر اساس  فراھم نمودن مشاغل  ،دوره رکود که عده زيادی بيکارند

  وثانياً بر اساس امنيت ملی توجيه شود.

حتی انعکاس آن اغلب از انعکاس صحبتها و نوشته بودجه ريزی انعکاسی از سياست واقعی دولت است؛ 

ھای رسمی بيشتر است. سياستمداران بايد انتخاب شوند تا به مقام و موقعيت دست يابند. لذا وضوح 

صحبتهايشان ممکن است کار را خراب کند و بی دليل موجب دشمن تراشی شود. ھمچنين سياستها را غالباً 

  يان کرد.به سختی می توان به صورت شفاھی ب

مفهوم مالی  زيرا بسياری از مسايل مهم سياسی بدان معنا نيست که تمام سياست در بودجه منعکس می شود

سياست را ارائه نمی کنند. اما يک کارشناس  حگفت که ھمه بودجه ھا به طور واض ندارند. ھمچنين بايد

  د.بفهم يله ديوان ساالران عملی خواھد شدمی تواند پيامی را که به وس

بودجه ريزی امری بسيار حساس و دقيق است و کار زيادی می طلبند. ھنگامی که سياست گذاران تصميم 

مردم عميقاً تحت تاثير قرار می گيرند و زندگيها دگرگون  ای را تامين مالی  کنند يا نکنندمی گيرند برنامه 

يج آن شود؛ زيرا منافع و نتامی شوند. تعجبی ندارد که تصميمات بودجه ای موجب تحريک احساسات می 

در ضمن بودجه ھا تفصيلی اند. ارتکاب يک اشتباه رياضی از جانب  ،تصميمات با ارزش و مهم است

در باره اش  که ھر کس می تواند آن را بيابد زيرا اشتباھی است ،کارمند بودجه يک اشتباه بزرگ است

و اين صفحات با  اران صفحه نوشته می شوندزنظر بدھد و انتقاد کند. بودجه ھا معموالً در صدھا و ھ

جداول فزونی می يابند. آماده کردن اين حجم عظيم اطالعات کار زيادی را می طلبند. تاريخ پايان ضرب 

االجل نياز به کار ھفتگی ضربتی و ساعات اضافه کاری زيادی دارد؛ به خصوص اگر اين ضرب االجل 

 مقننه باشد نياز به اين دارد که ھمه خود را کامالً وقف آن کنند.مربوط به تسليم بودجه پيشنهادی به قوه 
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صورت می پذيرد تا کليه اقدامات  وسيله مقامهای عالی تصميم گيرندهتعين سياستها و خط مشيهای عمده به 

و فعاليتهای دولت بر اساس آن سياستها و خط مشيها اجرا شود. سياست يا خط مشی را می توان تجسم 

  دانست. اراده دولت

بودجه بيانگر سياست دولت است و بودجه ريزی يکی از ابزارھای نظام سياست گذاری دولت به شمار می 

سياسی روشی است که مطلوبيت افراد و متفاوت نيز باشند به ھم نزديک می کند و نمود  پروسهرود. 

ميزان پايبندی رئيس جمهور اليحه بودجه نشان دھنده  بودجه متبلور می شود؛ برای مثال عملی اين امر در

ھای ارائه شده در زمان مبارزات انتخاباتی است. مثالً استقرار عدالت اجتماعی منوط به استقرار  پالنبه 

بيکاری و تبعيض صورت گيرد.  ،رفع فقر ،ق آنها امکان توزيع عادالنه ثروتنهادھايی است که از طري

 اين امر در،ار اين نهاد ھا از مجلس اخذ کند,استقردر صورتی که دولت مجوز و اعتبار الزم را برای 

بودجه منعکس خواھد شد و ھمين نکته نشان خواھد داد که دولت در اين مرحله از اقدام  بهفصل مربوط 

اجرايی خود مصمم و به طور جدی پايبند برنامه ھای خود است و در مراحل بعدی يعنی اجرای بودجه نيز 

  مصداق پيدا می يابد.، ابع و اعتباراتبا مصرف من مصمم بودن دولت

بودجه مهم ترين ابزار مديريت استراتيژيک است که دولت می تواند در شرايط متحول, از آن برای تحقق 

برنامه ھای خود و افزايش کارايی و بهره وری و نيز مهار بحرانها استفاده کند. بودجه در حقيقت برنامه 

يم می شود و بهترين وسيله شهای کالن و اھداف ميان مدت تنظيک ساله دولت است که در قالب خط م

ارت و ارزيابی مديريت دولت در سطوح مختلف و از جمله ابزار مهم نظارتی مجلس به شمار ظبرای ن

  می رود.

با توجه به اينکه وضع و تصويب قوانين (سياست گذاری) وظيفه قوه مقننه است و اجرای قانون(اداری) به 

بايد ديد بودجه به عنوان يک قانون يا مهم ترين ابزار سياست دولت, در واقع  ،ول شده استوه مجريه محق

توسط قوه مقننه وضع می شود يا قوه مجريه؟ به تعبيری ديگر آيا سياست و اداره جدا از ھمديگرند يا با ھم 

ھم آميخته اند که جدا  پيوستگی دارند؟ در پاسخ بايد گفت کارھای اداری و سياسی در بيشتر موارد چنان به

ساختن آنها از يکديگر دشوار است. ھمچنين مقامهای باالی اداری و سياسی در دستگاھهای اداری کشور 

 ،سياسی نيز ھست.درخواستهای بودجه مقام ،ير در عين حال که مقام اداری استيکی ھستند؛ چنانکه وز

سطح قوه مجريه طی می کند و به صورت  سلسله مراتب متعددی را از واحد ھای اجرايی تا عالی ترين
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ه قانون بودجه با طی سلسله اليحه تقديم مجلس می شود و مجدداً پس از تصويب اليحه بودجه و تبديل آن ب

ست که از طريق جهت اجرا به واحد ھا ابالغ می شود.  بايد گفت سند بودجه گزارش تصميماتی ا مراتب

جريان بخش دولت اتخاذ ميشود. درست است که در نهايت قانون ديوان ساالران و م ،تعامل با شهروندان

بودجه را قوه مقننه وضع ميکند ولی تهيه مقدمات وضع اين قانون با دستگاه ھای دولتی است. به عبارت 

ديگر تدارک تصميمات قوه مقننه عمدتاً از طريق قوه اجرائی صورت ميگيرد. درخواستهای بودجه از 

ميشود و بدين ترتيب کارکنان واحد ھای اجرائی که درخواست ھای بودجه را  واحد ھای اجرائی آغاز

تنظيم ميکند نقش بسزای در شکل گيری قانون بودجه دارند و چه بسا درخواستهای که در اين رده تنظيم 

 ت و تعديالت جزئی به تصويب برسندميشوند، با اندک تغيير به مجلس رسيده، در مجلس نيز با تغييرا

)٦٠:١(.  

  بودجه و سازماندھی ١٠٫٧

ھمانطوريکه ذکر شده در برنامه ريزی ھدف ھای سازمان و راه نيل به آن ھدف ھا مشخص ميشود. به 

عبارت ديگر در برنامه ريزی مشخص ميشود که چه کاری بايد انجام دھند. در مرحله سازماندھی نيز بايد 

دھند و ھر واحد سازمانی بايد چه سهمی  واحد سازمانی) چه کاری بايد انجام د چه کسانی ( چهيابمشخص 

در نيل به ھدف ھا داشته باشد. وقتی در سازمانی معاونت اداری، مالی ايجاد ميشود، بدين معنی است که 

  مالی مديريت سازمان را کمک خواھد کرد.  -اين واحد بمنظور نيل به اھداف موسسه در امور اداری

طبقه بندی وظايف و فعاليت ھا ميان افراد و گروه ھای کاری و تقسيم کار و  پروسهسازماندھی به عنوان 

ھماھنگی بين آنها تعريف شده است. عناصر اصلی سازماندھی اموری چون تقسيم کار، اختيار و مسؤليت، 

تمرکز و عدم تمرکز و سلسله مراتب است که بودجه در تمام اين عناصر به نحوه اثر ميگذارد و با انها 

  ای مثال موارد زير را ميتوان ذکر کرد:ارتباط دارد. بر

پرسنلی (جبران خدمت  مصارفحجم عمليات پيش بينی شده و ميزان اعتبارات مصوب در فصل 

کارکنان)، اندازه سازمان، تعداد واحد ھا و ضرورت افزايش و کاھش پستهای سازمانی را تعيين 

نيروی انسانی و پستهای سازمانی  موجب افزايش يا کاھش . ايجاد يا حذف يک فعاليت يا طرحميکند

 آن طرح يا فعاليت ميشود.
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طبقه بندی عمليات در بودجه، سطحی از عمليات مانند امور، فصل، برنامه، فعاليت و طرح را بوجود 

 مياورد که ھر يک به وسيله واحد سازمانی مناسب به مرحله اجرا در می آيند.

زان تفويض اختيار از طرف باال دستان به زير دستان ميزان اختيار مالی، معيار و مالک عمده در مي

 است.

نظام بودجه واليتی و وجود شورای برنامه ريزی و توسعه واليات و ولسوالی عامل تعيين کننده تمرکز 

بودجه نشان ميدھد تا چه حد تصميمات مربوط به تخصيص  پروسهيا عدم تمرکز تصميم گيری است. 

  .)٦٤:١(ميزان در دولت مرکزی اتخاذ ميشودمحلی و تا چه و اولويت بندی منابع در سطوح 

  بودجه و ھماھنگی ١٠٫٨

آن ھدفها وفعاليتهای واحدھای مختلف ضمن ھمسو شدن وحدت می  ی است که طريقپروسهھماھنگی  

يابند تا ھدفهای کلی سازمان به نحو مطلوب تامين شود. بودجه وسيله موثری برای ھماھنگی فعاليتهای 

در سطح خرد و فعاليتهای دولت درسطح کالن جهت نيل به ھدفهای مطلوب به شمار می  دستگاه اجرايی

در  ،طی مراحل مختلف ارزيابی مصارفرود؛ چون بودجه برای کل فعاليتهای دولت تنظيم می شود. 

به وجود تکرار و تداخل وظايف پی برده می شود و فعاليتهای  ،طبقات مختلف سلسله مراتب سازمانی

زمان و فعاليتهای دولت ھماھنگ می شود. بودجه به مديران بخشهای مختلف سازمان کمک می داخلی سا

کند تا از طريق تعامل با ساير بخشها رابطه واحد خود و کل سازمان را دريابند و ھمچنين کمک می کند تا 

گی عمليات به مديران دستگاھهای اجرايی نيز رابطه بين دستگاه خود و نظام اداری را درک کنند. ھماھن

لف تجديد نظر در تسهيل می گردد. در اين طبقه بندی ضمن مراحل مخت پالنیويژه با تنظيم بودجه 

وجود ه ھای دستگاھهای دولتی مشخص و بتکرار يا تداخل وظايف و برنام برآوردھای مصرف

برده می شود پی -سازمانهايی که تحت نامهای متفاوت وظيفه يکسانی انجام می دھند-سازمانهای موازی

)٦٦:١(.  

  کنترولبودجه و  ١٠٫٩

است که طی آن عملکرد ھای واقعی با مقاصد، اھداف، خط مشی ھا و استاندارد ھا  یپروسه کنترول

 ،اھداف ،تطبيق داده و مقايسه ميشود و در صورت مشاھده انحراف، اقدام اصالحی به عمل می آيد. مقاصد

مقايسه بين آنچه  ،کنترولی تعين می شوند. بنابراين ھدف خط مشيها و استانداردھا در مرحله برنامه ريز
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بايد باشد(برنامه ھا) و آنچه ھست (عملکرد واقعی) و اقدام اصالحی در صورت مغايرت بين اين دو است. 

  طبق برنامه پيش می رود؟ ھار به دنبال به اين سوال ھستيم که آيا کا کنترولبه تعبير ديگر در 

دجه ارائه يف بوربرنامه ريزی است؛ زيرا يکی از تعا پروسهودجه بخشی از ب ،ھمان طور که گفته شد

بودجه يک سازمان با ارائه کمی يعنی ، ارقام پولی است. به عبارت ديگر برنامه ھای يک سازمان در قالب

عمليات به تفکيک و برای محدوده ھای زمانی معينی مشخص می شود و معلوم می  کند  مصرفبا تعيين 

بعيت از آن ايتی بايد انجام پذيرد؛ بدين ترتيب چهارچوبی برای اقدامات بعدی ارائه می کند که تچه فعال

برای مجريان الزامی است و مديران با تعين بودجه نظارت خود را بر تمام فعاليتها اعمال می دارند. عالوه 

رسيدن به ھدفهای سازمان يا بر آن می توان از بودجه برای تعين ميزان توفيق برنامه ھای انجام شده در 

ماھنگی حدود انحراف از برنامه ھای پيش بينی شده نيز استفاده کرد. مزيت عمده بودجه اين است که به ھ

کمک می  کنترولاز طريق به کارگيری يک مبنای مشترک اندازه گيری و  فعاليتهای مختلف يک موسسه

  کند.

  شامل چهار مرحله به شرح زير است: کنترول

  قرار استانداردھا با توجه به ھدفهای از پيش تعين شده؛.است١

  .اندازه گيری عملکرد؛٢

  .مقايسه عملکرد با استانداردھای تعين شده و ارزيابی انحرافات؛٣

  .اقدامات اصالحی.٤

پروسه تفسير ھدفها در قالب بازده دقيق و قابل اندازه گيری است. اگر از ديگاه  منظور از استانداردھا

استانداردھای  ين مالی و مالياتی و بودجه مصوبقوان می توان گفت نگريسته شود کنترول بودجه به

عملکرد بودجه می باشد و بودجه واقعی يا اجرا شده در مراحل مختلف با اين استانداردھا(بودجه مصوب و 

  تخصيص يافته) مورد مقايسه قرار می گيرد.

را از نظر زمان انجام  کنترولمقايسه است. روشهای نيز قابل  کنترولبودجه ريزی با روشهای  پروسه

  عمليات می توان به سه دسته تقسيم کرد:
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  ھواپيما قبل از پرواز؛ کنترولمانند  ،قبل از عمليات .کنترول١

  اتومبيل ھنگام رانندگی؛ کنتروليا  ،ھواپيما ھنگام پرواز کنترولمانند  ،حين عمليات .کنترول٢

  کيفی محصول پس از ساخت آن. کنترولانند م، بعد از عمليات کنترول.٣

ً چنين  کنترولدر  ال می شود.  کنترولهای قبل از خرج ضمن خرج و بعد هايی اعمکنترولبودجه نيز دقيقا

ذکر شده در باال ھستند. بررسی بودجه ھای پيشنهادی وزارتخانه ھا و  کنترولمصاديق انواع  از خرج

قبل  کنترولنوعی  رنامه ريزی و ھمچنين تصويب بودجهريت و بساير دستگاھهای اجرايی در سازمان مدي

است مثالی برای کنترول ضمن از عمليات به حساب می آيد. تامين اعتبار که از مراحل مصرف بودجه 

ه ای از کنترول بعد از نمون-که پس از اجرای کامل بودجه تقدم مجلس می شود- بودجه عمليات و گزارش 

  .)٦٧:١( عمليات است

  جه و حسابداریبود ١٠٫١٠

کسب اطالعات مالی دقيق تاکيد دارند. بودجه از نظر حسابداران بيان خط مشی  حسابدارارن بر اھميت

واقعی با بودجه مقايسه می شود تا بتوان قضاوت کرد که آيا  مصارفمطلوب است و اطالعات مربوط به 

ران عمدتاً چگونگی ارزيابی ھمان خط مشی اوليه مورد تعقيب قرار گرفته است يا خير. نظر حسابدا

  فعاليتهای آنها را از سوی ارزيابان تعين می کند.

بودجه با حسابداری ارتباط نزديکی دارد به طوری که می توان گفت اين دو به يکديگر وابسته اند. بودجه 

ينی می ھدفها و برنامه آينده دستگاه را در نظر می گيرد و برای تحقق آن اعتبارات مورد نياز را پيش ب

يرد؛ ليکن درعمل بايد و اجزاء آن صورت می گ مصرففصول  هپيش بينی معموالً در قالب برنام کند. اين

  دقيق تری داشته باشند. کنترول مصارفتجزيه شوند تا حسابداری بر  یبه صورت

حدھای و گزارشهای مالی استخراج می شود و در اختيار وا ارقامعمليات انجام شده و نتايج آن به صورت 

بودجه قرار می گيرد تا ھم از نظر لزوم تغييرات بودجه در سال مورد عمل و ھم از لحاظ پيش بينی و 

  برآورد نيازھای سال آينده مورد استفاده قرار گيرد.

رای امور ام حسابداری بر يکديگر تاثير متقابل دارند؛ به طوری که اگر اعتبارات کافی بظتهيه بودجه و ن

نظام حسابداری با مشکالت متعدد مواجه می شود و به ھمين ترتيب چنانچه نظام  شده باشددر نظر گرفته ن
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کند و و گزارشهای مالی را استخراج  ارقامحسابداری نتواند دفاتر حسابداری را به موقع و اصولی تهيه و 

نظارت و پيش بينی بودجه برای دوره مالی مشکل خواھد بود و طبعاً  ،در اختيار مسوالن قرار دھد

  بودجه ای نيز ميسر نخواھد شد. کنترول

جه است ؛زيرا ھم مسوالن قوه اجرايی وھم مسوالن ين امور مورد تاکيد در اجرای بوداز مهم تر کنترول

جه را دنبال کنند. نگرانی عمده در سياست مقرر شده در بود، ه تاکيد براين دارند که موسساتقوه مقنن

ی مصرف نشده بين زمان وصول ماليات  وخرج پول است . اين پول می مورد استفاده صحيح از نقدينگ

  اضافی برای دولت ايجاد نمايد . عايد تواند سرمايه گزاری شود ودرنتيجه

شده بر حسب کميتهای مقداری  مصرفدسترسی به اطالعات وعمليات اجرايی دستگاه و چگونگی مبالغ 

ھا  کنترولسابداری دستگاه استخراج واز ھر واحد حجم کار از نظام ح مصرفايجاب می کند 

ومحدوديتهای اعتباری در ھر برھه زمانی آگاھی حاصل شود. برای آگاھی از چگونگی اعتبارات 

جه وتغيير به له وبه منظور انعطاف و اصالح بودمصرف شده در برابر عمليات انجام شده در ھر مرح

  موارد ذيل انجام می شود: مصرفموقع اعتبارات در قالب برنامه بر اساس عملکرد ھای 

و اجزاء آن به صورت   مصرفبودجه مصوب را در قالب ھر برنامه بر حسب فصول ، .واحد بودجه١

  بودجه تفصيلی به شاخه ھای معاونتها و واحدھای اجرايی آن اختصاص دھد.

اری قرار می بودجه تفصيلی را که به شرح فوق تهيه کرده است در اختيار واحد حسابد ،.واحد بودجه٢

  نمايد. مصرفدھد تا بر اساس اصل تفصيل بودجه 

و اجزاء آن  مصرفانجام شده را در قالب ھر برنامه و بر حسب فصول  مصارف.واحد حسابداری ٣

و تعهدات پرداخت نشده را در حد  مصرفماھيانه به واحد بودجه گزارش می نمايد و عملکرد ماھيانه 

  ی دھد.تخصيص اعتبار در جدولی گزارش م

بر اساس اصل  مصرف.واحد بودجه بر اساس گزارشهای واصله نسبت به اصالح برنامه ھا و فصول ٤

  انعطاف پذيری اقدام می نمايد.
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مقايسه بودجه مصوب تخصيص داده شده(برنامه) با تفريغ بودجه (عملکرد) را نظارت مالی می گويند که 

فعاليتها می شود و نظام اجرايی و اداری کشور را به فرايند آن(نتايج) موجب تعديل و اصالح عمليات و 

  .)٦٨:١صالح جامعه سوق می دھد (سمت خير و 

  در بودجه ريزی مساعدت ھااستفاده از  ١٠٫١١

از حجم کارھای دستی کاست و به ميزان تالش ذھنی و عقلی برای حل  می توانمساعدت ھا به ياری  

به سرعت در حال پيشرفت است. کارايی,  ساعدت ھامفزود. امروزه فناوريهای مشکالت مراجعه کننده ا

را در فرايند بودجه  مساعدتات انسانی نفوذ فناوری افزايش بهره وری و عدم دخالت احساسات و ارتباط

يره می شود و در مواقع ذخ ايانهحاضر اطالعات بودجه ای در ر ريزی روزافزون ساخته است. در حال

نه بر اساس گذشته برآورد می تخراج می شود. از آنجا که بودجه ساالبه سرعت بازريابی و اس ،مورد نياز

  استخراج اطالعات مربوط به سالهای گذشته به راحتی با سرعت زياد اھميت شايانی دارد. شود

برای نمونه کار برد اين علم در مديريت و نظارت بر طرحهای عمرانی مورد اجرا در بخش دولتی را می 

پروژه ھای بزرگ بدون استفاده از رايانه و سيستمهای پيش ساخته تقريباً غيرممکن  توان نام برد. مديريت

است. مديران پروژه برای نظارت بر پروژه ھا به گزارش ھای منظم دوره ای و گاه نامنظم، بر حسب 

بودجه بطور دستی و در  کنترولو  ميزان فوريت، نيز دارند. تهيه بيشتر گزارشهای سيستم برنامه ريزی

ھمان زمان مورد نياز تقريباً غير ممکن است. زيرا تهيه ھر يک از گزارش ھا و تهيه اطالعات مورد نياز 

مديريت پروژه آنقدر طول ميکشد که طی اين مدت يا اطالعات جديد وارد سيستم ميشود و در نتيجه محتوا 

ه به ناچار به خاطر نبود و مندرجات گزارش نيمه کاره را بی اعتبار ميسازد و يا اينکه مديريت پروژ

  .)٧٠:١( ارش ھا نيازی نداردزگ اطالعات الزم، تصميم مقتضی را اتخاذ ميکند؛ در نتيجه ديگر به اين

	خالصه
  

از ديدگاه مديران دولتی بودجه ابزار اصلی ايجاد و توسعۀ طرحها و خط مشيهای دولتی است. بودجه 

پيشنهادی دولت است و اين تصميمات بودجۀ ای منعکس بيانگر مقادير معين پولی مربوط به فعاليت ھای 

کنندۀ برنامه ھا و خط مشيهای دولت به نحوی بسيار دقيق تر از اسناد برنامه ريزی است. بودجه برنامه 

طراحی شده برای يکسال برمبنای تجربيات گذشته و نياز ھای آينده است. با قاطعيت می توان گفت که 

مالی و  ،اده موثر و کارامد از منابع مادیداره دولت است. مديريت استفبودجه درخواست وجوه برای ا
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انسانی برای نيل به اھداف از پيش تعين شده. به طور کلی، ھدف بودجه را می توان استفاده صحيح از 

منابع مالی سازمانها و ھدف بودجه دولتی را استفاده موثر و کارامد از منابع و امکانات مالی جامعه برای 

  يل به اھداف عمومی دانست.ن

. ھر کنترولفرايند مديرت يا وظايف مدير عبارت اند از: برنامه ريزی، سازماندھی، ھماھنگی، ھدايت و 

کدام از اين وظايف يا عناصر را می توان با عناصر يا مراحلی از فرايند بودجه مرتبط دانست. به عبارت 

  ن وسيله سازمان را به ھدفهای مورد نظر سوق دھد.بودجه ابزار دست مدير است تا بدا پروسهديگر، 

برنامه ريزی اولين وظيفه مديريت است. برنامه ريزی عبارت است از: طراحی وضعيت اقتصاد ملی، 

پيش بينی گرايشهای مالی آينده وتخصيص منابع مالی در طول برنامه به طريقی که ھدفهای از قبل تعين 

گونه توجه به ترکيب بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ملی از شده حاصل آيد. در برنامه ريزی ھر 

  مسايل اساسی است. 

ار را برای يک دوره زمانی خاص، ظکه ميزان عايد و مصرف مورد انتبودجه ھا بخشهايی از برنامه اند 

مشخص می کنند. بودجه، ابزاری است که از طريق آن کليه برنامه ھای مديريت مطرح و بر مبنای يک 

کمی ارزيابی می شود. منظور از بودجه ريزی يا مالی، پيش بينی نتايج مالی است که از اجرای  ضابطه

مان در ابعاد زمانی معين به وقوع خواھد پيوست. بودجه و برنامه با زبرنامه ھا، خط مشيها و عمليات سا

ای شکل می گيرد و  ھم ارتباط متقابل دارند؛ زيرا يک طرف برنامه ريزی با استفاده از اطالعات بودجه

  از طرف ديگر اھداف از طريق بودجه ريزی و اجرای بودجه ھای کوتاه مدت تحقق می يابند. 

در برنامه ريزی اقتصادی پس از تعين اھداف ملی، بخشهای مختلف در سرمايه گذاری مشخص می شوند. 

يه گذاريها به اين بخشها شامل بخش عمومی و خصوصی است. سهم بخش عمومی(دولت) از اين سرما

صورت مخارجی است که در بودجه ساالنه پيش بينی می شد.از ديدگاه صاحب نظران بودجه، بودجه 

برنامه يکساله دولت است که در قالب برنامه ھای ميان مدت پنج ساله ارائه می شود. بودجه عمده ترين 

ھدفها و سياستهای اقتصادی  ابزار توسعه برنامه ھا و سياستهای دولت است. در بودجه برنامه ای، به

  مورد نياز را بررسی کنند.   مصارفدولت توجه و در قالب آنها برنامه ريزی می شود و درآمدھا و 
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نوعی ابزار دفاعی است.  تصميم گيری درباره بودجه ھا براساس امور سياسی است و تجزيه و تحليل تنها

يه بودجه برای يک برنامه فرق می کند؛ اما گاھی طرحهای پيشنهادی اند. گاھی اوقات نوع ارا ،بودجه ھا

نمی کند چه خوب ارايه شود و چه که جنبه سياسی برنامه  ضعيف است نوع ارايه بودجه برای آن فرقی 

جنبه سياسی عامل شکست می شود و به ھر حال رد می شود. بودجه ريزی دولتی تحت تاثير شديد  د،ب

ر زمان تغير می کنند. بودجه ريزی امری بسيار حساس و دقيق ھدفهای سياسی روز است. ھدفها به مرو

ای را تامين مالی  کنند است و کار زيادی می طلبند. ھنگامی که سياست گذاران تصميم می گيرند برنامه 

  مردم عميقاً تحت تاثير قرار می گيرند و زندگيها دگرگون می شوند.  ،يا نکنند

ه ريزی يکی از ابزارھای نظام سياست گذاری دولت به شمار می بودجه بيانگر سياست دولت است و بودج

از آن برای  ،که دولت می تواند در شرايط متحولرود. بودجه مهم ترين ابزار مديريت استراتيژيک است 

  تحقق برنامه ھای خود و افزايش کارايی و بهره وری و نيز مهار بحرانها استفاده کند. 

عات مالی دقيق تاکيد دارند. بودجه از نظر حسابداران بيان خط مشی حسابدارارن بر اھميت کسب اطال

واقعی با بودجه مقايسه می شود تا بتوان قضاوت کرد که آيا  مصارفمطلوب است و اطالعات مربوط به 

  ھمان خط مشی اوليه مورد تعقيب قرار گرفته است يا خير. 

رای امور ارند؛ به طوری که اگر اعتبارات کافی بتهيه بودجه و نطام حسابداری بر يکديگر تاثير متقابل د

نظام حسابداری با مشکالت متعدد مواجه می شود و به ھمين ترتيب چنانچه نظام  ،در نظر گرفته نشده باشد

کند و و گزارشهای مالی را استخراج  ارقامحسابداری نتواند دفاتر حسابداری را به موقع و اصولی تهيه و 

پيش بينی بودجه برای دوره مالی مشکل خواھد بود و طبعاً نظارت و  ،ر دھددر اختيار مسوالن قرا

  بودجه ای نيز ميسر نخواھد شد. کنترول

	سواالت
  

  . مديران دولتی به بودجه دولت به کدام ديد نگاه ميکنند؟١

  دولتی چه ارتباطی را دارا اند؟ . بودجه به مديريت٢

  مديدرت يعنی چه؟ پروسه. ٣
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  ارتباطی را دارا است؟ هچ نگزاریپال. بودجه با ٤

  . بودجه کدام بخشی از برنامه را تشکيل ميدھد؟٥

  . برنامه ريزی شامل کدام عناصر است؟٦

  ه است؟چ. منظور از بودجه ريزی ٧

  . بودجه با برنامه ريزی اقتصادی چگونه ارتباطی را دارا است؟٨

  . بودجه و سياست گذاری يعنی چه؟٩

  . سازماندھی يعنی چه؟١٠

  . سازماندھی در بودجه چگونه اثری را دارا است؟١١

  . کنترول شامل کدام مراحل است؟١٢

  انجام عمليات به کدام بخش ھای تقسيم شده است؟ . روشهای کنترول از نظر زمان١٣

  . بودجه با حسابداری چه ارتباطی را دارا اند؟ ١٤

	ماخذ
  

بودجه،  کنترول)، اصول تهيه و تنظيم و ١٣٩١ابراھيمی نژاد، دکتر مهدی، فروج وند، اسفنديار. ( .١

  جلد دوم، تهران

بر اساس نظام آمارھای   ل بودجه دولتیوتنظيم و کنتر گردفرا). ١٣٩٠. (غالم رضا، عزيزی.  .٢

  .، تهرانمالی دولت
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  فصل اول

  سياست در بودجه بندی عمومی

ارد که باالی دست آوردھای تصميم گيری در مورد اينکه چقدر پول سياست بودجوی با تالشهای ارتباط د

 ؛کجا مصرف می شود، چه وقت و چگونهيا منابع ضرورت می باشد، آنها از کجا بدست ميايد، به 

در مورد تصاميم بودجوی.  تأثيرگذار می باشد. سياست و بودجه بندی با يکديگر ارتباط دارد مخصوصاً 

ر مورد بودجه تصميم می گيرند با انواع مختلف سياست ھا ارتباط ايجاد می مديران عمومی زمانيکه د

ياست ھای بودجوی کنند. شرکت کنندگان در سياست بودجوی چندين نقش متعارف را بازی ميکنند. س

را در ساحه مسئوليت مديران عمومی ايجاد می کند. اعمال مديران عمومی در  خطرات و فرصت ھا

اکنش ھای شان وده ھای سياسی بوده و آنها جهت تأمين شان، در گزينه ھای کنش و بودجه بندی دارای دا

  بدقت عمل می کنند.

يد يتصاميم بودجوی به اين مفهوم سياسی می باشد که توسط مقامات حاکم در سازمانهای دولتی تأسرانجام 

ن نخواھند در سياست و مديريت روی ھم قرار می گيرد و حتی جايکه مديرا که سياستيمی شود، حتی جاي

شرکت کنند. چون تصاميم بودجوی سياسی می باشد، مديران در زمان تصميم گيری بودجوی در سياست 

شرکت می کنند. مديران به سادگی نمی توانند تصميم بگيرند که آيا در سياست بودجوی شرکت کنند يا 

 دھندۀ مهارت و آگاھی بيشتر و يان خير. سهم گيری آنها شايد خوب و يا ضعيف باشد. سهم گيری آنها نشا

  کمتر سياسی می باشد.

 اغلب سياست به حيث "ھنر امکان" تعريف می شود. مديران عمومی سياست را مشاھده می کنند تا

در ساحه مسئوليت آنها ممکن می باشد. سياست راھنما و محدود کنندۀ  تشخيص دھند که انجام کدام کارھا

ميم بودجودی ھميشه در وضعيت خاص سياسی اتخاذ می گردد. در اکثر تصاميم بودجوی می باشد. تصا

بخش ھا، بازيگران سياسی حدود را تعيين می کنند. اگرچه، مديران عمومی در محدوده صالحيت شان، 

شايد قادر به تأثير گذاری باالی آن حدود باشند. با آن ھم مديران عمومی از جمله مهمترين و يا بارزترين 

  .)٢٣٣:١(ان در سياست بودجوی نمی باشندندگشرکت کن
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  انواع گوناگون سياست .١٫١

گستره، اھميت کلی، کاربرد، صحنه ھا و شرکت کنندگان انواع گوناگون سياست متفاوت می باشد. انواع 

سياست ھای را که با مديران عمومی ربط دارد می توان به حيث سياست اساسی، حزبی، پاليسی، نهادی، 

ضيح داد. اين نوع سياست ھا با ھمديگر تداخل دارند. در اينجا ما ھريک آنها را به سازمانی و شخصی تو

تصاميم  که نوبت مورد بحث قرار ميدھيم و سپس بررسی می کنيم که آنها چگونه با مديران عمومی

  بودجوی را می گيرند، ارتباط پيدا می کند.

سياسی خارج از محدودۀ سياست  اصول، ارزشها و مقاصد اساسی سياسی و توزيع ساختاری قدرت

بودجوی عادی قرار دارد. در شرايط غيرعادی، زمانيکه اساسات سياسی نا پايدار باشد، آنها شايد در 

، منازعات ١٩٩٠و  ١٩٨٠سياست بودجوی رخنه کنند و يا فشار وارد گردد. طور مثال در جريان دھه 

الفات اساسی را در مورد گستره و اندازۀ سياسی بين حزب عمده و بين رئيس جمهور و کانگريس، اخت

بودجه  در پيشنهاداتان يزدرست حکومت فدرال نشان داد که موجب بن بست ھای بودجوی شد. شموليت 

و وضع قوانين در مورد دادن پول برای سقط جنين از نمونه ھای مشخص آن می باشد. اگرچه مثالی که 

در مورد حکومت فدرال می باشد، عين  ام خوانندگان، اساساً در اينجا ذکر شد، به خاطرمناسبت داشتن با تم

  مثال ھا را ميتوان در مورد حکومت ايالتی، محلی و سازمانهای غيرانتفاعی بيان نمود.

يک بخش از جامعه و يا گروپ را در نظر می گيرد نه تمام  که سياست حزبی به سياستی اطالق می شود

قه برانگيز می باشد زمانيکه موضوعات مردم فهوم که سياست تفراگرچه به اين مجامعه و يا گروپ را. 

را به گروھای مختلف تقسيم کند، تمام سياست ھا را می توان حزبی تلقی نمود، سياست حزبی در اينجا به 

تقسيم بنديهای جاری اطالق می شود که گروه ھای شناخته شده مانند احزاب سياسی و گروھای ذينفع را به 

. تقسيم بندی سياسی به اساس ديدگاھا، منافع، عقايد، دلچسپی و ھويت گروھی مردم به وجود ميان مياورد

ميايد. در مجموع ھدف سياست حزبی تأمين منافع يک طرف ويا يک گروپ به قيمت طرف ديگر و يا 

گروپ می باشد. آشکار ترين سياست حزبی، شامل احزاب سياسی ميشود که ھويت شمار زيادی از افراد 

وسط آن شناسايی ميشود. ديگر آشکارترين سياست حزبی، گروھای ذينفع ھستند که عمدتا به اساس ت

ديدگاھا، عقايد و منافع اقتصادی استوار می باشند. مثالهای آن عبارتند از دوحزب عمده سياسی ملی، مردم 

يس آمريکا)، عالقمندان مناطق جغرافيايی (ائتالف کمربند برفی در مقابل ائتالف کمربند آفتابی در کانگر

تفنگ (اتحاديه ملی اسلحه)، اعضای اتحاديه (کارگران متحد شرکت موترسازی) و افراد کهن سال (انجمن 
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افراد بازنشسته امريکا). تقسيم بندی افرادی دارای ديدگاھای متفاوت به اجتماعات سياسی و گروپ ھای 

سياست حزبی را در عصرش در کتابی  Jonathan Swiftسازمانی غيرانتفاعی بسيار عام می باشد. 

به صورت طنزآميز چنين بيان نمود: دو گروه سياسی در Gulliver’s Travel   (١٧٢٦)تحت عنوان

مورد اينکه تخم مرغ نيم بند را از کمر و يا از نوک باريک اش بشکناند تا باز شود، اختالف داشتند. 

مقانه به نظر ميرسد، اما برای کسانيکه در آن سهم می سياست حزبی برای کسانيکه در آن دخيل نيستند اح

  گيرند بسيار جدی می باشد.

سياستی که با احزاب سياسی سروکار دارد، معموال به انتخاب و انتصاب افراد صاحب مقام معطوف می 

در  افراد معموالً  سی ايجاد می شود. در امريکاباشد. احزاب سياسی به ھدف کسب و اعمال قدرت سيا

 ليت ھای انتخاباتی شرکت می کنند و حکومت ھا را سازماندھی می کنند. گروھای ديگر مخصوصاً فعا

گروھای ذينفع سازمان يافته باالی تصاميم سياست تمرکز می کنند. احزاب و گروھای ذينفع عالقمند 

ھمکاری با يک ديگر ميباشند؛ يعنی شرکت ھای کوچک تجارتی خط مشی حزب جمهوريخواه را می 

  ندند و اتحاديه کارگری و گروھای محيط زيست با حزب دموکرات سازگاری دارند.پس

 سياست پاليسی شامل و پاليسی در مجموع به تصاميم رسمی اتخاذ شده توسط سازمانها اطالق می شود

تصاميم رسمی بودجه توسط مقامات اداره کننده و تصاميم تخصيص غير رسمی منابع توسط مديران 

  در کل سياست ھای بودجوی در مقام سياست پاليسی صورت می گيرد. عمومی می شود.

سياست نهادی به سياست بين ادارات نهادی تحت اداره مقامات اطالق ميشود. نمونه ھای آن عبارتند از 

اختالفات و رقابت ھا بين قوه مجريه و قوه مقننه، بين دو مجلس قانونگذاری و بين دو يا بيشتر مقام 

  اجرايی.

ت سازمانی به سياست بين واحدھای سازمانی مختلف اطالق می شود قسميکه آنها در جستجوی کسب سياس

صالحيت، و منابع پولی بيشتر در داخل يک نهاد بزرگتر (سازمانهای دولتی يا غير انتفاعی) می باشد. به 

در موارد  تعبيری، تمام واحد ھای سازمانی جهت دريافت منابع پولی با يک ديگر رقابت می کنند.

مشخص، واحدھای سازمانی مرتبط به ھم برای کسب امتيازات، بخش ھای معين با يک ديگر رقابت می 

ا يک ديگر بآوردن منابع پولی فعاليت کرده و کنند؛ طورمثال تمام سازمانهای نظامی امريکا جهت بدست 
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رای ب ومعينی ارتباط دارد ث يک سازمان رقابت می کنند. سياست سازمانی با سياست پاليسی اغلب به حي

  کند.اھداف و مأموريت ھايش حمايت تا ازپاليسی ھای رقابت می کنند 

سياست شخصی باالی پيشرفت و يا به تعويق انداختن پيشرفت توفيقات يا اقبال افراد مخصوص معطوف 

يدھد. بعضی /موردپسند يا بد/احمق/نا مطلوب نشان مرمی باشد. نيابت يا اقدامات افراد را خوب/ھوشيا

بيشتر دغدغه خوب  اوقات منتقدين اتهام وارد می کنند که سياست مداران و اداره چيان مشخص ظاھراً 

معلوم شدن را دارند نه کار خوب انجام دادن را. سياست شخصی اغلب با سياست حزبی، نهادی و 

قدرت سياسی و اعمال سازمانی ربط دارد، به خاطرکه افراد بلند پرواز مقام ھای متعدد را جهت کسب 

  .)٢٣٣:٣( بيشتر احراز می کنند

  مديران عمومی چگونه انواع گوناگون سياست را با يک ديگر ربط می دھند .١٫٢

 مديران عمومی توسط اظهار نظر و اقدام کردن با سياست ارتباط ايجاد می کنند. آنها به ھدف اينکه در يک

رابطه با نهادھای سياسی مخصوص که با ساحه  چه وقت و چگونه درکه  مقام باشند تا تصميم بگيرند

د. در مجموع مديران عمومی در بعضی انواع از نهادھای نمسئوليت آنها ارتباط دارد اظهار نظر می کن

در رابطه با  ند. آنها عمدتاً نسياسی سهم می گيرند و از اقدام در ديگر انواع نهادھای سياسی اجتناب می ک

اساسی،  –می کنند. مديران عمومی در می يابند که در انواع ديگر سياست  سياست سازمانی و پاليسی عمل

اقدام کردن در نقش رسمی شان برای آنها مفيد واقع نمی شود. بنا به داليل  –حزبی، نهادی و شخصی 

متعدد اين چهار نوع سياست حاوی چانس ھا برای نتايِج بد می باشد نه نتايج خوب. در کل محصول اين 

سياست برندگان و بازندگان می باشد؛ يعنی مديران عمومی و نهاد ھای که در اين نوع سياست  چهار نوع

شرکت می کنند در نتيجۀ موضع گيری آنها چنين تصور می شود که  يا می برند و يا می بازند. زمانيکه 

شخص، آنها مديران عمومی در اين نوع سياست ھای شرکت می کنند، عالوه بر احتمال باختن يک نتيجه م

نها را شايد يک حس دشوار و دايمی را در شرکت کنندگان مخالف ايجاد کنند، اعتبار خود آنها و سازمان آ

ضعيف کنند، اين کار به قيمت شغل مديران عمومی معين تمام می شود و قابليت با تمام بازيگران سياسی ت

ش ميدھد. اگرچه در جاھايکه توقع نهادھای آنها و مردم را جهت کسب موفقيت در سياست بودجوی کاھ

 وبينسمن ، مخصوصاً ميرود مديران عمومی و نهادھا بازيگران سياسی باشند، استثنائات وجود دارد

سياسی، در مجموع اکثر مردم مديران عمومی را به حيث کسانی نگاه می کنند که از نظر تخنيکی نقش 

امورات عمومی بازی کنند. به عنوان شهروندان شايسته و از نظر سياسی نقش بيطرفانه يا غيرحزبی در 
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در  فردی، مديران عمومی در مجموع مانند ديگر شهروندان از عين حقوق برخودار می باشند، مخصوصاً 

مورد رأی دھی و اظهار نظريات سياسی شخصی. بااين وصف، قوانين معين ايالتی و فدرال، علی 

فعاليت ھای مديران دولتی را در دو ساحه محدود می و قوانين مشابه ايالتی،  Hatchالخصوص اليحه 

سازد: فعاليت ھمرای يا به نمايندگی از احزاب سياسی و اقدامات مرتبط با استفاده از مقام رسمی و ديگر 

  منابع دولتی برای انجام بعضی فعاليت ھای غير از مسئوليت ھای رسمی شان.

ت ھای سازمانی و پاليسی مرتبط با ساحه مسئوليت برعکس، از مديران عمومی توقع می رود که در سياس

شان شرکت کنند. اين توقعات به خاطر قابليت تخنيکی آنها در آن بخشها صورت می گيرد و به خاطريکه 

  از آنها توقع می رود که يک ديدگاھی مناسِب در مورد مسئوليت ھا نهادھای مربوطۀ شان داشته باشند.

ی رود که مديران عمومی در سياست اساسی، حزبی، نهادی و شخصی به طورخالصه، در کل انتظار نم

شرکت کنند. از آنها توقع ميشود که در سياست سازمانی و پاليسی شرکت کنند که با ساحه مسئوليت شان 

ارتباط دارد. با اين حال، شرکت کنندگان پاليسی بودجوی به شمول مديران عمومی، سياست اساسی، 

ا در نظر می گيرند، به خاطرکه اين نوع سياست در محدودۀ  سياست سازمانی حزبی، نهادی و شخصی ر

نفوذ کرده و در نتيجه تأثيرات مستقيمی باالی ساحه مسئوليت سازمانهای دولتی و مديران عمومی دارد. 

دانش در مورد آن نوع سياست ھا، مديران عمومی را از درگير شدن در شرايطی که بايد اجتناب کنند، 

ی کند. شرايط سياسی که بايد اجتناب کنند عبارتند از دفاع از مسير عملی که مخالف اصول اساسی کمک م

سياست، مخالف ترتيبات نهادی فعلی و مخالف يک حزب سياسی حاکم و به ويژه مخالف بازيگران سياسی 

رتباط داشته مقتدر باشد. مديران عمومی در شرايط سياسی سهم می گيرند با سياست سازمانی و بودجه ا

  .)٢٣٥:١باشد، اما بدون اينکه به صورت مخفی به يک بازيگری سياسی حزبی مبدل شوند (

  سياست ھای بودجوی .١٫٣

سياست بودجوی يک نوع مخصوص از سياست پاليسی می باشد. سواالت پاليسی که در سياست بودجوی 

ايد در مورد اين است که مطرح می شود، در مجموع با مقدار عوايد و مصارف سروکار دارد. سوال عو

چقدر عوايد از چه کسی بدست ميايد؟ سوال مصارف در مورد اين است که چقدر مصارف برای چه؟ 

ناگزير بعضی شرايط اين دو سوال را ترکيب می کند: چقدر عوايد از چه کسی و چقدر مصرف برای چه؟ 

  ديگر مصرف شود.عوايد نبايد از جاھای بدست آيد تا اينکه ھمانند مصارف به جاھای 
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يک بخش  سياستی که در رابطه با کمک مالی حکومت ايالتی به مکاتب محلی روی کار ميايد مخصوصاً 

جالبی را برای در نظر گرفتن سوال فراھم می کند که عوايد بدست آمده از منابع مخصوص عوايد چگونه 

می شود تا مکاتب آن پول را به حيث مصارف حکومت جهت فراھم نمودن عوايد به مکاتب محلی استفاده 

بدون عوايد دھندگان حکومت محلی بدست آورند، خود شان مصرف کنند. عوايد دھندگان احتمالی متعدد 

مکاتبی که از کمک ھای حکومت ايالتی  عالقمند تمويل مالی مکاتب از سوی کسان ديگر ميباشند و فعالً 

نظر داشت اينکه مقامات شان چقدر قويا درک می منتفع می شوند، آماده نيستند که آن کمک ھا بدون در 

کنند که مکاتب ديگر به کمک مالی بيشتر نياز دارند از دست دھند. در نتيجه، حکومت ايالتی سيستم ھای 

  متعدد کمک ھای مالی را برای مکاتب به صورت گسترده فعال می کنند.

سياست حزبی توضيح داد که در آن  فعاليت ھای سياسی مرتبط با تصاميِم عوايد را می توان به حيث

مديران عمومی شرکت نمی کنند. جمع آوری منابع از مردم برای فعاليت ھای جمعی يک موضوع دوامدار 

در تاريخ بشر بوده است. آنهايی که منابع را جمع آوری می کنند، عمل شان توسط استدالل ھای متعدد 

، رساندن منفعت مشخص و يا به خاطرکه اين کار را مانند کار کردن به رضای خدا، تأمين منافع عمومی

می توانند، توجيه می کنند. الگوی جمع آوری عوايد به حيث يک پاسخ غيررسمی به شرايط معين که اغلب 

در برگيرنده ضرورت به منابع جهت رسيدگی به مشکالت معينی که در شرايط بحرانی به بوجود ميايد 

می باشد، ساختارھای ابتدايی، بازنگری اندک خصوصيات اساسی (جنگ، قحطی و شيوع امراض ساری) 

و حاشيوی و تعديالت فزاينده در جمع آوری عوايد مشخص می باشد. اکثر اوقات، عوايد به حيث سياست 

  ھای جاری و يا دايمی باقی می ماند که با گذشت زمان بسيار کم تعديل و توزين می شود.

ت نيک برخوردار می باشند، مقامات اداره کننده آن سياست ھای در حکومت ھای که بين مردم از شهر

عوايد را انتخاب می کنند که به نظر آنها عوايد کافی بدست مياورد و در عين حال آن سطح عوايد برای 

مردم قابل قبول می باشد، به خاطرکه ناديده گرفتن خواستها و اميال مردم باعث می شود که آن مقامات و 

ان موقف سياسی و قدرت سياسی شان را از دست بدھند. برعکس، چون سازمانهای غير حزب سياسی ش

انتفاعی قدرت جمع آوری ماليات را ندارند، آنها بايد جهت جمع آوری عوايد به تبادالت داوطلبانه به شمول 

  پرداخت برای خدمات، بخششها، تحفه ھا و غيره اتکاء نمايند.
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با يک  الخصوص آنهايی که توسط ماليات تمويل ميگردد، ضرورتاً به خاطرکه عوايد و خدمات، علی 

ديگر ربط ندارد، مخصوصا سياست عوايد شايد متشنج و جنجال برانگيز باشد، چون موضوعات تمويل 

اختالفات در مورد سياست ھای مالياتی را افزايش ميدھد.  مکتب در سطح حکومت ايالتی و محلی مکرراً 

جب اغتشاشات، تحرکات سياسی و انقالب ھا گردد، چنانچه يک گروه ميخواھد سياست عوايد ميتواند مو

منابع دست داشته گروه ديگر را تحت نام تأمين منافع عمومی تصاحب کند. خوشبختانه مديران عمومی با 

  .)٢٣٦:٣سياست عوايد زياد سروکار ندارند (

  سياست ھای بودجوی و مراحل بودجه .١٫٤

شباھت دارد که دربرگيرنده تصاميم موقتی و ساالنه می باشد. اکثر  سياست ھای بودجوی، به مراحلِ 

مباحث سياست ھای بودجوی در مورد مراحل ساالنه بودجه بوده، قسميکه اکثر مباحث در اينجا در آن 

  مورد می باشد.

سياست ھای موقتی و دايمی بودجه با سياست بودجوی ساالنه که  خارج از مراحل ساالنه بودجه صورت 

در عين زمان تصاميم چندگانه اتخاذ می گردد فرق دارد. با تصاميم کمتر، سياست  رفته و در آن تقريباً گ

بودجوی موقتی و دايمی بيشتر باالی يک يا چند موضوع در عين زمان تمرکز می کند. موضوعات کمتر 

 ل جامع تر و احتماالً تحلي به معنی شرکت کنندگان کمتر، اطالعات کمتر برای پردازش، احتماالً  معموالً 

تصاميم عقالنی تر می باشد. اين نوع شرايط تصاميم عقالنی تر را در پی دارد اگر تصميم گيرندگان 

عقالنی عمل کنند، اگر آنها دارای ارزشهای و ديدگاھای مشترک با کسی باشند که در مورد عقالنی بودن 

  تصاميم حکم صادر می کند.

فوری، معين و مجزا مانند تصميم گيری در مورد اينکه آيا سقف اطاق  سياست بودجوی موقتی با شرايط،

را که توسط طوفان خراب شده است ترميم کند يا تعويض، ارتباط دارد. افق زمانی آن فشرده و تعداد 

شرکت کنندگان اندک می باشد. اين شرايط در سازمانهای دولتی بدون موجوديت مديران عمومی، در سطح 

در سطح اداره چيان در سلسله مراتب، در سطح فعاليت مديران عمومی و در سطح بيشتر پاليسی سازی، 

از يکی از اين سطوح اتفاق خواھد افتاد. در شرايط موقتی، زمانيکه راھنمايی نشوند، مديران عمومی 

د. برای تمايل به اعمال قدرت قانونی دارند تا طبق دستورات عمل کند يا عمل نکند و معلومات فراھم نماين

اينکه چه بايد انجام داد اقدامات سياسی تمايل به ارائه انتخابی معلومات و استدالل ھا دارد. با آن ھم، 
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فعاليت ھای سياسی مرتبط با  کسب حمايت برای موقف ھای سياسی مخصوص و از صحنه برداشتن 

طرفداران موقف ھای  مخالفين، بسيار آشنا به نظر ميرسد برای کسانيکه سياست را رعايت می کنند.

تصاميم موقتی اتخاذ می کنند. در  متعدد، معلومات، استدالل و حمايت برای کسانی فراھم می کنند که رسماً 

کل مردم نظرياتی را ابراز می کنند که گويا پيشنهادات پاليسی مورد نظر آنها برای سازمان دولتی و 

د که پيشنهادات پاليسی مورد نظر به صورت غير مؤسسين آن بهتر می باشد. منتقدين شايد استدالل کنن

بسيار سنگين  مصرفمتناسب به نفع احزاب، گروھا، افراد و ديدگاھای ايدولوژيکی مشخص می باشد يا 

  دارد.

سياست ھای بودجوی دايمی، در مجموع با دغدغه ھای وسيع تر پاليسی، افق زمانی طويل مدت تر و 

نندگان بيشتر می باشد به خاطرکه سياست ھای دايمی در مجموع با نسبت به سياست موقتی دارای شرکت ک

منابع مهم سروکاردارد و بخاطرکه سازمانهای دولتی دارای سياست دايمی ميخواھند حکومت ھای باشند 

شناخته  که در کل وسيع تر ھستند و درھرصورت شرکت کنندگان پاليسی بيشتر دارند. پاليسی سازان رسماً 

به اسثناء اداره چيان، به غير از است ھای دايمی تصميم می گيرند. مديران عمومی، شده به اساس سي

فراھم نمودن معلومات و تحليل برای سياست گذاران رسمی، در سياست ھای دايمی به ندرت شرکت می 

متعهد شدن جهت نفع  کنند. ھر ھدف ديگريکه توسط طراحان سياست ھا دايمی بيان می شود، رسماً 

 يا تحميل بار مالياتی يک ھدف آشکار می باشد. سياست ھای دايمی، تعهداتی را برای آينده می رساندن و

سپارد که گزينه ھای بودجه را محدود می سازد. به آن دليل، سياست ھای دايمی مرتبط با بودجه با مخالفت 

ده تر می باشند نسبت يا تغيير پاليسی ھای دايمی مستلزم حمايت گستر ای زياد مواجه می شود. دستيابیھ

به تصاميم بودجوی ساالنه، تا مورد تأييد قرار گيرد و ھمچنان به خاطرکه سيستم سياسی امريکا طوری 

  ترتيب شده است که از ايجاد تغيير ممانعت می کند.

الگوی عمومی پروسه پاليسی با يک و يا بيشتر از يک فردی آغاز می گردد که برای پاليسی نظريه داشته 

د؛ يعنی، سازمان دولتی بايد در مورد اين وضعيت کاری را انجام دھد. دوم،  يک يا بيشتر از يک فرد باشن

نظريات پاليسی را به پاليسی ھای پيشنهادی تر تبديل می کند. سوم، متشبثين سياست، پاليسی ھای 

کند تا در آجندای پيشنهادی را تقويت می کنند. چهارم، پاليسی ھای پيشنهادی حمايت بيشتر را کسب می 

سياسی مطرح شود. پنجم،  پاليسی ھای پيشنهادی حمايت بيشتر کسب می کند  (اغلب به دليل شرايط غير 

متوقعه) تا دريک يا چندين جای مورد تأييد قرار گيرد. ششم،  سياست پيشنهادی در تمام جاھای الزم مورد 
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ھای مختلف و يا بخشهای از عين نهاد جاھای حمايت قرار می گيرد تا به سياست دايمی تبديل شود. نهاد

ها، شايد به صورت سلسله مراتب با يک بعضی از آنھستند که سياست در آنجا مورد تأييد قرار می گيرد. 

ديگر ارتباط داشته باشد (سيستم محاکم، سازمانها، کميته ھا و کميته ھای فرعی). پروسه ھای عمومی 

اليسی می باشد: شمار زيادی از پاليسی ھا پيشنهادی می باشند؛ تعداد پاليسی دستخوِش امواج پيشنهادات پ

اندک آنها شامل آجندا می شود؛ تعداد کمتر آنها در يک جا مورد تأييد قرار می گيرد؛ و تعداد بسيار بسيار 

  مورد تأييد قرار می گيرد. اندک آنها در تمام جاھای الزم کامالً 

سيستم حکومت ايالتی و فدرال با داشتن چندين محل قابل  صوصاً سيستم ھای سياست گذاری امريکا، مخ

دسترس نشان دھنده عدم يکپارچگی می باشد، قدرت سياسی بسيار نامتمرکز می باشد، نوسانات شرايط و 

حوادث آشکار ھويدا می شود و شرکت کنندگان در مقابل حوادث عکس العمل نشان ميدھند. گرفتن مهر 

غلب مستلزم گرفتن تأييد چندين جای می باشد. سيستم سياست گذاری امريکا را تأييد برای سياست ھا ا

ميتوان به يک مسيری دشوار تشبيه کرد که در آن موانع وجود دارند و رقابت کننده قصدا روی ھمديگر 

می تازند تا حريف را از مسير خارج کنند. استثنائات در جاھای وجود دارد که در آنجا قدرت تصميم 

در اختيار چند نفری محدود باشد، مانند يک سازمان بسيار کوچک، که در آن تعداد شرکت کنندگان گيری 

جايکه ماشين اندک است، و يا در يک سازمانی که توسط يک يا تعداد اندک افراد اداره می شود و يا در 

  .)٢٣٧:١(سياست فعاليت می کند

  ديدگاھای دوگانه در مورد سياست بودجوی ساالنه .١٫٥

ت بودجوی ساالنه با سياست بوجوی دايمی فرق دارد. در پاليسی دايمی فرضيه اين است که در سياس

مجموع پاليسی حل شده را بايد تنها گذاشت. برای مدافعان سياست عامه اين مشکل است که پاليسی ھای 

خش از ب دايمی را شامل اجندای سياست بسازند. برعکس، پروپوزل (پيشنهادات) بودجه ساالنه رسماً 

اجندای پاليسی سازمانهای دولتی می باشد. بنابراين، مدافعان سياست پروپوزل بودجه ساالنه را شايد آسان 

ترين راه برای شامل نمودن يک پروپوزل پاليسی در اجندای سياست دريابند. درعين زمان به دليل وسعت 

ت مرتبط با موضوعات پاليسی بودجه ھای ساالنه، پاليسی سازان ساالنه با شمار زيادی از موضوعا

مواجه می شوند معنی آن اين است که بعضی سياست ھا نسبت به ديگری بيشتر مورد توجه قرار می 

  گيرد.
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تعريف و توصيف سياست بودجوی ساالنه می باشند.  ردف دارای دو ديدگاه متفاوت در مودو جناح مخال

سو بايد منطقی تر و جامع تر باشد يا برعکس  اختالفات نظر در مورد سياست ھای بودجوی ساالنه از يک

کمتر منطقی و کمتر جامع باشد (که در کل در ادبيات بودجه بندی به عنوان "فزايندگی" ياد می شود به 

خاطرکه باالی تغييرات فزاينده بودجه ساالنه متمرکز می باشد). در اين فصل ديدگاه اول به حيث يک 

يدگاه دومی بنام ديدگاه سنتی ياد می شود؛ بعد از اين در فصل دشود و ديدگاه اصالحی در نظر گرفته می 

حاضر ترجيح داده می شود که برای اين دو ديدگاه اصطالحات "اصالح" و "سنتی" استفاده شود. جناح 

طرفدار اصالح می گويد که بعضی بودجه بندی ھا به اين مفهوم عقالنی و جامع است که از مدل تصميم 

پيروی کند و آن بودجه بندی ساالنه را ميتوان و بايد به صورت عقالنی انجام داد. برعکس، گيری عقالنی 

جناح سنتی پشنهاد می کند که در مورد سياست بودجوی نمی توان و نبايد با استفاده از مدل تصميم گيری 

نی که در مورد عقالنی تصميم گرفت. توضيحات سادۀ دو ديدگاه در اينجا ارائه می گردد. اکثر نويسندگا

بودجه بندی می نويسند حداقل يک ديدگاه اصالحی را انتخاب می کنند؛ شمار زيادی آنها در مورد اين 

موضوع عالقمندی کامل دارند. در کل، طرفداران ديدگاه اصالحی از متمرکز ساختن تصميم گيری در 

ز طريق تقويت نقش مديران اجرايی، آنها ميخواھند اين کار ا مورد بودجه ساالنه حمايت می کنند، معموالً 

جمع آوری معلومات طوريکه در رويکردھای بعدی بودجه بندی عملکرد، پروگرام و بودجه بندی مشروط 

استفاده می شود و با استفاده از تحليل صورت گيرد. طرفداران ديدگاه سنتی، از نهادھای انتخابی پاليسی 

استفاده می شود و انجام تحليل تنها  بيشتر از آنچه واقعاً  ساز حمايت می کنند نه از جمع آوری معلومات

تمام کتب اداره عامه که در مورد بودجه بندی نوشته شده است دارای  زمانيکه به کار خواھد رفت. تقريباً 

 ١٩٦٤ديدگاه اصالحی می باشد که بازتاب دھندۀ چشم انداز اصالح عمومی اداره عامه می باشد. در سال 

Aaron Wildavsky  که در چهار دور چاپ شد،سياست پروسه بودجه بندی با نشر کتابی تحت عنوان 

) که سياست ھای جديد پروسه بودجه بندیمطرح ساخت. او در چاپ پنجم کتابش ( ديدگاه سنتی را زياد

  نوشته است اين بحث ھای اساسی را ادامه داده است. مشترکاً  Naomi Caidenھمرا با 

ح طرفدار ديدگاه اصالحی توصيف شد به نظر ميرسد که سياست بودجه بندی ساالنه ھمانطورکه توسط جنا

يک تصميم گيری معقول باشد. بودجه بندی اھداف را تعيين می کند، تحليل می کند، تصميم می گيرد و 

سپس مطابق آن پالنگذاری می کند. سپس سياست بودجه معقول، توسط اکثر کسانيکه در ادارات رسمی 

ذاری کار می کنند به سياست تعيين اھداف مبدل می شود. بعد از آن تصاميم بيشتر تخنيکی و سياست گ
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سياسی می باشد. از سازمانهای فعال و مديران عمومی آنها توقع می رود که آن اھداف را توسط ارائه 

ودجه ھای معلومات و تحليل ربط دھند، نه اينکه خودشان را مصروف اين کنند که سياست چگونه باالی ب

آن تأثيرگذار می باشد و از موقف رسمی در سياست سهم بگيرند. در اکثرموارد، مديران عمومی از جمله 

  متخصصين به حساب ميايند؛ يعنی بدون شک آنها به خود شان آنطور نگاه می کنند.

يم طوريکه توسط جناح طرفدار سنتی توصيف شد، سياست بودجه بندی ساالنه به حيث يک پروسه تصم

گيری معطوف به حمايت سياسی به نظر ميرسد. تمام بازيگران بودجه به عنوان بازيگران سياسی تصور 

می شوند و در پی کسب حمايت ھستند. اين بازيگران سياسی در محيط ھای سياسی پيچيدۀ فعاليت می کنند 

نان يرابطه ايجاد نمود اطم که در آن در مورد اينکه چگونه ميتوان بين اقدامات فعلی و دست آوردھای آينده

وجود ندارد. بازيگران بودجه  شرايط را بررسی نموده و سپس تصميم می گيرند که آيا وارد عمل شوند، 

چه وقت و چگونه. با انجام اين کار آنها توجه شان را باالی ابعاد خاص شرايط شان که آنها مناسب تلقی 

ده ھای ديگر را کنار می گذارند. آنها پديده ھای مربوطه و می کنند، متمرکز می نمايند. در عمل، آنها پدي

مناسب را شناسايی می کنند، اھميت آن را وزنه می کنند و سپس تصميم می گيرند. در زمان شرکت در 

تصميم گيری بودجه بندی ھر بازيگر در پی اھداف، مقاصد و خواست ھای مشخص می باشد. به دليل 

دانش، بازيگران توجه شان را باالی پديده ھای مشخص مبذول ميدارند و محدوديت ھای زمانی، منابع و 

اقدامات شان را باالی يگانه پديدۀ متمرکز می سازند که به باور آنها بيشترين احتمال تأثير گذاری را باالی 

ودجه نان از آينده به شمول نتايج پروسه بياھداف آنها دارد. به خاطر مغلق بودن اين موضوعات و عدم اطم

 Wildvaskyبندی، بازيگران سياسی از ابزار متعدد استفاده می کنند تا تصميم گيری شان را ساده سازند. 

 تمرکز به نام "کمک به محاسبه" ياد نمود. بعضی کمک ھا به ھرنوع تصميم گيری عموميت دارد، مثالً 

رای بحث ما می باشد، مخصوِص که دارای پيامد عمده ب تا اندازه ای ،باالی چيزھايکه تغيير خواھد کرد

دجه ساالنه را سياست بودجوی است: يک سيستم از ديدگاھا و نقش ھا که کار تصميم گيری در مورد بو

بازيگران متعدد، نظر متفاوت در مورد پروسه دارند و خود را فقط با يک بخش قابل ، تقسيم می کند

ای وارد عمل می شوند. تصاميم که در اين  دسترس معلومات مصروف می کنند و به نحوی قابل پيش بينی

گونه پروسه ھای تصميم گيری بودجه ساالنه اتخاذ می گردد محصول حمايت سياسی و مهارت در تحليل 

  .)٢٣٩:٢حمايت سياسی و ايفاء نقش می باشد (
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  چشم اندازھا، نقش ھا، منابع و تصاميم سيستم ھا .١٫٦

، سنتی و يا مرکب سياست بودجوی ساالنه را می بدون در نظرداشت اينکه يک کسی ديدگاھی اصالحی

پذيرد و يا دفاع می کند، واين گونه وضعيت را می توان به عنوان سيستم ھای تلقی نمود که در آن ادارات 

خود  و موقف ھای متعدد از طريق تعامالت بودجوی شان، با يک ديگر ارتباط ايجاد می کنند. اساساً 

، نقش ھا و منابعی را که شرکت کنندگان در اختيار دارند و تصاميمی را ادارات و موقف ھا چشم اندازھا

که آنها اتخاذ می کنند، تعيين می نمايد. شرکت کنندگان نه تنها ديدگاھا، نقش ھا، منابع و تصاميم معين را با 

شرايط خاص مرتبط می يابند، آنها تفسير مشخص تر چشم اندازھا و نقش ھای شان را در مورد نحوۀ 

استفاده  منابع قابل دسترس شان جهت تصميم گيری نيز مياموزند. يک کس می تواند بگويد که چشم 

اندازھا، نقش ھا، استفاده منابع و تصاميم در الگوھای منظم رفتاری نهادينه می شود که جهت تغيير آنها 

ستفاده منابع و تصاميم تالش منظم صورت نمی گيرد؛ يعنی حتی بعد از آن، تغيير چشم اندازھا، نقش ھا، ا

  مشکل تر از آن است که اکثر مردم تصور می کنند.

ھر سيستم سياسی بودجه ساالنۀ مخصوص فرق دارد. بعضی سيستم ھا بدون شک در مشخصات نظر به 

نمونه ھای مناسب آن حکومت ھای فدرال و ايالتی می  که صوصيت سنتی را به نمايش می گذارديک خ

بدون شک، چشم انداز اصالحی را به نمايش می گذارد؛ مثالهای آن عبارتند از باشد. بعضی سيستم ھا 

شوراھای مديريتی شاروالی ھا، بعضی مکاتب و ديگر ادارات ناحيه ھا/ولسوالی ھا و بعضی سازمانهای 

ند که در آن فعاليت ميکنند. آنها از تجربيات، از زکت کنندگان در مورد سيستمی مياموغير انتفاعی. شر

الهای ديگران و از ارتباطات گفتاری و نوشتاری مياموزند. پاليسی سازان و بيرونی ھا، عوامل اصلی مث

ايجاد و تطبيق نورمهای سيستم سياسی بودجۀ ساالنه می باشند. مديران عمومی در اينگونه سيستم کارمی 

می توانند تصميم بگيرند که  آنها کنند، بدون اينکه در ايجاد آن زياد نقش داشته باشند. در مجموع، اکثراً 

آنها عالقمند انجام کدام کار ھستند. ديگران شايد آرزو داشته باشند که جهت سهم گيری در فعاليت  شخصاً 

سياسی ترغيب شوند، شايد چيزی بيشتر از عالقمندی آنها باشد. يگانه عوامل بازدارندۀ اين گونه اعمال 

ترغيب ھا برای تمام مردم آشکار  کهآنمی باشد، به شرط  حقوقی ممکنه ترغيب آميز پيامدھای سياسی و

شود. برعکس، مديران عمومی، کسانيکه برخالف نورمهای سيستم سياسی بودجه ساالنۀ عمل کنند که خود 

شان در آن فعاليت می کنند، شايد با پيامدھای حقوقی ممکنه، فقرمسلکی و يا از دست دادن شغل و سطح 

  ابع پولی مواجه شوند.پايين مؤثريت در کسب من
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چشم انداز به چيزی اطالق می شود که مردم از موقف و اداره شان می بينند. مديران اجرايی، قانون 

چيزھای متفاوتی را می بينند نسبت به مديران عمومی. ھمه دارای چشم  گذاران و بيرونی ھای واقعاً 

ه و موقف ھای می باشند که با آنها تعامل می اندازی می باشند که احتوا کننده شرايط خودشان، مردم، ادار

کت کنندگان در کنند. عالوه بر چشم انداز شان که دارای وسعت و سطح جزئيات متفاوت می باشد، شر

چگونگی انتخاب چيزيکه باالی آن تمرکز می کنند و چگونگی تفسير چيزيکه آنها مشاھده می کنند،  ردمو

وقعات به عنوان ديدگاھای خودشان و ديدگاه ديگران در پروسه می مياموزند. چشم اندازھا دربرگيرنده ت

  باشد.

نقش دراينجا به الگوھای خصوصيات رفتاری مرتبط با ادارات و موقف ھا اطالق می شود. نقش ھا به 

نيابت ھا يا توضيحاتی اطالق می گردد که مردم زمان ايجاد رابطه با ديگران انجام ميدھند. نقش ھا را 

نگاه شغلی يا کار، مجموعۀ از عبارات، روابط و يا رفتارھای قالبی توضيح داد. مفهوم نقش ھا  ميتوان از

به نظريه و يا بخش از يک چهره برجسته در نمايشات افسانه ای می باشد، اگر چه ديالوگ معين بيشتر 

که  انجام دھندگان  تغيير می کند. نقش ھا افراد را به دليل مشترکات شان اعتال می بخشد. محتوای نقش را

آن و ديگران در پروسه توقع دارد با چشم اندازھا ارتباط دارد. مردم در ادارات و موقف شان کار را آغاز 

می کنند، چشم اندازھا و نقش ھا را اغلب از افرادی ديگری که دارای عين نقش يا نقش مرتبط می باشند، 

قف ھا شايد تغيير کنند، اما متِن را که آنها بيان می کنند، يکجا مياموزند. اگرچه افراد معين در ادارات و مو

  به مرور زمان تغيير نمی کند.

منابع به قدرت رسمی و غير رسمی اطالق می شود که آن را ميتوان جهت نفوذ باالی نتايج پروسه بودجه 

قدرت اختصاص شان  ساالنه استفاده نمود. بدون شک، مقامات متعدد به موقف ھای شان يا موقف کاريابی

ها (رأی دھندگان و مؤکلين)، کسانيکه دارای موقف يا موقف کاريابی در سازمانهای دولتی ميدھند. بيروني

و يا  نمی باشند دارای قدرت ھای غير رسمی ناشی از ظرفيت شخصی و نهادی شان می باشند تا اصالتاً 

دارای موقف رسمی می باشند ندارند (نفوذ وارد عمل شوند. بيرونی ھا قابليت نفوذ باالی کسانيکه  وکالتاً 

جهت عمل کردن و يا عمل نکردن به روش معين). به طور عموم، قدرت بيشتر به معنی ظرفيت بيشتر 

  جهت تأثيرگذاری باالی سياست بودجوی می باشد.
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 تصاميم به گزينه ھای معمولی اطالق می شود که شرکت کنندگان در پروسه سياسی بودجوی با آن مواجه

تصاميم در مورد اين است که چقدر منابع را برای چه مصرف  ند و انتخاب می کنند. در مجموعمی شو

به صورت منزوی به تصاميم  کرد می باشد، تصاميم به چيزی خالصه می شود که شرکت کنندگان کامالً 

نها دوست دارند شان نميرسند. به عباره ديگر، تصاميمی را که آنها اتخاذ می نمايند شايد از چيزيکه آ

منحرف شود، تا به نفع چيزی تصميم گيرند که در يک سيستم سياسی بودجوی که آنها شرکت می کنند 

  مؤثر واقع شود. سيستم ھا توسط روابط تعريف ميشوند و آن روابط تصميم گيری را راھنمايی می کند.

ر دارند و آنانيکه خارج از افراديکه در داخل محدوده عملياتی و تصميم گيری سازمانهای دولتی قرا

سازمانهای دولتی ھستند، در ديدگاھا، نقش ھا، منابع و تصاميم شان دارای مشترکات می باشند. در اينجا 

  .)٢٤١:٤باالی تفاوتها تأکيد می شود (

  ديدگاھا، نقش ھا، منابع و تصاميم مديران عمومی .١٫٧

  ديدگاھای مديران عمومی .١٫٧٫١

ان را، واحدھای سازمانی شان را و کارھای شان را در راستای مديران عمومی خودشان را، ادارات ش

خدمت به مردم، فوق العاده مهم تلقی می کنند و آن باورھا را بيان می کنند. آنها انگيزه کارشان را مظهر 

خوب بدست مياورند و کارھای جالب  عايد"انجام کار خوب" به صورت نوع دوستانه ميدانند و ھمچنان 

به صورت بدبينانه آن ديدگاه را رد  ت کنندگان ديگر و بعضی نويسندگاناگرچه بعضی شرک انجام ميدھند.

به خاطر منفعت شخصی می باشد. ديدگاھای مديران عمومی از ديدن  می کنند و تأکيد ميورزند که اکثراً 

تحصيل، آموزش، گزينه ھای مسلکی و تجربيات شان به آسانی قابل درک است. طبق معمول مديران 

عمومی شغل شان را انتخاب می کنند به خاطرکه آنها به آنچه که خودشان و نهادشان انجام ميدھند باور 

دارند. مديران عمومی حامل عقايد ذيل می باشند: اول، ديگران اھميت فعاليت ھای آنها را نميدانند، دوم، 

اسب از منابع مالی (منابع مالی اگر ديگران آن واقعيت فوق العاده مهم را بدانند، سپس مديران ميزان من

  بيشتر) را جهت انجام وظايف مهم و به انتخاب خود شان بدست مياورند.

چشم اندازھای مديران عمومی در مورد ديگران شامل رقبا، سياست گذاران، طرفداران بيرونی و مخالفان 

طح مديران در می باشد. چشم اندازھای مشخص مديران عمومی در مورد نقش ھای ديگر به اساس س

سازمان دولتی و ھمچنان به اساس وسعت سازماِن دولتی تغيير می کنند. در سلسله مراتب سازمان دولتی 



 

١٨٧ 

 

به معنی داشتن يک چشم انداز وسيع تر و آشنايی بيشتر با سياست  باالبودن نسبت به پايين بودن، معموالً 

چک  در عين شرايطی قرار دارند که گذاران می باشد. مديران عمومی پايين رتبه در سازمانهای کو

مديران بلند رتبه در سازمانهای بزرگتر قرار دارند، در آن شرايط ھردو نوع از مديران معلومات جامِع در 

مورد کل سازمان، سياست گذاران و محيط سياسی آن دارند. مديران عمومی سطح پايين، علی الخصوص 

  است گذاران و طرفداران و مخالفان بيرونی مقابل می شوند.در سازمانهای بزرگ دولتی کمتر با رقبا، سي

مديران خط اول، به ويژه در سازمانهای بزرگ دولتی تمايل دارند که در مورد افراد بال واسطۀ مافوق 

شان بيشترين معلومات را داشته باشند و در مورد سياست گذاران رسمی کمتر بدانند. افراد بال واسطۀ 

ع سياست گذاران تعيين کننده يا مؤثر در رابطه با تمويل ساحه مسئوليت آنها، تقاضای مافوق آنها در مجمو

بودجه يا منابع بودجه بندی شده می باشند. آنها در مورد طرفداران بيرونی ديدگاھی محدود دارند به 

باشند يا  خاطرکه ساحه فعاليت آنها محدود است؛ يعنی آنها شايد در مورد مخالفين بيرونی آگاھی نداشته

  آگاھی مبهم داشته باشند.

مديران عمومی که در سطوح بلندتر کار می کنند تمايل به داشتن چشم اندازھای وسيع تر دارند ھم به معنی 

واقعی کلمه و ھم به معنی استعاری. آنها تمايل دارند که بيشتر در مورد نقش ھای سياست گذاری به شمول 

دارند بدانند. مديران عمومی مافوق مديران خط اول تجربه دريافت  آنانيکه خارج از سازمان شان قرار

تقاضای بودجه را از سوی کارمندان مديريتی زير دست شان دارند که آنها قابليت حمايت در سطح بلندتر 

و يا خارج از سازمان را ندارند. بناًء آنها نه گفتن را برای زيردستان شان تجربه کرده اند و ھمچنان از 

د مافوق شان خواستار منابع بيشتر در سلسله مراتب عمومی اداری يا مديريتی و يا در محدوده سياست افرا

گذاری رسمی می شوند. اين مديران عمومی در قبال مقامات رسمی سياست گذاری کسانيکه گزينه ھای 

  بانی دارند.بودجوی را از بين مطالبه ھای زياد از سوی مديران عمومی انتخاب می کنند، لطف و مهر

 مديران عمومی که در سطوح بلندتر کارمی کنند تمايل دارند که با طرفداران متعدد بيرونی (مخصوصاً 

مؤکلين و رأی دھندگان) و ھمچنان با ساحات مختلف مسؤليت تحت نظارت شان بيشتر سروکار داشته 

ی نهادی معين و نقش ھای باشند. مديران عموی بلند رتبه در سازمانهای دولتی، در مورد مسئوليت ھا

متعدديکه توسط ديگران در پروسه بودجه ساالنه اجراء می گردد آگاھی بيشتر دارند و حتی در مورد 

  صالحيت و مسئوليت موقف رسمی و افراد معين معلومات مفصل دارند.



 

١٨٨ 

 

ازان رسمی مديران عمومی که باالترين مقام را در سازمانهای دولتی دارند بين آن سازمانها و پاليسی س

رابط ايجاد می کنند. آنها وسيع ترين ديدگاه را در داخل سازمان دارد، چون آنها ساحه فعاليت سازمان، 

طرفداران و رقيبان سازمان و رابطۀ سازمان را با سياست گذاران رسمی ميدانند. ھمچنان آنها در مورد 

معلومات و ديدگاه  ھستند مفصل ترينز سازمان دولتی محدوده سياست گذاری و در مورد آنانيکه خارج ا

  را دارند.

ديگر مديران عمومی، واحدھای سازمانی و سازمانها رقابت کنندگانی ھستند که برای بدست آوردن منابع 

مالی و حمايت مالی از عين جاھا رقابت می کنند تا عين فعاليت را انجام دھند. اغلب آنها دارای اھداف می 

مشابه کار کنند. شفاخانه ھا و پوھنتونها با يک ديگر رقابت می کنند، ھمانطورکه باشند و شايد درگروپهای 

واحدھای تشکيل دھنده آنها رقابت می کنند. ديگر مثال ھای خوب آن بخش ھا شعبات سازمانهای دولتی در 

موقعيت ھای جغرافيای متفاوت می باشند. نمايندگی مديران عمومی از ديگر واحدھای سازمانی يا 

زمانها در داخل يا خارج از سازمانهای دولتی به حيث بودن در موقف رقابتی تلقی می شود به خاطرکه سا

منابع مالی کافی برای ھرکس وجود ندارد. مديران عمومی رقابت کنندگان را به حيث مطالبه کنندگان منابع 

مديران عمومی پاليسی  تلقی می کنند که بايد در بخش خود آنها تخصيص داده شود نه در بخش ديگران.

سازان را به عنوان کسانی می بينند که باالی وضعيت بودجوی شان قدرت دارند، در مجموع به حيث 

کسانی تصور می شوند که برای بخش شان به منابع بودجوی دسترسی دارند و جهت دسترسی به آن منابع 

اس، نوع موقف ھا، خصوصيات مشخص باالی آنها (پاليسی سازان) بايد غالب شد.  مديران عمومی به اس

به باور  پالسی سازان دارند. معموالً  دروقف ھا، ديدگاھای مشخص تری در موموقف ھا و شرايط ماحول م

مديران عمومی چهار موقف سياست گذاری وجود دارد: افراد مافوق مديران عمومی (مانند مديران ارشد، 

ر داخل سلسله مراتب سازمانی. گروپ بعدی مديران قانوگذاران، اعضای بورد پاليسی و کارمندان) د

عمومی بلندرتبه تر در سلسله مراتب يک موقف قوی پاليسی است که در مجموع افرادی آن را احراز می 

دايمی تلقی می شوند و بايد با افراد زيردست سازگاری داشته باشند. مديران عمومی که  کنند که نسبتاً 

در سازمان سازگاری کنند با پيامدھای منفی بودجوی و مسلکی مواجه می نتوانند با افراد مافوق شان 

رتبه با مديران عمومی پايين  شوند. بازھم، با وصف عدم توازن قدرت در روابط آنها، مديران عمومی بلند

به ھمکاری ضرورت دارند. ديدگاھای مديران عمومی  رتبه ھمکاری می کنند به خاطرکه خود آنها بعداً 

مديران عمومی غير از فرد مافوق سازمانی بالواسطۀ شان به اساس معلومات کمتر شکل می  در مورد
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گيرد نسبت به معلومات قابل دسترس برای مافوق بال واسطۀ شان. مديران عمومی، اغلب اوقات پاليسی 

  سازان را به اساس انگيزھای تصوری تحليل و تفسير می کنند.

يزه ھای پاليسی سازان را از نظر سياسی، معقول، غيرمقعول يا از نظر مديران عمومی تمايل دارند که انگ

سياسی غيرقابل توضيح تلقی کنند. آنها عقالنيت سياسی به انگيزه نسبت ميدھند، به شرط که مديران 

ند. چنين تلقی ت و انگيزه ھای نسبت داده شده شوعمومی متوجه موجوديت يک رابطه مناسب بين اقداما

که اھداف سازمانی را تحقق می بخشد دامات منافع شخصی سياست گذاران را تأمين می کند، می شود که اق

وزارت دفاع  ١٩٦٨از نظر سياسی معقول به نظر برسد. طورمثال در سال  و ضروريات سياسی با

David Eisenhower   پسر رئيس جمهور اسبقDwight Eisenhower  را از خدمت عسکری وقت

کند؛ ھمچنان آنها به پسر جوبايدن،  جدختر رئيس جمهور نکسون ازدوا Julie Nixonا تر ترخيص داد تا ب

معاون رئيس جمهور که در عراق خدمت می کرد رخصت دادند تا در مراسم افتتاحيه پدرش در سال 

  شرکت کند. ٢٠٠٩

يرمعقول تلقی اقداماتی که دوست داشتنی ھا و دوست نداشتنی ھای افراد را تأمين کنند، از نظر سياسی غ

می شود. آنها دربرگيرندۀ اقداماتی می باشد که انگيزه آنها روابط شخصی يا ترجيحات پاليسی غيرمرتبط با 

مسئوليت ھای نهادی می باشد. مديران عمومی می گويند که "پاليسی سازان مارا، شخص ديگر را، 

رام مشخص را دوست دارند و سازمان مارا، سازمان ديگر را، يک نظريه مشخص را يا يک ساحه پروگ

يا ندارند." مديران عمومی اعمال زيادی پاليسی سازان را از نظرسياسی شايد غيرقابل توضيح بدانند، اگر 

چه آنها در توضيح اقداماتی که انگيزه غيرقابل توضيح داشته باشند از زبان ديگر استفاده می کنند. نسبت 

پاليسی سازان فکر می کنند که آنها  ت موجود قرار دارد. ظاھراً تحت تأثير معلوما دادن انگيزه ھا شديداً 

نسبت به مديران عمومی زيردست شان از نظرسياسی عقالنی تر عمل می کنند و زيردستان آنها يا 

معلومات ندارند و يا معلومات موجود را درست تفسير نمی کنند. ھمچنان مديران می توانند عين اقدامات 

پارک  مصرفاوت تفسيرکنند. طورمثال رئيس يک پوھنتون، کسی که ميخواھد را به گونه ھای متف

مجسمه ای را توسط استخدام يک شخص جهت نظارت آن در جريان کاھش بودجه افزايش دھد، شايد از 

نظرسياسی، انگيزۀ معقول، غيرمعقول يا انگيزۀ غيرقابل توضيح تلقی شود. رئيس ديپارتمنت ھنرھا، اين 

سياسی معقول ميداند به خاطرکه اعضای بورد به پارک مجسمه ای عالقمندی زياد ابراز  عمل را از نظر

می کنند، رئيس ديپارتمنت علوم سياسی اين عمل را از نظرسياسی غيرمعقول تلقی می کند به خاطرکه 
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 و رئيس ديپارتمنت فزيک اين عمل را از نظر سياسی دپوھنتون فقط مجسمه را دوست دار باور او رئيس

غيرقابل توضيح تلقی می کنند، به خاطرکه او برای انجام آن عمل ھيچ انگيزۀ را نمی بيند. مديران عمومی 

انگيزه ھای معقول و غير مقعول از نظرسياسی را آسان تر درک می کنند نسبت به انگيزۀ که از 

آن انگيزه وفق دھند. نظرسياسی غيرقابل توضيح باشد، چون آنها ميتوانند گزينه ھای بودجوی شان را با 

عالقمندی مديران عمومی به به انگيزه ھای بحث غيررسمی پاليسی سازان به نگرانی ھای سياسی 

  بودجوی آنها را پاسخ ميدھد.

مديران عمومی با افراد مافوق بالواسطۀ شان بيشتر سروکار دارند و به صورت غيرمستقيم می توانند 

فراد مافوق سازمانی ميتوانند مسئوليت ھای سازمانی و معلومات را با انگيزه اقدامات آنها را سوال کنند. ا

  زيردستان بالواسطۀ شان شريک سازند.

ھمانطوريکه مديران عمومی پايين رتبه خارج از افراد سازمانی مافوق بالواسطۀ شان نگاه می کنند، آنها 

ياست گذاران نسبت دھند. در داخل به س شايد بيشتر انگيزه ھای غيرمعقول و غيرقابل توضيح را متناسباً 

يک سازمان دولتی، مديران عمومی بلند رتبه شايد ازمديران عمومی پايين رتبه بيشتر فاصله بگيرند و 

شايد بيشتر به پاليسی سازان منصب دار شباھت داشته باشد نه مديران پايين رتبه. مديران ارشد و اداره 

به عهده دارند. در ادارات دولتی مديران اجرايی پاليسی چيان مسئوليت رھبری سازمانهای دولتی را 

در مقام اجرايی انتخاب می شوند و يا از بين پاليسی سازان منتخب  سازان منتخب ھستند، آنها يا مستقيماً 

انتصاب می شوند. انتخاب مستقيم به مقام سياست گذاری که مسئول انجام کارھای رھبری می باشد يک 

ايی مبدل می کند. نمونه ھای داشتن موقف اجرايی عبارتند از رئيس جمهور شخص را به مدير اجر

امريکا، والی ھا، بعضی شاروال ھا، سرپرستان مکاتب و ديگر منسوبين انتخابی که صالحيت اجرايی 

ن رئيس جمهور، نايب والی، کاتب، خزانه دار و کالنتر). بعضی مقامات اجرايی معاو دارند (مثالً 

زيادی شاروال ھا، برنده انتخابات نهاد پاليسی ساز می شوند سپس توسط نهاد پاليسی ساز  طورمثال تعداد

جانشينان مديران اجرايی، بدون انتخاب مستقيم در مقام به مقام اجرائيه انتصاب می شوند. برعکس، قايم 

شوند. مقامی که مسئوليت رسمی رھبری داشته باشد نقش بودجوی مديران اجرايی را عهده دار می 

جانشينان مديران اجرايی يا کارمندان ھستند (نصب و عزل می شوند) يا در بورد تقنينی يا پاليسی خدمت 

می کنند. مثالهای افراديکه دارای موقف قايم مقام مدير اجرايی می باشند شامل مديران شهری، قريه و 
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انتفاعی؛ رھبران ارشد قانونگذاری و ناحيه؛ مديران اجرايی ادارات ولسوالی ھا/ناحيه ھا و سازمانها غير 

  رؤسای بوردھای پاليسی می شود.

مديران عمومی، مديران اجرايی و جانشينان مديران اجرايی را به حيث رھبرانی نگاه می کنند که 

مسئوليت تعيين مسير برای اقدامات آينده را به عهده دارند و با به قدرت رسيدن متمايل به آوردن تغييرات 

ديران عمومی مسير اقدامات پيشنهادی توسط مديران اجرايی و جانشينان اجرايی را مشاھده و ھستند. م

تحليل می کنند. آنها قسما ميزان نسبی عملکرد مديران اجرايی و جانشينان مديران اجرايی را نيز ارزيابی 

جرايی يا رئيس اداری می کنند. به عبارت ديگر، آنها اين سوال را می پرسند: برای چه مدتی اين مديران ا

در آن موقف خدمت خواھد کرد؟ يک مدت ثابت محدود يا داشتن سابقه انتقال از يک پست به پست ديگر 

بيانگر موقتی بودن ھست، يک مدت نامحدود و داشتن سابقه تداوم کار بيانگر دايمی بودن ھست. مديران 

ه به يک مسيری رھبری می کند که آنها عمومی و ديگران می توانند مدير عمومی و يا جانشين او را ک

زمانيکه آنها ميدانند مدير عمومی و يا جانشين او در آينده نزديک  دوست ندارند توقف دھند مخصوصاً 

خواھد شد و در عوض يک شخصی که دارای ديدگاھای مطلوب می باشد انتخاب خواھد شد. تفسير 

 House Ways andرئيس کميته  Wilbur Millsتوضيحات رئيس جمهور جان اف کيندی در مورد 

Means م او در اينجا بود، زمانيکه من از قدرت کنار بروم او در دکه گفت: "زمانيکه من به قدرت رسي

اينجا خواھد بود، او اين را ميداند و من اين را ميدانم و او ميداند که من اين موضوع را ميدانم" اين است 

ه که تغيير می کند مقايسه نمود در بوان با ھوا يا قوه جاذکه رئيس اجرايی و جانشين او را ميت

غيرآنصورت مديران عمومی تالش می کنند که انگيزه ھای مديران اجرايی و يا جانشينان آنها را درک 

کنند. مديران عمومی موقف قدرت نسبی مديران اجرايی و يا جانشينان آنها را در رابطه با قدرت رسمی و 

منتخب که دارای سابقه طوالنی خدمت و  ند کرد؛ يک مدير اجرايی مخصوصاً غير رسمی درک خواھ

مقتدر می باشد با يک مديريکه شهرت نيک ندارد و به تازگی توسط پوليس فدرال به جرم دست داشتن در 

فساد مظنون شناخته شده است و يا قدرت بودجوی رسمی يا غير رسمی ناچيز دارد (مانند بعضی شاروال 

ارد. در مجموع مديران عمومی پاليسی سازان را در رابطه با اينکه آيا آنها تقاضای بودجوی ھا) فرق د

  مديران عمومی را برای دسترسی به منابع رد و يا حمايت می کنند، ارزيابی می کنند.

مديران عمومی قانونگذاران و اعضای بورد پاليسی را به حيث کسانی نگاه می کنند که از حوزه ھای 

اتی شان نمايندگی می کنند. قانونگذاران منتخب به حيث کسانی نگاه ميشوند که از تمام اتباع حکومت انتخاب
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از کسانيکه در حوزه  و کسانيکه در ولسوالی ھا/ناحيه ھا انتخاب می شوند نمايندگی می کنند، مخصوصاً 

فعلی بورد)، توسط توسط (اعضای  انتخاباتی ھستند. اعضای بورد پاليسی غيرانتفاعی شايد مشترکاً 

انتخابات در بين اعضا و يا توسط دادن مقام به ھرکسيکه عالقمند خدمت در آن باشد انتخاب می شوند. در 

پروسه بودجه بندی عمومی ساالنه، مديران عمومی قانونگذاران و اعضای بورد پاليسی را به حيث کسانی 

، يا در مخالفت از بخشها يا فعاليت ھای نگاه می کنند که  درحمايت از بخشها يا فعاليت ھای مخشص

مشخص، آنها دسترسی به منابع يک سازمان دولتی را ھمراه با منابع ثانوی کنترول می کنند. مديران 

عمومی اغلب اوقات در رابطه با نگرانی ھای حوزه انتخاباتی حمايت و يا مخالفت می کنند، به خاطرکه به 

ولسوالی ھا/ ناحيه ھای شان می باشند، عدم امتياز را رد می کنند و  باور آنها در تالش کسب امتياز برای

نظريات مردم منطقه شان را بازتاب ميدھند. به باور مديران عمومی، در مجموع قانونگذاران و اعضای 

بورد پاليسی بيشتر متوجه وضعيت موجود بوده و کمتر به تغييرات توجه می کنند نسبت به مديران اجرايی 

نان مديران اجرايی. مديران عمومی موقف ھای معين رھبری نهادی را در بوردھای قانونگذاری و جانشي

و پاليسی مورد توجه ويژه قرار ميدھند. آنانی که اين منصب را احراز می کنند شامل رھبران، رھبران 

ساحه  حزبی، رؤسای کميته ھای يا کميته ھای فرعی می شوند که  دارای مسئوليت ھای بودجوی برای

مسئوليت مديران می باشد و حتی شامل اعضای مشخصی ميشود که در آن بخشها تخصص و يا عالقمندی 

  فراوان دارند. تفکيک قدرت در بين بوردھای قانونگذاری و يا پاليسی، تعيين کنندۀ نتايج بودجوی می باشد.

زمانی ويا سازمانهای که منافع مديران عمومی در مورد کارمندان پاليسی سازان که به افراد، واحدھای سا

پاليسی سازان را تأمين می کنند اطالق شود، شايد دارای ديدگاھا باشند يا نباشد. اعضای فردی کارمندان 

گزارش ميدھند؛ واحدھای فرعی يا سازمانها حداقل دارای يک نفر می  به افراد مافوق شان مستقيماً  معموالً 

ه صورت مستقيم گزارش ميدھد. يک معاون اداری کسيکه از جمله باشند که به فرد پاليسی ساز مافوق ب

ديگر مسئوليت ھايش به موضوعات بودجوی رسيدگی می کند، يک عضو می باشد. اداره اجرايی دارای 

واحدھای فرعی بودجوی می باشد. اداره مديريت بودجه در سطح حکومت فدرال و عين ادارات در سطح 

ی محلی بزرگتر، ادارات کارمندان می باشند. کانگريس امريکا باالی حکومت ھای ايالتی و حکومت ھا

اداره بودجه کانگريس واداره حسابدھی حکومت به حيث ادارات کارمندان اتکاء می کند؛ يعنی کميته ھا و 

رھبران  کميته ھای فرعی کانگريس دارای کارمندان می باشند؛ و اعضای فردی کانگريس مخصوصاً 

می باشند که با موضوعات بودجوی سروکار دارند. قوه مقننه حکومت ايالتی و حکومت دارای کارمندانی 
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ھای ايالتی بزرگتر دارای عين ترتيبات اداری می باشند. سازمانهای غيرانتفاعی تمايل ندارند که مسئوليت 

عدد بودجوی را به عهده افرادی زياد بگذارند؛ يعنی ميخواھند که موضوعات بودجوی توسط اعضای مت

س ھا يکارمندان به طور کمتر تخصصی رسيدگی شود. به ھمان اندازه که سازمانهای غير انتفاعی توسط ف

تمويل ميشوند، آنها عالقمند ھستند که ادارات تجاری داشته باشند عوايد و مصارف را برای اداره چيان 

ها کارمندان و افراد کارمندان عالی رتبه و پاليسی سازان برآورد نمايد. برعالوۀ افراد معينی که به آن

گزارش خواھند داد يا توسط کسانيکه آنها راھنمايی ميشوند، کارمندان و ادارات کارمندان بايد الگوھای 

نهادينه شدۀ رفتاری را ايجاد کنند که در برگيرندۀ تصاحب کنندگان متعدد موقف ھای مخصوص می باشد. 

گزارش ميدھد که  Thurmaier & Willoughbyی دولت، پاليسی و سياست در بودجه بندمثال در کتاب 

ادارات بودجوی ميخواھند که به کار شان توجه کنند که متمايل به کنترول و يا متمايل به پاليسی سازی می 

خوب مورد توجه مديران عمومی قرار گيرد که با آن ادارات به حيث  باشد. اين گونه رفتارھا احتماالً 

ترول محور دولتی تقاضا مصارف را به نان سروکار دارند. ادارات بودجوی کاساس تشکيل ديدگاھای ش

دقت بررسی می کنند و دسترسی به منابع را در محدوده سال مالی به دقت تنظيم می کند تا مصارف به 

حداقل برسد. ادارات بودجوی پاليسی محور دولتی باالی گزينه ھای پاليسی درازمدت در پروپوزل بودجه 

انتخاب يا انتصاب می شوند، حتی اگر آنها خواھان جهت گيری  ی کنند. پاليسی سازانی که جديداً تمرکز م

متفاوت توسط کارمندان باشند، نميخواھند که منابع شان را جهت آوردن اين تغييرات اختصاص دھند، حتی 

  اگر آنها بدانند که گزينه ھای ديگر محتمل است.

وند که به فعاليت ھای ارائه خدمات سازمانهای دولتی عالقمند طرفداران بيرونی شامل کسانی می ش

از آن خدمات منتفع می شوند. طرفدران معمولی عبارتند از مشتريان،  کسانيکه مستقيماً  ھستند، مخصوصاً 

کارمندان، عرضه کنندگان کاالھا و خدمات و کسانيکه فکر می کنند ارائه خدمات يک نظريه خوب است. 

عام از سازمانهای دولتی حمايت می کنند. در اکثر موارد، طرفداران شايد يک گروپی  بعضی اوقات مردم

را تشکيل دھند که مسئوليت تمويل مالی سازمانهای مخصوص، بعضی واحدھای فرعی و يا فعاليت ھای 

 معين را به عهده می گيرند. گروپهای کارمندان سکتورعامه از تمويل مالی ادارات شان، شرکتهای شان و

از تمويل مالی که آنها منتفع می شوند به صورت فردی و جمعی حمايت می کنند. در رابطه با منافع مادی 

مشخص و واقعی و نظريات در مورد منافع مادی سازمان دولتی يا ھردو، انگيزه طرفدران منفعت 

حقق اھداف شخصی می باشد. در اکثر بخش ھا مديران عمومی در مورد طرفداران شان به حيث ابزار ت
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مالی ديدگاه مثبت دارند. طرفداران به حيث افراد روشن و عالی تلقی می شوند که رفاه يا منافع شان در 

خط منافع عليا سازمان قرار داشته و می توانند در تصميم گيری بودجوی منابع سياسی فراھم کنند. اگرچه 

رفداران ترجيحاتی داشته باشند که با در عين زمان مديران عمومی شايد نگران اين موضوع باشند که ط

  مسيرعمل مورد پسند مديران وفق نکند.

مخالفان بيرونی سازمان دولتی، واحدھای فرعی سازمانی يا فعاليت، به حيث موانع تلقی می شوند، نه 

ارتجاعی، به خاطرکه آنها در تالش قطع يا محدود کردن حمايت مالی می باشند. به دليل رقابتی  ضرورتاً 

ودن تصاميم خصوصيت تصاميم تمويل مالی، کاھش حمايت از بعضی چيزھا چانس تمويل آن را کمتر ب

می سازد. مخالفان شايد استدالل کنند که چيزھا نامطلوب است؛ باوصف که آنها می توانند توسط کمتر 

ديران عمومی م مطلوب نشان دادن چيزھای که آنها مخالف شان ھستند، در آن موارد برنده شوند. معموالً 

طرفداران بيشتر و مخالفان کمتر دارند. اگرچه انگيزه بعضی مخالفان منفعت مادی يا خصومت  نسبتاً 

شخصی می باشد، اما اکثر مخالفت ھا در مقابل تمويل مالی مبتنی بر افکار و عقايد می باشد. مديران 

  .)٢٤٣:٢عمومی در مورد مخالفان ديدگاه منفی دارند (

  ومیمديران عم نقش .١٫٧٫٢

شان اجرا می کنند. جامع  مديران عمومی نقش مدافعان مصرف را در سازمانها يا واحدھای فرعی اساساً 

ۀ که دادخواھی آنها را بيان می کند اين است: "لطفا برای ساحه مسئوليت من منابع مالی فراھم ملترين ج

منافع عمومی و درازمدت سازمان شان و  کنيد تا ما بتوانيم تأثيرات مهم و مثبت ايجاد کنيم." آنها با توجه به

آنها در پی کسب منابع مالی ھستند  انجام مسئوليت ھای فعلی ارائه خدمات شان دادخواھی می کنند. عمدتاً 

اما اين نکته را در نظر می گيرند که آيا کسب منابع مالی در آينده موجب مشکالت ميگردد. مديران 

با مسئوليت فعلی شان سازگاری ندارد نمی پسندند، بخاطرکه آنها عمومی تمويل مالی فعاليت ھای را که 

  مخالفت ايجاد می کند، ويا تمويل مالی را قبول نمی کنند که احتمال تطبيق موفقانۀ آن کم است.

آنها تمايل به دفاع از چيزھای دارند که خودشان و سازمان شان ترجيح ميدھند، مانند کارمندان فعال، انواع 

افراد فعال در  ،زات و ساحه يا انواع فعاليت. طورمثال، داکتران، معلمين و خلبانانمخصوص تجهي

شفاخانه ھا، مکاتب و نيروھای ھوای می باشند. افراد در سازمانها تمايل به افزايش تعداد افرادی دارند که 

  مثل خودشان در سازمان کار کنند.
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هار می کنند. روشهای متعدد اظهار نقش مديران عمومی دادخواھی شان را به روش ھای متعدد اظ

دادخواھی شايد به حيث عناصر، روشهای اظهار قابل قبول يا نقش ھای زيردست فکر شود. در عمل آن 

عناصر شايد روی ھم قرار گيرند. از جمله روشهای ممکن اظهار اين عناصر سه عنصر آن عبارتند از 

ن سياست و متشبث سياسی. ديدگاه اصالحی رفتار درست فراھم کنندۀ خدمات، تحليل گران و نظريه پردازا

مديران عمومی در مورد اين عناصر با مديران عمومی سنتی و با کسانيکه نظريه سنتی سياست بودجوی 

  را اظهار می کنند فرق دارد.

عنصر دادخواھی ارائه خدمات در بودجه بندی عمومی شايد به قدرکافی مورد توجه و تأکيد قرار نگيرد. 

بعضی کارھای عمومی سازمانی تحسين ميشود و جلب توجه می کند حتی اگر بعضی بديهی پنداشته شود. 

فقدان بعضی خدمات يا عملکرد ضعيف بعضی خدمات نيز مورد توجه قرار گيرد. کاری که خوب  احتماالً 

عکس العمل ديگر موجب  انجام داده ميشود، بدانجام داده می شود و يا ھيچ انجام داده نمی شود، يقيناً 

شرکت کنندگان در سيستم سياست بودجوی می گردد. کارخوب شايد حمايت سياسی برای يک سازمان يا 

  فعاليت را افزايش دھد. کارضعيف يا انجام داده نشده اغلب موجب کاھش حمايت سياسی می گردد.

نکه انجام کارخوب بدون مديران عمومی اصالح طلب، اظهار نظر ميکنند و خدمات ارائه می کنند، مثل اي

درنظرداشت مالحظات سياسی يگانه دغدغه فکری آنها می باشد. نمونۀ در نظر نگرفتن نفوذ سياسی 

زمانی اتفاق افتاد که افسر پوليس در اوماھا و نبراسکا پسران شاروال را در دو قضيه جداگانه در طی 

دگاه نهضت پيش مترقی مديران عمومی می چندماه بازداشت نمود. اين ديدگاه و رفتار انعکاس دھنده دي

باشد که از نظر تخنيکی متخصصين توانا ھستند. اين مديران عمومی تالش می کنند تا از سياست پرھيز 

کنند، اگرچه افراد ديگر ھمراه با اين گونه مديران  به سياست آغشته خواھند شد. آن مديران عمومی شايد 

  کنند. بگويند که کارشان بايد خود را ثابت

مديران عمومی سنتی تمايل دارند که ارائه خدمات را به حيث دادخواھی سياسی بودجوی در نظر گيرند که 

 باور آنها در آنجا توجه به مالحظات سياسی يک چيز عادی می باشد. بعضی مديران عمومی، مخصوصاً 

می کنند تا م فعاليت ھا استفاده آنانيکه دارای موقف بلند اداری می باشند، از صالحيت قانونی شان در انجا

حمايت کسب کنند نه اينکه با مخالفت مواجه شوند. آنها معلومات  احتماالً که کنند  گزينه ھای را بررسی

ند و طبق آن عمل می ردر مورد سياست ھای که با آن سرو کار دا سياسی جمع آوری می کنند، مخصوصاً 



 

١٩٦ 

 

ت به کدام  روشها و به کدام جاھا ارائه گردد مشروط به کنند. جزئيات دقيق در مورد اينکه کدام خدما

ترجيحات سياسی مديران عمومی عالی رتبه، سياست گذاران، گروھای ذينفع و اعضای اجتماع مربوطه 

می باشد. در تطبيق اين ديدگاھای سياسی استراتژيک، مديران عمومی سنتی تا ھنوز مقيد به سياست ھای 

اشند که به آن متعهد ھستند. اين گونه مديران عمومی شايد به خاطر بيش از رسمی و لزومات اخالقی می ب

حد انعطاف پذير بودن و يا اخالق مصلحتی داشتن مورد انتقاد قرار گيرند. در پاسخ آنها شايد استدالل کنند 

که اخالق آنها شامل مؤثريت يا سرعت عمل در انجام مسئوليت ھای مسلکی می شود و آن بيهودگی يک 

  معيار درست اخالقی نمی باشد.

عنصر دومی نقش دادخواھی بودجوی مديران عمومی پيشنهاد و تحليل سياست می باشد. مديران عمومی 

اصالح گرا، در مورد اين عنصر يک خط مشی در پيش می گيرند و مديران عمومی سنت گرا خط مشی 

يشنهاد سياست را تا حد ممکن بيطرفانه ديگری را. مديران عمومی اصالح گرا تمايل دارند که تحليل و پ

انجام دھند. آنها سياست ھا را تا حد ممکن بيطرفانه تحليل می کنند، و پاليسی ھای را پيشنهاد می کنند که 

توسط شواھد و استدالل منطقی توجيه شود. اگر آنها جانبداری کنند، اين کار بيشتر احتمال مسلکی بودن 

  دارد نه سياسی بودن را.

ان عمومی سنت گرا، در تحليل و پيشنهاد سياست، مالحظات سياسی را در نظر می گيرند. آنها مدير

ديدگاھا و منافع نظريه پردازان سياست، پاليسی سازان، طرفداران و مخالفان را در نظر می گيرند. آنها در 

داران و مخالفان اسی دارند طرفقبال سازمان خودشان و ساحه مسئوليت شان، در قبال کسانيکه قدرت سي

لقوه، يک جانبداری قطعی دارند. آنها می پذيرند که تحليل و پيشنهادات آنها تا حدی به اساس حمايت با

متقابل می باشد، مصلحت پذير است. آنها باور دارند که مصلحت پذيری آنها به نفع  سياسی که معموالً 

اشد و آن صالحيت ماھيت پروسه پيشنهاد و فعاليت ھای شان و به نفع کسانيکه آنها خدمت می کنند می ب

  تحليل سياست ھا را تشکيل ميدھد.

عنصر سومی نقش دادخواھی در سياست بودجه بندی عمومی جستجوی آشکار حمايت سياسی می باشد. 

در مجموع مديران عمومی اصالح گرا از اين سياست پرھيز می کنند. زمانيکه  حيات سازمان، واحد 

ساحه فعاليت آنها در معرض خطر قرار داشته باشد، آنها به فعاليت سياسی کشانده می  سازمانی، برنامه و

  شوند. حتی بعد از آن آنها به شواھد و استدالل منطقی اتکاء می کنند.
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برعکس، مديران عمومی سنتی سياست پاليسی را می پذيرند. ظاھرا آنها به ھر اندازه که باالی استدالل 

به ھمان اندازه باالی استدالل غيرمعقول و مبتنی بر جانبداری نيز اتکاء می کنند. معقول اتکاء می کنند 

آنها باور دارند که جستجوی حمايت سياسی مستلزم عالقمندی به اتکاء باالی ترجيحات يا جانبداری و 

ای رفتار غير معقول افراد ديگر می باشد تا خواست ھای بودجوی خودشان را برآورده سازند. کمپاين ھ

سياسی آنها به شمول کمپاين ھای بودجوی شايد جهت شباھت داشتن به فروشندگی و تالشهای بازاريابی 

سکتور خصوصی طراحی گردد که باالی بيم و اميد مردم تمرکز می کند. ھمچنان مديران عمومی شايد 

گر مديران عمومی ادعا کنند که حقيقت و عقالنيت غيرقطعی می باشند، تا حدی بايد مصلحت پذير بود. ا

يک پيامد ناگوار احتمالی و يا يک دست آورد درخشان احتمالی را در مورد اينکه سازمان به يک سطح 

سپس فقط شديد ترين  ؛يدا می کنند، پيش بينی کنندقابل مالحظه منابع مالی (تمويل بيشتر) دسترسی پ

ی نوع از تخصص الزم برای افراد توسط افرادی که دارا مطالبات به آسانی آشکار می گردد، مخصوصاً 

داخل سازمانهای دولتی می باشد که ميتوانند ادعای داشتن آن را نمايند. نمونه اين پديده را می توان در 

افراديکه سند  ا قرار ذيل می باشد: "تعداد کمترسخنگويان تحصيالت عالی دريافت که موقف کلی آنه

تريکه سند تحصيلی بدست مياورند خوب ھستند. به ما پول تحصيلی بدست مياورند، بد ھستند، افراد بيش

  .)٢٤٩:١بدھيد." (

  منابع مديران عمومی .١٫٧٫٣

مديران عمومی دسترسی به منابع متعدد بيشتر دارند اما قابليت آنها در کسب منابع مالی برای سازمان يا 

اينکه چقدر از اين  ساحه مسئوليت شان در پروسه بودجوی شايد کمتر باشد. مديران عمومی در رابطه با

منابع را در دست دارند و يا بايد به آن دسترسی داشته باشند تفاوت دارند. منابع آنها عبارتند از قدرت 

رسمی و غير رسمی. طوريکه در فوق ذکر شد مديران رسمی در ارائه خدمات از قدرت قانونی 

ت ھای رسمی شان به شمول تحليل و برخوردار می باشند، يا به صورت عمومی تر، آنها در انجام مسئولي

حکومتی، مديران عمومی می تواند قضايای  پيشنهاد سياست ھا ذيصالح ھستند. در بعضی سازمانها، اکثراً 

را که به آنها راجع می شود حل کنند و مقررات تنظيم رفتاری را بسازند. قدرت غيررسمی عبارت است 

عمال غيررسمی که شايد برمبنای مهارتها، اعتبار، رسوخ، از قابليت نفوذ آنها باالی ديگران از طريق ا

تخصص و معلومات آنها باشد. مانند ديگر بازيگران سياسی، مديران عمومی که در سياست بودجوی 

شرکت می کنند ترجيح ميدھند تا در استفاده قدرت سياسی برای شان رسوخ ايجاد کنند و از رسوخ ناکام 
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مومی با اشخاص و نهادھای خارج از سازمان شان که شايد منابع قابل پرھيز کنند. ھمچنان مديران ع

مالحظه فراھم کنند، رابطه ايجاد می کنند. مديران عمومی دارای روابط شخصی نيز می باشند. اگرچه 

حمايت سياسی مديران عمومی از حمايت برای فعاليت ھای که آنها نظارت می کنند نشأت می گيرد، به 

. افراد خارج از سازمان آنها و افراد مافوق در سازمان شان از فعاليت آنها حمايت خاطر روابط شخصی

می کنند به خاطرکه آنها عالقمند فراھم نمودن کاالھا و خدمات مشخص می باشند. طورمثال، توليد 

کنندگان محصوالت زراعتی و سازمانهای آنها از ادارات در داخل وزارت زراعت به خاطر آنچه که آنها 

انجام ميدھند پشتبانی ميکنند نه به خاطر روابط شخصی که با آن اشخاص در آن سازمانها دارند. با آن ھم 

 به خاطر تعامالت و ھمجواری، از روابط رسمی روابط شخصی ايجاد می شود؛ يعنی افرادی که مکرراً 

ندند. طرفداران عين نظريات را با يک ديگر شريک می سازند به آسانی می توانند يک ديگر را بپس

بيرونی را شايد افراد، نهادھای فردی (شرکت ھای يا ديگر سازمانها)، گروھای از افراد يا نهادھای 

  .)٢٥١:٤(ھای شناخته شده ذينفع تشکيل دھندشناخته نشده و يا گرو

  تصاميم مديران عمومی .١٫٧٫٤

ديگر بازيگران سياسی، مديران عمومی تصميم می گيرند که آيا در شرايط مشخص وارد عمل شوند. مانند 

آنها تصميم می گيرند که آيا قضايای مخصوص اقدامات سياسی را توجيه می کند، آيا قدرت سياسی آنها در 

تحت تأثير تصاميمی که تعيين  شرايط ديگر به صورت مؤثر تر به کار خواھد رفت. اين تصاميم احتماالً 

ن عمومی بيهوده مصرف خواھد شد قرار می گيرد. می کند که آيا نتايج مشخص شده است، آيا منابع مديرا

بدون در نظرداشت اينکه مديران دارای کدام ديدگاه ھستند، آنها بايد در رابطه با سياست بودجوی تصاميم 

اتخاذ نمايند. آنها بايد تصميم بگيرند که در ارائه بودجه شان چه بايد پيشنهاد کنند و به دفاع از پيشنهادات 

ات داشته باشند. تصميم گرفتن در مورد پيشنهادات بودجه شان موجب می شود که اندازه بودجه چه توجيه

مديران عمومی تصميم می گيرند که چقدر از صالحيت کلی  بودجه که آنها ميخواھند تصميم بگيرند. ثانياً 

 کنند. از مديرانی که نظريات اصالحی دارند ر جريان ھر سال مالی مصرفمصارف موجود شان را د

به  کنند و به ھر اندازۀ که پيشنهاد می کنند، دقيقاً ه اندازه که ضرورت دارند مصرف ب توقع ميرود که دقيقاً 

ھمان اندازه ضرورت دارند. از مديرانی که ديدگاھای سنتی دارند توقع ميرود که در تالش بدست آوردن 

اول، آنها از منابع قابل دسترس شان : کار را به دوطريق انجام ميدھند حد اعظم منابع می باشند. آنها اين

جهت افزايش منابع الزم برای بار اول استفاده می کنند. آنها بدين باورند که مصرف نکردن منابع به 
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ضرورت نداشتن به منابع است. آنها به حدی منابع ميخواھند که برای ايجاد اعظمی ترين حد تمويل کافی 

ساسی شان و وضعيت حاکم بين سياست گذاران را به شمول اينکه آيا اباشد. با انجام اين کار، آنها حمايت 

عوايد زياد است و تاچه اندازه آنها می توانند حمايت مقامات عالی رتبه، سياست گذاران و بيرونی ھای را 

تحليل سياسی را که در اينجا به کار ميرود به عنوان  Wildavskyکسب کنند، در نظر می گيرند. 

  می کند. "محاسبه" ياد

مديران سنتی که پشنهادات را تهيه می کنند، تالش می کنند که در باال نفوذ داشته باشند تا از مصارِف 

درست است، چون پاليسی سازان از  چيزيکه پيشنهاد می شود اساساً  يشتر حمايت شود نه کمتر به خاطب

رت غيرمستقيم باالی سياست ميزان بلند مصارف حمايت خواھند نمود. آنها تالش می کنند که به صو

درست  گذاران نفوذکنند تا از مصارِف بيشتر حمايت کنند نه کمتر، چون چيزيکه پيشنهاد می شود اساساً 

است، به خاطرکه بيرونی ھا از ميزان بلند مصارف حمايت خواھند کرد. مديران سنتی که پيشنهادات را 

فوذ کنند تا از پيشنهادات مصارف شان حمايت کنند تهيه می کنند در تالش ھستند که باالی بيرونی ھا ن

در ساحه فعاليت شان و درکل به ھدف کسب صالحيت ميزان مصارف بيشتر. سياست گذاران  مخصوصاً 

و بيرونی ھا ھردو می توانند در قبال، مديران عالی رتبه، سياست گذاران و ديگر بيرونی ھا طوری عمل 

ديران عمومی، شايد به صورت آشکار و رسمی نتوانند فعاليت ھای کنند که مانع مديران عمومی شوند. م

را انجام دھند که از پيشنهادات مصارف حمايت کنند و به آنها توصيه می شود که در داخل سازمان شان 

نبايد بسيار خشن عمل کنند. با اين وصف، آنها ميتوانند حمايت کافی سياست گذاران و بيرونی ھا را کسب 

ست ھای شان برآورده شود. برعکس، مديران اصالح گرا به اساس تحليل پيشنهاد می کنند، کنند تا خوا

برای تمويل پيشنهادات شان ضرورت است و از سياست  ی را ميخواھند که به باور آنهاھمان مقدار دقيقاً 

باالی قابليت  گذاران توقع دارند که جهت فراھم نمودن آن مقدار الزم بر مبنای تحليل تصميم بگيرند. آنها

  .)٢٥٢:١( آنها ارائه می کنند، اتکاء دارندھای ذاتی آنچه که در شواھد و استدالل 

  چشم اندازھا، نقش ھا، منابع و تصاميم پاليسی سازان .١٫٨

در پروسه بودجه بندی، چشم اندازھای پاليسی سازان شامل چشم اندازھا در مورد خودشان، در مورد 

ا می شود. پاليسی سازان ميخواھند که به کارمندان به حيث دنباله خودشان ديگر پاليسی سازان و بيرونی ھ

و يا ديگر سياست گذاران نگاه کنند، در حاليکه کارمندان می توانند مستقالنه عمل کنند و در بعضی موارد 

المال  يک تفاوت ايجاد کنند. پاليسی سازان تمايل دارند که خود شان را به حيث محافظين خردمند منابع بيت
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جلوه دھند. به صورت مشخص تر، مديران اجرايی و جانشينان شان، خودشان را به حيث کسانی تلقی می 

کنند که يک ديدجامع و فراگير در مورد سازمانهای دولتی دارند، نه مانند قانونگذاران، پاليسی سازان، 

بورد پاليسی باالی چشم مديران عمومی و بيرونی ھا که ديد محدود دارند. قانونگذاران و اعضای 

اندازھای محدودتر تأکيد ميکنند و خودشان را به حيث کسانی تلقی می کنند که درک محکم از جزئياتی 

دارند که آنها در باره اش توجه می کنند، اين کار برعکس مديران اجرايی و جانشينان شان است که به 

و مجموعه از سياست گذاران به حيث کسانی می به اساس دانش سطحی عمل می کنند. ھرد باور آنها نسبتاً 

بينند که در کسب منابع بسيار عالقمند ھستند از احتماالت بديل برای استفاده منابع به قدر کافی تمجيد نمی 

کنند. پاليسی سازان بيرونی ھا را به حيث نيروھای سياسی نگاه می کنند که برعالوه پيشنهاد بودجه، 

خود آنها را يا به صورت کلی تر سازمان را مورد حمايت يا مخالفت  خصاً موقف مشخص آنها را، يا ش

قرار ميدھند. سياست گذاران اصالح گرا بيرونی ھا را به حيث مداخله کنندگان غيرمنطقی ميدانند؛ پاليسی 

  سازان سنتی بيرونی ھا را به حيث شرکت کنندگان مشروع ميدانند.

عمومی ساختمان را ايفا می کنند. اصوال اين نقش عبارت از گفتن  نقش محافظ منابع پاليسی سازان عمدتاً 

اين نکته به ديگران ھست که آنها نمی توانند تأييد استفاده آنقدر منابع سازمان دولتی را بدست آورند که آنها 

می خواھند. سياست گذاران به مديران عمومی، بيرونی ھا و ديگر پاليسی سازان جواب رد می دھند. 

گذاران دادن جواب منفی را مياموزند به خاطرکه از نظر عملی آنها نمی توانند به تمام تقاضاھای  سياست

که در يافت می کنند پاسخ مثبت دھند. در انجام اين نقش حفاظتی سياست گذاران در مورد پيشنهادات به 

چرا پيشنهادات پاليسی  شمول چرا آنها بايد تمويل شود سوال می کنند. آنها در جستجوی داليلی ھستند که

بايد تمويل گردد. در بعضی موارد پاليسی سازان از پيشنهادات مصارف دفاع می کنند. پاليسی سازان 

اصالح گرا بايد اين کار را به خاطر تحليل انجام دھند، و پاليسی سازان سنت گرا بايد اين کار را انجام 

پاليسی عامه آنها می باشد، حوزه ھای انتخاباتی آنها دھند به خاطرکه اينگونه پيشنهادات بخش از اجندای 

را کمک می کند، علل ناخوشايند می باشد يا فشارات سياسی وارده از سوی بيرونی ھا را انعکاس ميدھد. 

پاليسی سازان سنتی در مقابل مالحظات سياسی تعامل با بيرونی ھا بيشتر حساس ھستند به خاطرکه دغدغه 

  پيشرفت شخصی، سياسی يا سازمانی خود شان باشد. فکری آنها شايد بيشتر

منابع قابل دسترس برای پاليسی سازان شامل قدرت ھای رسمی موقف ھای آنها و قدرت رسمی نفوذ باالی 

ديگران می باشد. مديران اجرايی و جانشينان شان در کل فرصت تعيين اجندای بودجه را برای 
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ا ميتوانند برای بعضی پيشنهادات حمايت ھای گسترده کسب کنند قانونگذاران دارند. به طور غيررسمی آنه

از قدرت رسمی  يا حداقل ظاھرا اين گونه حمايت را ايجاد کنند. قانونگذاران و اعضای بورد پاليسی جمعاً 

بيشتر برخوردارند نسبت به مديران اجرايی و جانشينان. با اين وصف، تا آن قدرت رسمی به صورت 

، مديران اجرايی و جانشينان مديران اجرايی شايد به خاطر قدرت رسمی شان و نفوذ جمعی ابراز نگردد

باالی ديگران نتوانند تأثير بيشتر باالی بودجه داشته باشند. مرزھای محدود جغرافيايی حوزه ھای 

ن انتخاباتی يا دامنه محدود منابع سياسی، به اعضای بورد پاليسی اجازه نمی دھد که به اندازه مديرا

عمومی قدرت سياسی غيررسمی کسب کنند. در سياست بودجه بندی ساالنه، مديران اجرايی به صورت 

فردی و قانونگذاران و اعضای بورد پاليسی به صورت جمعی قادر به جلوگيری مصارف خواھند بود. 

مايت زمانيکه دو گروه پاليسی سازان از نظر سياسی با ھم در تقابل قرار می گيرند، آن طرف که ح

بيرونی بيشتر دارد برنده است، به استثناء اينکه يک طرف مصمم شود که پيامدھای سياسی را ناديده 

بگيرد. در يک سيستم سياسی بودجوی کنترول محور، مديران اجرايی شايد دسترسی به صالحيت 

ی را در مصارف را در جريان سال مالی نيز کنترول کند. آن صالحيت می تواند منابع مديران اجراي

  رابطه با واحد ھای فعال کمک کند.

قانونگذاران سنت گرا و اعضای بورد پاليسی شايد توسط تبادله ضمنی و صريح حمايت بين خودشان، 

باالی حمايت کنندگان بيرونی و مديران عمومی قدرت اعمال نمايند.  شمار زيادی از مديران و دانشمندان 

سازمانها/واحدھای ادارای فعال و بيرونی ھا را به نام "مثلث  علوم سياسی روابط بين مقامات منتخب،

ھمان کميته ھای تقنينی، ادارات  آھنين" يا "شبکه ھای موضوع ناميده اند." مثلث ھا آھنين مشخصاً 

گروھای ذينفع انتظام يافته ای می باشد که باالی حوزه ھای سياست توسط ھمکاری با يک  و ومتیحک

جانشينان مديران اجرايی و ديگر پاليسی سازان تسلط دارند و اعمال نفوذ در اين  ديگر، مديران اجرايی،

گونه بخشها برای شان مشکل می باشد. از نظر مفهومی شبکه ھای موضوع جامع تر و انعطاف پذيرتر 

می باشد، اما  شرکت کنندگان آنها نيز به نظر ميرسد که در کل سياست ھا را در درون حوزه ھای 

حث شان توسط رفع اختالفات و ايجاد يک جبهه متحد در مقابل شبکه ھای موضوع بيرونی موضوع ب

تعيين می کنند. در درون سيستم ھای بودجوی، مديران اجرايی که تالش می کنند باالی مثلث ھای معين يا 

ران، شبکه ھای موضوع اعمال نفوذ کنند، اغلب می توانند مشخص سازند که کدام مجموعه از سياست گذا
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طرفدران بيرونی، واحدھای اداری فعال با آنها ھمکاری خواھند کرد و کدام يکی مخالفت خواھند نمود. 

  پيشرفت را از نظر سياسی استدالل ميکنند.پاليسی سازان اصالح گرا در مورد قابليت 

ان اجرايی و تصاميمی که پاليسی سازان در پيش رو دارند از يک سو بين مديران اجرايی و جانشينان مدير

ان بايد از سوی ديگر بين قانونگذاران و اعضای بورد پاليسی تقسيم می شود مديران اجرايی و جانشين

ھای اداری فعال و پروگرام ھای متعدد بايد چقدر پول اختصاص داد شود. تصميم بگيرند که به واحد

اين تصاميم آزادی عمل بيشتر مديران اجرايی منتخب می خواھند نسبت به جانشينان مديران اجرايی، در 

ادعا نمی توانند که موقف مستقل دارند. اگرچه بعضی  داشته باشند، بخاطرکه جانشينان مديران اجرايی قوياً 

وقف مستقل اعطا گردد، اوقات، جانشينان مديران شايد ادعا کنند و به خاطر نفوذ سياسی شان برای آنها م

ورد صالحيت و اعتبار مسلکی باشد. سرپرست غير منتخب مکتب به اساس استدالل در مآن نفوذ حتی اگر 

اغلب به خاطر موقف تخصصی اش باالی بورد مکتب اعمال نفوذ می کند. مديران اجرايی که درجريان 

سال مالی باالی منابع صالحيت قانونی دارند می توانند آن قدرت را جهت افزايش ھمکاری با مديران 

طر داشتن صالحيت تصميم گيری در مورد اينکه چقدر از اين منابع محدود به عمومی استفاده کنند. به خا

مديران عمومی تخصيص داده شود، مديران اجرايی می توانند به بعضی از خواسته ھای آنها لبيک گويند. 

بعد از کميته کاری، قانونگذاران و اعضای بورد پاليسی شايد قدرت سياسی بوجودی را داشته باشند تا 

م نهايی را اتخاذ نمايند که واحدھای اداری فعال و برنامه متعدد تا چه حد صالحيت مصرف را تصمي

دارند. قدرت اجرايی ِوتو مديران را قادر می سازد تا در مورد بودجه باالی قانونگذاران نفوذ کنند. در 

رايی با قانونگذاران رابطه با اينکه ھردو طرف چقدر بدست خواھد آورد يا از دست خواھد داد، مديران اج

مذاکره می کنند. مديران اجرايی اليحه ھای معين يا مصارف پيشنهادی را ِوتو نمی کنند و در عوض 

قانونگذاران از ترجيحات مديران اجرايی حمايت می کنند و تهديد می کنند که اگر مديران اجرايی اليحه ھا 

رجيحات مديران اجرايی حمايت نخواھند کرد. يا مصارف پيشنهادی را تأييد نکنند، قانونگذاران از ت

برخالف بحث ھای که در طرفداری از ِوتو صورت گرفت، قدرت ِوتو يک مدير اجرايی در پايين آوردن 

مصارف يک جهته نيست. قدرت ِوتو مدير اجرايی را می توان جهت کاھش يا افزايش مصارف به کار 

اجرايی می باشد. نمونه ِوتو در رابطه با قانونگذاران متکی به ھر ترجيحات فردی مديران  برد، عمدتاً 

اتفاق افتاد، زمانيکه والی يک پروژه پل سازی معين را برخالف دستورات  Illinoisمعين در ايالت 
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قانونگذاران ِوتو کرد در حاليکه در عين زمان، نصف ديگر عين پروژه ھای معين پل سازی را در حمايت 

  .)٢٥٣:٢انتخاباتی قانونگذاران ِوتو نکرد (زه ھای از ناحيه ھای مربوط به حو

  چشم اندازھا، نقش ھا، منابع و تصاميم بيرونی .١٫٩

بيرونی ھا عبارتند از ماليه دھندگان، رأی دھندگان، شهروندان و طرفداران که توسط شرکت در پروسه 

ھا خودشان را به  تصميم برای بودجه ساالنه در تالش کسب کاالھا و خدمات می باشند. ھمچنان بيرونی

حيث داور نهايی آنچه که سازمانهای دولتی در مورد بودجه عمومی تصميم می گيرند ميدانند، به خاطر که 

آنها "مردم عام" ھستند. بيرونی ھا به آن حوزه ھای معين فعاليت ھای مديران عمومی ارزش ميدھند که 

به حيث کسانی می بينند که مسئوليت اجرای  در مورد خودشان (بيرونی ھا) باشد. آنها مديران عمومی را

سياست ھا را دارند. آنها خودشان را به حيث کمک کنندگان در پروسه پاليسی ميدانند. بيرونی ھا سياست 

را از بيرونی ھا می گيرند و آن را به سياست رسمی، به شمول  ث کسانی ميدانند که فشارگذاران را به حي

 . به ديگر بيرونی ھا به حيث ھمکاران يا مخالفان نگاه می شود. احتماالً سياست بودجوی  تبديل می کنند

آنها کمک کنندگان را به حيث کسانی نگاه کنند که عين خواست ھا را به صورت معقول دنبال می کنند؛ 

آنها مخالفان را به حيث کسانيکه با منطق، بی منطق يا غيرقابل توضيح باشند تلقی کنند و طرز  احتماالً 

فکرشان شباھت زيادی با ديدگاھی مديران عمومی و اداره چيان دارد و متکی به اين است که آيا آنها ت

رابطه منطقی يا غير منطقی در بين ديدگاھا و رفتار مخالفين می بينند و آيا درکل آنها کدام منطقی را در 

  رفتار مخالفان می بينند.

باالی پاليسی سازان جهت  ايجاد و جهت دھی فشار ش خودشان،بيرونی ھای به اين باور ھستند که نق

حمايت گزينه ھای پاليسی خود بيرونی ھا می باشد. اين فعاليت را ميتوان حزبی توضيح داد حتی زمانيکه 

ھيچ گروه انتظام يافته دخيل نباشد. احزاب سياسی و گروھای ذينفع آن افرادی را که اين طور انگيزه دارند 

را باالی پروسه ھای پاليسی سوق دھند. آنها اين کار توسط البی  مال نفوذ نمايد و فشاررند تا اعگردھم مياو

گری، نفوذ باالی ديگران به ھدف البی گيری کردن، سهم گيری در فعاليت ھای انتخاباتی و فراھم نمودن 

ل فراھم می منابع برای ديگران انجام ميدھند. در البی گری آنها برای پاليسی سازان معلومات و استدال

کنند. بيرونی ھا شايد تخصص، موقف خوب مردمی و مهارتهای داشته باشند که معلومات و استدالل ھای 

آنها را ترغيب کننده بسازد. دانشمندان، اساتيد پوھنتون و افسران نظامی متخصصين ھستند. سرباز 

ت ھا راھنمايی می کنند که کارآزموده اردو و مادران حس ھمدردی به ميان مياورند. حقوق دانان شرک
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قضايا را به صورت ماھرانه ارائه کنند. بيرونی ھا باالی ديگران نفوذ می کنند تا توسط خطابه ھای 

ق نمايند. در کل اين گونه کمپاين ھا از يعمومی و به راه انداختن کمپاين ھا ديگران را به البی گری تشو

محدوده گروه ھای سازمانهای بيرونی صورت می طريق مطبوعات صورت می گيرد، اما آنها نيز در 

گيرد بدون اينکه به صورت مستقيم با مطبوعات سروکار داشته باشند. بيرونی ھا شايد توسط رأی دادن و 

توسط حمايت يا مخالفت با کانديدان مشخص ھمراه با رسوخ، پول يا کارھای تبليغاتی شان در فعاليت ھای 

مليون  ٤٠بزرگ (مانند انجمن افراد باز نشسته امريکايی که بيشتر از انتخاباتی شرکت کنند. گروھای 

عضو دارد)، اتحاديه ھای کارگری (مانند فدراسيون ايالت، ناحيه و کارمندان شاروالی امريکا، و اتحاديه 

 Mothersباالی موضوعات واحد تمرکز می کنند ( بين المللی کارمندان خدمتی) و گروھای که مخصوصاً 

Against Drunk Driving and Sierra Club می توانند رأی قابل مالحظۀ در انتخابات به صندوق (

بريزند. تأييد توسط افراد يا گروھا شايد مفيد باشد، در اکثر کمپاين ھا از پول ميتوان به حيث يک امتياز 

نی ھا شايد به صورت کارگرفت و کارھای تبليغاتی جهت تغيير دادن نتايج انتخابات انجام داده ميشود. بيرو

لقوه امکانات و منابع فراھم نمايند. اگرچه سياست گذاران و سياست گذاران با داوطلبانه به سازمانها،

ھمکاری در کمپاين در اينجا در ذھن خطور می کند، سازمانهای غير انتفاعی و حتی ادارات دولتی شايد 

. بيرونی ھا عالقمند ھستند که در مورد نحوه تحت تأثير قرار گيرند توسط ھمکاری اين منابع مستقيماً 

اعمال قدرت مديران عمومی جهت تأمين بهتر منافع بيرونی ھا تصميم بگيرند و مايل ھستند که از مديران 

عمومی بشنوند که چقدر منابع مالی اضافی جهت فراھم نمودن کاالھا و خدمات شايد استفاده شود. بيرونی 

اران به روشهای نفوذ کنند که مديران عمومی حتی نمی توانند قصد آن را ھا می توانند باال سياست گذ

  داشته باشند.

اصالح گرايان ترجيح ميدھند که به بيرونی ھا زياد توجه نکنند مگر اينکه آنها از نظر تخنيکی متخصص 

نند که يک و از نظر سياسی قدرتمند باشند که آنها را نميتوان از نظر انداخت. اصالح گرايان فکر می ک

شخِص که کفش را می پوشد بهترين کسی است که بگويد آيا آن کفش راحت و مطابق ضرورت است و يا 

خوب ساخته شده است. سنت گرايان بيرونی ھا را، کسانيکه از سياست ھای مورد پسند و يا حوزه فعاليت 

  آنها حمايت می کنند، می پذيرند و تشويق می کنند.

است که از چه بايد حمايت کرد، کدام ائتالفات ايجاد شود و چقدر تالش شود يا  تصاميم بيرونی ھای اين

برنامه ھای مشخص تمويل گردد. آنها گزينه ھای تمويل مالی را انتخاب می کنند و آنها از کسانی طلب 
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ھمکاری می کنند که با ايشان منافع مشترک دارند و آنها به خاطر تجزيه قدرت سياسی و ضرورت کسب 

  ثريت در جاھای مختلف جهت تحقق اھداف سياست، ائتالفات ايجاد می کنند.اک

در سيستم سياسی سنتی بودجه بندی ساالنه يک پديدۀ مشترکی را که ھمه شرکت کنندگان درک می کنند 

اين است که در قدم نخست پيشنهادات بودجه بيشتر از مقداری می باشد که پيشنهاد کنندگان توقع بدست 

پيشنهادات بودجه است که مديران ارشد،  انفالسيونیرا دارند. ھدف اين کار فراھم نمودن مقدار آوردن آن 

 ند از پيشنهادات مصارف کاھش دھندمديران اجرايی و قانونگذاران يا اعضای بورد پاليسی می توان

)٢٥٥:٣(.  

  خالصه

انجام داد، وضعيتی را به  درک سياست به حيث تصميم گيری در مورد اينکه سازمانهای دولتی چه خواھد

وجود مياورد که مديران وارد عمل می شوند. اکثر سياست ھای مرتبط با سازمانهای دولتی، ظرفيت انجام 

نقش بسيار فعال را که مديران عمومی به حيث مديران عمومی عمل کنند ندارد. با بعضی استثنائات اندک، 

ساسی، حزبی و شخصی اجتناب می کنند. آنها در مديران عمومی از سهم گيری علنی در سياست ھای ا

سياست  سياست پاليسی و سياست سازمانی که با ساحه فعاليت شان ارتباط دارد سهم می گيرند. اساساً 

بودجوی زيربخش سياست پاليسی می باشد چون اين سياست با اختصاص منابع الزم برای انجام فعاليت که 

  دارد.توسط سازمان تعيين شده است ارتباط 

سياست بودجوی مديران عمومی توسط تهيه پيشنهاد بودجه خواستار تمويل مالی ساحه فعاليت شان می 

صالحيت مصرف بودجۀ موجود را در جريان سال مالی دارند.  شوند و ھمچنان تصميم می گيرند که فعالً 

که مديران عمومی مديران اجرايی و جانشينان مديران اجرايی تصميم می گيرند چقدر پيشنهاد کنند 

صالحيت مصرف را داشته باشند، قانونگذاران و اعضای بورد پاليسی تصميم می گيرند که مديران چقدر 

صالحيت مصرف کردن را داشته باشند. بيرونی ھا اغلب کوشش می کنند که در رابطه با تصاميم 

مومی و پاليسی سازان در بودجوی باالی مديران عمومی و پاليسی سازان نفوذ کنند.در عوض، مديران ع

  رابطه با اينکه بيرونی ھا از کدام تصاميم بودجوی حمايت کنند، باالی آنها نفوذ می کنند.

ديدگاھای سنتی و اصالحی دو ديدگاه عمومی در مورد شرکت مديران عمومی  در سيستم ھای سياسی 

از نظر تخنيکی متخصصين توانا  بودجه ساالنه می باشد. ديدگاه اصالحی تأکيد می کند که مديران عمومی
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ھستند و بايد باشند و آنها از نظر سياسی بی طرف ھستند. اصالح گرايان می گويند که تهيه پيشنهادات 

بودجه بايد بر مبنای تحليل منطقی صورت گيرد و پيشنهادات بايد به مقداری دقيقی محدود شود که برای 

استفادۀ صالحيت قانونی در فعاليت ھا به خاطر کسب فعاليت ضرورت می باشد. اصالح گرايان مخالف 

حمايت سياسی می باشد، چيزی را که آنها به حيث استفادۀ التماس اما گمراه کننده بحث و تالش جهت نفوذ 

باالی بيرونی ھا و سياست گذاران از ابزار سياسی تلقی می کنند. سنت گرايان می گويند که سياست يک 

برای سازمانهای دولتی می باشد که مديران عمومی به بعضی رفتارھای پروسه قاطع تصميم گيری 

سياست گرا ضروت دارند تا به کار شان موقف شوند. سنت گرايان به خاطر دفاع از در نظرگرفتن شرايط 

سياسی در پيشنهاد بودجه و تطبيق آن؛ ارائه استدالل سياسی برای تمويل ساحه فعاليت ھای آنها و نفوذ 

ی ديگر جهت کسب منابع مالی برای ساحه فعاليت شان استدالل می کنند. در ھر سيستم سياسی کردن باال

بودجه ساالنه احتمال تغيير وجود دارد؛ با اين وصف فعاليت موفقانه برای مديران عمومی که باآن 

خصايص  ناممکن می باشد ولو اينکه آن مخالف باشند تقريباً  خصايص سيستم سياسی بودجه ساالنه کامالً 

  سنتی باشد يا اصالحی.

 سواالت

  می را ارائه ميدارد؟هوميم بودجوی به مفهوم سياسی چه مف. تصا١

  . سياست حزبی چه نوع سياست را بيان ميدارد؟٢

٣ .Johathan Swift سياست حزبی را چگونه بيان ميدارد؟  

  . سياست سازمانی يعنی چه؟٤

  ؟. مديران عمومی در سياست چگونه شرکت ميکنند٥

  . سياست بودجوی را مختصراً توضيح دھيد؟٦

  با سياست بودجوی موقتی چه فرق دارد؟ دايمی. سياست بودجوی ٧

  . کدام ديدگاه ھای در مورد سياست بودجوی ساالنه وجود دارد؟٨

  . چشم انداز يعنی چه؟٩
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  . منابع و تصاميم را تعريف نمايد؟١٠

  گونه است؟. چشم انداز مديران عمومی در مورد ديگران چ١١

  . مديران عمومی در سطوح باالتر مايل اند چگونه نقش را داشته باشند؟١٢

  . نقش مديران عمومی را در سازمانها بصورت خلص توضيح دھيد؟١٣

  . مديران عمومی به کدام منابع دسترسی دارند؟١٤

  . مديران عمومی کدام تصاميم را اتخاذ مينمايند؟١٥

  سازی دارا اند؟ هدر زمان پروسه بودج . پاليسی سازان کدام نقش را١٦

 . بيرونی ھا چگونه نقشی را در پروسه بودجه سازی و بودجه دارا اند؟١٧

  

  ماخذ

  پروگرام ماستری پاليسی و اداره عامه.اساسات مديريت مالی عامه،  ).١٣٩١. (. وريد، سوين١

٢. Wildavsky, Aaron. (١٩٨٤). The Politics of the Budgetary Process, ٤th ed. 

Boston: Tittle, Brown 

٣. Wildavsky, Aaron, and Naomi, Caiden. (٢٠٠٣). The New Politics of the 

Budgetary Process, ٥th ed. New York: Longman. 

٤. Mayer, Roy T. (١٩٩٦). Strategic Budgeting. Ann Arbor: University of Michigan 

Press 

٥. Thurmaier, Kurt M.and Katherine G. Willoughby. (٢٠٠١). Policy and politics in 

State Budgeting. Armonk, NY: M.E. Sharpe. 

  



 

٢٠٨ 

 

  فصل دوم

 پاليسی مالی و بودجه

  

روزگاری کاھش ماليات حمايت جهانی را ميان اقتصاد دانان به حيث شيوه پسنديده مبارزه عليه رکود 

تصويب نمود، چنين اشتياقی به  ١٩٦٤ماليات کنيدی جانسن را در  ايجاب ميکرد. زمانيکه کنگره کاھش

  منافع از دست داد. يرات توسط ذخيره فدرال در ميزانتغي

ضعيف شد، شرکتهای مانند ھيوليت پکرد، نورتل و سسکو استدالل  ٢٠٠١ھمچنانيکه اقتصاد امريکا در 

که نميتواند منافع خود را در آن پيش بينی  نمودند که اقتصاد پيشرفته از نظر فناوری انقدر نامناسب است

کنند. برعالوه ھزاران امريکايی قرار بود وظايف شان را از دست دھند. در نتيجه آنها برای بهبود 

وضعيت مالی برای کاھش ماليات تالش ورزيدند. در پاسخ به اقتصاد ضعيف شونده رئيس جمهور جورج 

به کاھش  زنمود که اياالت متحده امريکا نيای استدالل ميکاھش داد. و ٢٠٠٢ماليات را در  بوش واکر

ماليات داشت چون حکومت فدرال پول بی حد زيادی را از اقتصادی خصوصی بيرون ميکرد و باعث 

  صورت گرفت. ٢٠٠٣کندی رشد امريکا ميگردد. کاھش ديگر در ماليات در سال 

ت اکثراً حکومت را وادار ميسازد تا بخاطر آنانيکه بدين باور اند که اقتصاد بصورت ذاتی بی ثبات اس

نمايد. حکومت ميتواند در با ثبات ساختن اقتصاد از طريق بکارگيری  حفظ وظايف و عوايد مداخله

  مصارف و ماليات کمک نمايد. 

قبل از اينکه ما به طرف پاليسی ھای ثابت حکومت گام برداريم، بخاطر داشته باشيد که بودجه دولت دربر 

ت در يکسال دوللت از عوايد دو جز ميباشد: مصارف دولتی و عوايد دولت. زمانيکه مصارف دوگيرنده 

پيشی ميگيرد کسر بودجه واقع ميشود. زمانيکه بودجه با کسر مواجع ميشود، حکومت بايد توسط صدور 

دتر نسبت به مصارف حکومت زيا دولتقرض کند. اگر عوايد بل ھای خزانه، ياداشت ھا و پيمانها پول 

باشد، بودجه زياد ميشود. زمانيکه حکومت فدرال با زيادی بودجه مواجه ميشود، ميتواند با استفاده از 

بودجه اضافی قروض خود را بپردازد. باالخره زمانيکه مصارف حکومت با عوايد ماليات مساوی باشد، 

  .)١:١ما دارای يک بودجه متوازن خواھيم بود (
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  پاليسی مالی  ٢٫١

نز بدين باور بود که رکود عظيم به علت تقاضاء کلی ناکافی بوجود ميايد. چون وی فکر جان مينارد کي

ناپذير است. کينز استدالل مينمود که خوش  ادر يک استقامت رو به پائين انحن ميکرد که قيمتها و معاشات

را پر  داماستخبينی اقتصاد دانان کالسيک که اقتصاد بصورت اتوماتيک و فوری در حرکت است تا ساحه 

سازد غلط است. به نظر کينز و ھمفکران وی يک حکومت فعال بايد تقاضا مجموعی را افزايش دھد تا 

. به عباره ديگر پاليسی مالی توسعوی که توسط حکومت فدرال آغاز باشد که وظايف و عوايد را حفظ نمايد

  شده است راھی است که توسط آن ميتوان اقتصاد را با ثبات ساخت.

استفاده مصارف و ماليات دولت برای ارتقاء اھداف مشخص اقتصاد کالن ی مالی عبارت است از پاليس

 ، قيمتهای باثبات و رشد اقتصاد. مصارف حکومت در برگيرنده خريداری اشياء وملکامانند استخدام 

ار و تهيه غذا خدمات مانند فراھم نمودن طياره ھای بوينگ و انتقال پول مانند پرداخت پول برای افراد بيک

ميباشد. در اياالت متحده امريکا کنگره و ريئس جمهور پاليسی مالی را تعيين مينمايند. از ھمينرو يک 

روند تصميم گيری جمعی را بازتاب ميدھد. جدول زيرين مثالهای اخير پاليسی مالی امريکا را نشان 

  ميدھد.

عوی محصوالت واقعی، سد. پاليسی مالی توم انقباضی باشنعوی و يا ھسپاليسی ھای مالی ميتوانند تو

و عوايد را افزايش ميدھد. با استفاده از چنين پاليسی ميتوان اقتصاد را از رکود بيرون آورد. يک  استخدام

و عوايد را کاھش ميدھد. ميتوان با استفاده از آن با  استخدامپاليسی مالی انقباضی محصوالت واقعی، 

  .)٢:١مبارزه کرد ( انفالسيون
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  : مثال ھای پاليسی مالی اياالت متحده١٫٢جدول 

  پاليسی  مشکل اقتصادی  سال

زمانيکه اقتصاد رو به کاھش بود، کيندی و جانسن کاھش دايمی ماليات را   رکود  ١٩٦٤

در  ٩١برای افراد و شرکتها اجراء نمودند. ميزان بلند ماليات برای افراد از 

  در صد کاھش يافت. ٧٠صد به 

، جانسن فرمان افزايش موقتی ماليات را صادر ترور برای تعديل فشارھای  نفالسيونا  ١٩٦٨

در صد در يک زمان بديهی ھای انفرادی  ١٠مينمايد. اين زياده ستانی 

  ماليات بر عايدات عالوه گرديده.

در حال مقابل شدن با اقتصاد بی اندازه داغ، نيکسن فرمان کاھش مصارف   انفالسيون  ١٩٦٩

  ا صادر مينمايد.دولتی ر

با ترس از رکود که توسط بلند رفتن قيمت ھای تيل اوپک وجود داشته،   رکود  ١٩٧٥

در صد ماليات بر عايدات را صادر کرد که اين  ١٠فورد فرمان کاھش 

  کاھش ماليات فوراً توسط کنگره تصويب گرديد.

ھش در در جواب به يک اقتصاد آھسته، ريس جمهور ريگن خواھان کا  رکود  ١٩٨١

ماليات بر عايدات فردی و افزايش در مصارف دفاعی شد. ميزان بلند 

  در صد رسيد. ٢٨در صد به  ٧٠ماليات برای افراد از 

بوش فرمان کاھش در ميزان محدوديت بخاطر افزايش عايد خالص در   رکود  ١٩٩٢

  و افزايش مصارف را صادر نمود. ١٩٩٢

بل پذيرش در عدم استخدام، کلنتن خواھان در جواب به سطوح بلند غير قا  رکود  ١٩٩٣

ميليار دالر که در بر گيرنده مصارف دولتی و کاھش  ١٦برنامه اشتغالی 

ماليات به مقصد افزايش سرمايه گذاری بود گرديد. اين اقدام توسط کنگره بر 

  گشتانده شد.

٢٠٠٧ 

الی 

٢٠٠٩  

کاھش داده و بوش و اوباما کنگره را متقاعد ساختن را تا ماليات را   رکود

  مصارف دولتی را افزايش دھند.
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پاليسی ھای مالی بخاطر تغيير دادن منحنی تقاضای کل اقتصاد و يکجا ساختن منحنی عرضه بکار برده 

کامل و قيمتهای با ثبات بوجود آمده و بهبود يابند. در گام اول با استفاده پاليسی مالی  استخدامميشود تا 

  م.يکل آغار مينمانتقال منحنی تقاضا برای ا

  پاليسی مالی و تقاضای کل  ٢٫٢

پاليسی مالی احتياطی استفاده عمدی تغييرات در مصارف حکومت و وضع نمودن ماليات برای متاثر 

ساختن تقاضاء کل و برای تحت نفوذ قرار دادن عملکرد اقتصاد در کوتاه مدت زمانيکه ظرفيت آن برای 

دارای چهار جزء ميباشد: مصرف، سرمايه  لباشيد که تقاضا ک د. بخاطر داشتهتوليد درست ميگردد ميباش

گذاری، مصارف دولتی و صادرات خالص. در کوتاه مدت پاليسی مالی چرخ تجارتی اقتصاد را توسط 

  .)٤:١متاثر ميسازد ( انفالسيونمبارزه عليه رکود يا 

  مبارزه عليه رکود ٢٫٢٫١

د،جائيکه منحنی تقاضا چرخمي Aنکته  د در تعادلبا توجه به جدول فوق فرض مينماييد که اقتصاد از رکو
 .)٤:١کل با منحنی عرضه کل در تقاطع قرار ميگيرد (

  : سياست انبساطی١٫٢شکل 
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 افزايش در توليدات
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  ليد واقعی تو
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اگر حکومت بخواھد تا اقتصاد را توسعه دھد ميتواند اين کار را با افزايش مصارف دولت يا کاھش ماليات 

کامل را ميان آورد ھر دوپاليسی ميتواند منحنی تقاضاء کل را به  استخدامنانيکه اقتصاد انجام دھد. ھمچ

  سمت راست انتقال دھد که باعث افزايش در محصوالت واقعی و افزايش در قيمتها ميگردد.

مليارد دالر  ٩٠٠کامل يعنی  استخداممليارد دالر امريکايی است که پائين تر از محصول  ٧٠٠محصول 

به طرف  لزين و انتقال دادن منحنی تقاضا کدارد.در اينجا اقتصاد ميتواند با دنبال نمودن اقتصاد کينقرار 

مليارد  ٧٠٠. با انجام دادن چنين کاری محصول اقتصاد از AD١به  AD٠يعنی از راست انکشاف يابد 

  پايدار ميماند.افزايش ميابد. متوجه باشيد که بادرنظرداشت منابع وافر در اقتصاد سطح قيمت ھا 

  چگونه حکومت ميتواند تقاضا کل را افزايش دھد؟ دراينجا حکومت سه گزينه مالی دارد: 

  . افزايش در مصارف حکومت١

  . کاھش ماليات٢

  . يکجا نمودن ھر دو٣

اگر بودجه فدرال بصورت ابتدايی متوازن گردد، پاليسی مالی بايد بطرف کسر بودجه (مصارف حکومت 

  د ماليات) حرکت نمايد تا با رکود بتوان مبارزه کرد.در افزايش عواي

ساده ترين شيوه، افزايش مصارف حکومت است. اگر حکومت خواسته باشد تا  افزايش مصارف حکومت:

اشياء ديگر خود را افزايش دھد. اين افزايش خريد شاه راه ھا و ساختن خريداری طياره ھای جيت، 

يسازد. طبق تاثيرات ضريب تکاثر تقاضا کل بيشتر از مصارف بصورت مستقيم تقاضا کل را زيادتر م

  اضافی حکومت افزايش خواھد يافت.

مليارد دالر طياره ھای جيت از بوينگ خريداری نمايد، روند  ٢٥اگرفرض کنيم که حکومت به ارزش 

و فايده  ماستخداضريب را در حرکت تعيين ميکند. تاثير ابتدايی تقاضا بلند از طرف حکومت اين است تا 

را در بوينگ تحريک نمايد.  زمانيکه کارکنان بوينگ معاشات بلندتری دريافت نمايند و صاحبان شرکت 

ھا فايده بيشتری از سهم خود دريافت نمايند، آنها مصارف خود را در خريداری موتر، لوازم خانه وغيره 

ضاء برای توليدات شرکتهای ديگر اشياء افزايش خواھند داد. از ھمينرو خريداری حکومت از بوينگ تقا
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مانند شرکت فورد، ورلپول و جنرال الکتريک را افزايش ميدھد. بنابر اين شرکتها کارگران بيشتری 

استخدام نموده و به فوايد بيشتری دست پيدا ميکند.به ھمين شکل منافع زياد مالی باعث مصارف بيشتر 

له مصارف افزايش يافته تقاضاء کل را بيشتر باال ميبرد. ميگردد و به ھمين شکل ادامه پيدا ميکند. ھر مرح

زمانيکه تمام اين تاثيرات يکجا ميشوند، تاثيرات عمومی باالی مقدار اشياء وخدمات که مردم تقاضا دارند 

ميتواند بسی بزرگتر و بيشتر از تحريک آغازينی که از مصارف اضافی حکومت بوجود آمده بود باشد. با 

مليارد  ١٠٠مليارد دالر تقاضاء کل را به اندازه  ٢٥خريداری حکومت به ارزش  ) ١ اشاره به شکل (

  افزايش ميدھد. 

به جز از افزايش مصارف، ايا کدام راھی ديگر برای افزايش تقاضا وجود دارد؟ پاليسی  کاھش ماليات:

ھش ماليات مالی توسعوی ديگری که به مقصد افزايش تقاضای کل برای حکومت وجود دارد ھمان کا

  است.

کاھش ماليات بر عوايد شخصی مقدار پولی را که کارگران به خانه ميبرند افزايش ميدھد. اگر انها پول 

بيشتری بخانه ببرند اين کار باعث ميشود تا خانواده ھا پول بيشتری برای مصرف کردن و برای پس انداز 

ن ميايد روند ضريب را بوجود مياورد. داشته باشد. مصارف ابتدائی که در اثر کاھش ماليات به ميا

مصارف بيشتر توسط مصرف کننده گان عوايد بيشتری برای صاحبان شرکت ھا و کارگران ببار مياورد 

در تقاضای کل  و باعث ميشود تا انها نيز مصارف شان را افزايش دھند. اين کار ھا باعث افزايش جمعی

کاھش در ماليات را با يک وسيله قوی پاليسی مالی مبدل ميگردد. بطور ساده اگر بگويم، تاثيرات ضريب 

  ميکند.

کاھش در ميزان ماليات روی منافع شرکت ھا باعث افزايش تقاضای کل ميگردد. بعد از کاھش ماليات، 

شرکت ھا پول اضافی برای مصرف روی ماشين االت و تجهيزات جديد خواھند داشت. آنها ممکن پول 

  قسيم نمايند که آنها نيز به نوبه خود قسمتی از آن را به مصرف خواھند رساند.بيشتری را به سهم داران ت

. چنين پاليسی به يک شرکت اجازه است  Investment tax creditنوع ديگر کاھش ماليات در تجارت 

ميدھد تا بدھی ماليات خود را با قسمتی از سرمايه گذاری که در جريان يک مدت مشخص آغاز مينمايد 

 ١٠در صد است. اگر ميکروسافت به ارزش  ١٠ Investment tax creditھد. فرض کنيد کاھش د
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ميليون دالر تجهيزات جديد در جريان يکسال خريداری نمايد، بدھی مالياتش تا يک ميليون دالر در ھمان 

  سال کاھش ميابد.

  ی (توسعوی)نبساط: پاليسی مالی ا٢٫٢جدول 

  انفالسيون  رکود  مشکل اقتصادی

  طینبساپاليسی مالی ا  حلراه 

  . افزايش مصارف حکومتی١

  . کاھش ماليات٢

  پاليسی مالی انقباضی

. کاھش مصارف دولتی يا ١

  حکومتی

  . افزايش ماليات٢

  

اين است تا سرمايه گذاری را پر منفعت تر ساخته و سرمايه گذاری  Investment tax creditمقصد  

تيجه تقاضاء کل افزايش ميابد که اين کار باعث افزايش واقعی بيشتر در سکتور خصوصی ارتقاء يابد. در ن

به حيث يک ١٩٦٠در جريان دھه  Investment tax creditمحصوالت، افزايش کار و عوايد ميگردد. 

  شيوه جهت تحرک بخشيدن به اقتصاد بطی بکار ميرفت. 

ت از جمله پاليسی مالی ھمانطوريکه در جدول فوق مالحظه نموديد، افزايش در مصارف و کاھش ماليا

را در کوتاه مدت از طريق  استخدامتوسعوی بشمار ميرود. سطح مصارف دولتی و ماليات محصول و 

نفوذ شان روی تقاضاء اشياء و خدمات در اقتصاد تحت تاثير قرار ميدھد. اگر بطور ساده بگوييم ھدف از 

اد از طريق بوجود آوردن تقاضاء کافی يک پاليسی مالی توسعوی اين است تا تحرک کوتاه مدت در اقتص

  جهت بکارگيری ظرفيت بيشتر موجوده در توليدات بميان آيد. اما کدام پاليسی مالی از ھمه موثرتر است؟

ھدف از پاليسی مالی توسعوی اين است تا مصارف افزايش يابد و پاليسی ھای مالی ميتواند در قسمت القاء 

ر حاليکه محرک مالی که از طريق افزايش مستقيم در مصارف کردن مصارف از ھم متفاوت باشند. د

دولت بميان آيد دارای تاثير نسبتاً مستقيم ميباشد، محرک مالی که از طريق کاھش ماليات شخصی بوجود 

ميايد ميتواند روی اقتصاد تاثيرات آرامتری داشته باشد زيرا بخشی از آن به مصرف خواھد رسيد. ھر قدر 

ف برسد، ھمانقدر محرک کوچک تر خواھد بود. اين ھم امکان دارد که مصرف کننده سهم کمتر به مصر
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ن نيستند از کاھش ماليات استفاده نکنند. از ھمينرو، کاھش ماليات بايد تا اندازهء پيرامون آينده متيقگانی که 

  رد شود.زيادتر از افزايش در مصارف دولتی باشد اگر قرار باشد مقدار مساوی محرک در اقتصاد وا

  انفالسيونمبارزه با  ٢٫٢٫٢

کامل نزديکتر ميسازد.  استخداممثال گذشته نشان داد که چگونه پاليسی مالی توسعوی يک اقتصاد را به 

ميگردد. در اين  انفالسيونفرض کنيد تقاضاء کل از ظرفيت اقتصاد برای توليد پيشی ميگيرد و باعث 

  در کنترول آن ممد واقع شود.  حالت، يک پاليسی مالی انقباضی يا محدود ميتواند

مينمايد. اين  تی خانواده ھا را تقوي) فرض کنيد افزايش سريع بازار سهام سرمايه ھا٢با اشاره به شکل (

) و از اينرو AD١به  AD٠از امر باعث ميشود که منحنی تقاضاء کل به طرف راست حرکت کند (

فعاليت ميکند. افزايش در تقاضا  ASضه کل، کامل منحنی عر استخدامباالی رديف  Bاقتصاد در نکته 

ثابت ھستيم. اگر  یافزايش ميدھد، ھر چند ما خواھان قيمت ھا ١٢٠به  ١١٠ھای کل سطح قيمت ھا را از 

است ميتواند يک پاليسی مالی انقباضی برای کاھش تقاضاء کل اتخاذ  انفالسيون خواھان مبارزه باحکومت 

باشد  استخدامتواند سطح پائين تر محصوالت واقعی و ميزان بلندتر عدم نمايد. قيمت انجام چنين کاری مي

)١:٨(.  

  یانقباض یمال یسيپال: ٢٫٢ شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قيمت

١١٠٠ ٩٠٠ 
 توليد واقعی

 استخدام کامل

١٢٠ 

١١٠ 

ASo 

B 

A AD١ 

ADo 
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  برای کاھش تقاضاء کل حکومت دارای سه گزينه مالی است: 

  . کاھش مصارف دولتی١

  . افزايش ماليات٢

  . يکجا نمودن ھردو٣

برخاسته از تقاضا مواجه ميشود، پاليسی مالی بايد به طرف افزايش بودجه  انفالسيوناد با زمانی که اقتص

  (عوايد ماليات در افزونی مصارف دولت) حرکت کند.

  

  پاليسی مالی در عمل  ٢٫٣

در جريان رکود عظيم انکشاف داده شد سال ھای زيادی را  ھا اساسی پاليسی مالی کينزی یھر چند اجزا

ين اصول توسط سياست مداران پذيرفته شد، انها از عواقب کسر بزرگ بودجه که ممکن در بر گرفت تا ا

  از افزايش مصارف حکومت و يا کاھش در ماليات بوجود آيد در ھراس بودند. 

مبارزه نمايد، ميتواند اين کار را توسط کاھش مصارف دولتی و يا  انفالسيوناگر حکومت ميخواھد تا با 

انجام دھد. ھريکی از پاليسی ھا منحنی تقاضاء کل را به طرف چپ انتقال خواھد توسط افزايش ماليات 

ميتواند در نتيجه پاليسی مالی انقباضی کاھش يابد، محصوالت واقعی ميتواند کاھش  انفالسيونداد. ھر چند 

  و بيکاری افزايش يابد. 

ده کشور برای مبارزه عليه ، پاليسی مالی کينزين به حيث يکی از سالح ھای عم١٩٦٠تا قبل از دھه 

وظيفه نمود، ميزان  استخدامو رکود پذيرفته شده بود. زمانيکه ريس جمهور جان اف کندی  انفالسيون

کامل در  استخدامدر صد قرار داشت. تحليل گران تخمين نمودند که ميزان بيکاری در  ٦٫٧بيکاری در 

ناچيز بود، کمتر از يک در صد  ١٩٦١رال در در صد بود. آنها ھمچنان بيان داشتند که کسر فد ٤حدود 

برای تقويت اقتصاد  راسی ماليات توليدات ناخالص داخلی. در نتيجه رئيس جمهور کندی کاھش اسا

  پيشنهاد نمود.
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درصد اعتبار مالياتی باالی سرمايه گذاری روی  ٧حکومت قانون را تصويب نمود که برای  ١٩٦٢در 

ھم مينمود که بدان وسيله انگيزه برای سرمايه گذاری تقويت ميشد. در تجهيزات و ماشين االت جديد فرا

حکومت کاھش دايمی ماليات را برای افراد و شرکت ھا فراھم نمود. بعد از کاھش ماليات، اقتصاد  ١٩٦٤

. تقليل يافت ١٩٦٥در صد در سال  ٤٫٥به  ١٩٦٤در صد در سال  ٥٫٢بسرعت رشد نمود و بيکاری از 

باال بردن توان جنگی نيرو ھا برای ، از جمله نيروی ديگر توسعوی انکشاف يافت وره يکدر جريان اين د

در صد افزايش در مصارف  ٤٠باعث  ١٩٦٧و  ١٩٦٥جنگ ويتنام. وخامت جنگ ويتنام ميان سال 

 ١٥، ١٩٦٨موضوعات دفاع ملی گرديد. مصارف مربوط به جنگ، مصارف حکومت را در  ازحکومت 

 ١٩٦٩داد. ھمچنانيکه مصارف نظامی افزايش يافت، بيکاری کاھش يافت. تا سال  در صد ديگر افزايش

در صد کاھش يافت و تحليل گران نگران شدند که اقتصاد در حال داغ شدن است و  ٣٫٥ميزان بيکاری به 

  از دنبال آن خواھد امد. انفالسيونفشار ھای 

در صد بصورت موقت برای يکسال  ١٠، کنگره ھزينه اضافی انفالسيونبرای بطی ساختن سرعت 

اضافی باعث آنقدر کاھش مصارف که تحليل  مصرفتصويب نمود تا مصارف کاھش يابد. با آنهم اين 

گران پيش بينی کرده بودند نشد. از آنجايکه افزايش مالياتی موقتی بود، خانواده ھا تا اندازهء متاثر گرديدند 

در صد در  ٥٫٦به  ١٩٦٥در صد در سال  ١٫٩از  نفالسيونااما به مصارف خود ادامه دادند. در نتيجه 

  بود.  انفالسيوناضافی موقت دارای تاثير کم در مبارزه عليه  مصرفافزايش يافت.  ١٩٧٠سال 

تغييرات زيادی در مصارف حکومت و ماليات بوجود آمد اما کدام ابتکاری پاليسی  ١٩٧٠در جريان دھه 

کنگره پاليسی مالی  ١٩٨١يک عصر جديد مالی بميان آمد. در  ١٩٨٠مالی عمده به ميان نيامد. در دھه 

ريس جمهور رونالد ريگن را که خواھان کاھش ماليات، افزايش زياد در مصارف دفاعی، و اندکی کاھش 

الی  ١٩٨١در برنامه ھای مصارف ملکی بود به تصويب رساند. اين اقدامات در کشيدن اقتصاد از رکود 

رف توسعه سريع آن کمک کرد. باآنهم پاليسی مالی ريگن باعث افزايش کسر و سوق دادن بط ١٩٨٢

  بودجه حکومت گرديد. 

ند با يک حالت دشوار عمده روبرو شد: کسر حکومت بل کرد هوظيف شغالابل کلنتن زمانيکه رئيس جمهور 

. آيا رئيس شدن بود و سطح بيکاری بصورت غير قابل قبول بلند بود نبود، اما اقتصاد در حالی بيرو

د که نيازمند پاليسی جمهور برای روياروی با کسر مصارف حکومت را کاھش ميداد و ماليات را بلند ميبر
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ر يک باتالق و يا اينکه رئيس جمهور از يک پاليسی مالی انقباضی که ممکن اقتصاد را د ،انقباضی بود

قانون  جه عمده ترين اولويت است.در آخر رئيس جمهور تصميم گرفت که کسر بود ؛ميافگند نگران ميبود

سال  ٥مليارد دالر در  ١٥٠ت مالی را تصويب کرد که کسر را تا حدودی اقداما ١٩٩٣بودجه در سال 

ادامه  ١٩٩٠کاھش ميداد. در نتيجه آن اقتصاد سقوط نکرد و در عوض به شيوه توسعوی در سرتاسر دھه 

  يافت. 

  ١٫٣٥بوش به مقدار  Wر نتيجه رئيس جمهور جورج اقتصاد رو به ضعف ميرفت. د ٢٠٠١تا قبل از 

 ٢٠٠٣ھزار مليارد کاھش ماليات را برای تقويت اقتصاد به امضاء رساند. اين کار توسط کاھش ديگر در 

به امضاء رساند. بعد  ٢٠٠٩الی  ٢٠٠٧دنبال گرديد. بوش يکبار ديگر کاھش ماليات را در جريان رکود 

  .)٩:١(مت برای تحريک اقتصاد افزايش دادمصارف حکو از آن رئيس جمهور بارک اوباما

  ثابت نگهدارنده گان اتوماتيک   ٢٫٤

 استخدامی شامل تغيير در مصارف و ماليات توسط دولت برای ارتقاء نبساطياد داشته باشيد که پاليسی اب

ه ھای طی به اين معنی است که تغييرات در برنامنبسای ثابت و رشد اقتصاد ميباشد. اکامل، قيمت ھا

  مصارف دولت يا حکومت وميزان ماليات به انتخاب کنگره و قصر سفيد ايجاد ميگردد.

طی ، ثابت نگهدارنده گان اتوماتيک عبارت از تغييرات در مصارف حکومت و نبساابرخالف پاليسی مالی 

نگهدارنده  عوايد ماليات است که بصورت اتوماتيک زمانی که اقتصاد نوسان پيدا ميکند واقع ميشود. ثابت

گان اتوماتيک از تقاضای کل جلوگيری ميکند تا در زمان ھای بد بسيار کاھش نيابد و در زمان ھای خوب 

ھم بسيار بلند نرود و بالخره اقتصاد را در ثبات نگه دارد. بسيار مهم است تا بياد داشته باشيم که ثابت نگه 

ھای خود را بدون نياز به تغييرات صريح  دارندگان اتوماتيک بصورت خاموشانه عمل مينمايد و کار

توسط کنگره يا قصر سفيد انجام ميدھند. اقتصاد دانان تخمين مينمايند که ثابت نگه دارندگان اتوماتيک 

  در صد شوک اقتصادی را در توليدات ناخالص داخلی جبران نمايند. ٨ميتوانند در حدود 

م ماليه است. عوايد ماليات شخصی وابسته به عوايد مهمترين ثابت نگهدارنده اتوماتيک عبارت از سيست

خانواده ھا ميباشد. عوايد ماليات شرکتها وابسته به منافع کمپنی ھا و ماليات امنيت اجتماعی وابسته به 

معاشات کارگران است. زمانيکه اقتصاد با رکود مواجه ميشود، عوايد، منافع و معاشات ھمه کاھش ميابند 
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وری ماليات برای دولت ميگردد. اين کاھش اتوماتيک در عوايد ماليات تقاضاء کل که باعث کاھش جمع آ

  را تقويت نموده و شدت رکود را کاھش ميدھد.

انتقالی دولت نيز به عنوان يک ثابت نگه دارنده اتوماتيک بشمار ميرود. زمانيکه اقتصاد با رکود  مصارف

شوند، آنها مستحق فوايد بيمه بيکاری، غذا و فوايد مواجه ميشود و کارگران از وظيفه ھايشان بيکار مي

انتقالی از مصارف و تقاضا کل حمايت مينمايد که  مصارفديگر رفاھی ميشوند. اين افزايش اتوماتيک در 

دارندگان اتوماتيک در اقتصاد امريکا انقدر قوی نگهکاھش فعاليت ھای اقتصادی را متعادل ميسازد. ثابت 

زمانيکه با مشکل دچار ميشود تا اندازه کمک  کامل حذف نمايد. ھر چند اقتصادت نيست تا رکود را بصور

  مينمايد.

در جريان زمان رفاه اقتصادی جمع آوری ماليات بصورت اتوماتيک بلند ميرود و ھزينه ھای مصارف 

د انتقالی رش مصارفانتقالی بصورت اتوماتيک کاھش ميابد. افزايش در جمع آوری ماليات و کاھش در 

باال را روی سطح قيمتها در زمان توسعه اقتصاد کنترول  ته ميسازد و با اين کار فشارتقاضاء کل را آھس

 ١٩٧٣کود رمينمايد. به اين شکل ثابت نگهدارندگان اتوماتيک اقتصاد را از داغ شدن جلوگيری مينمايد. 

ميکند ميباشد. در جريان آن يک مثال در مورد اينکه چگونه ثابت نگهدارگان اتوماتيک کار  ١٩٧٥الی 

  .)١٢:١(در صد منقبض شد ٤٫٩الص داخلی تا رکود توليدات ناخ

  مشکالت پاليسی مالی  ٢٫٥

موثر  انفالسيونھر چند اقتصاد دانان کينزی بصورت عموم پاليسی مالی را در مبارزه عليه رکود و 

بعضی از اين نگرانی ھا را مورد  ميدانند، ديگران پيرامون کاستی ھای پاليسی مالی نگران اند. بياييد تا

  معاينه قرار دھيم.

  تاخير زمانی ٢٫٥٫١

درتيوری کنگره و رئيس جمهور بايد يکجا کار کنند تا پاليسی ھای مالی را بصورت موثر و در وقت و 

پاليسی ھای  قات سال ھا را در بر ميگيرد تازمان معيين تصويب نمايند. اما در عمل ماه ھا و بعضی او

وند و روی اقتصاد تاثير داشته باشند. در اينجا سه تاخير زمانی وجود دارد که اجراات مالی تصويب ش

  :يسی مالی را محدود ميسازدپال
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يا رکود و شناسايی زمانيکه  انفالسيونتاخير شناسايی: تاخير شناسايی به معنی زمان ميان آغاز  �

مواجه ميشود، اين کاھش تا سه يا  واقع ميشود ميباشد. بگونه مثال اگر اقتصاد در ماه مارچ بارکود

چهار ماه ظاھر نميگردد. زمانيکه پاليسی سازان از يک مشکل در اقتصاد آگاه ميشوند به ندرت 

پاليسی ھا را بصورت فوری تصويب ميکنند. در عوض آنها ميخواھند مطمئن گردند که آيا اين 

 مشکل دوامدار است يا تنها يک ناراحتی کوتاه مدت.

ی: شيوه کنگره اجراات مينمايد بدست آوردن پاليسی مالی را دشوار ميسازد قبل ازينکه تاخير ادار �

 پاليسی مالی تغيير کند مباحثات زيادی صورت ميگيرد. اين روند ميتواند ماه ھا را در بر بگيرد.

تا عملی شود.  تاخير اجرايی: زمانيکه پاليسی تصويب گرديد، يک پاليسی مالی به وقت نياز دارد �

ر چند تغييرات در ميزان ماليات را ميتوان به سرعت تطبيق کرد، مصارف افزايش يافته برای ھ

عامه از شرکتهای ساختمانی ميخواھد تا پيشنهادات خود را برای انجام کار  ھای کاریبرنامه 

 تسليم دھند،پيرامون قرار دادھا مذاکره نمايند وغيره مسائل را در نظر بگيرند.

ماه  ١١ھای اقتصادی بعد از جنگ در اياالت متحده امريکا کوتاه بوده اند که تنها برای از رکود  یبسيار

به حد اوسط دوام کرده اند. زمانيکه يک برنامه مالی آغاز به بلند بردن تجارت و تقاضاء ھای مصرف 

مالی را کننده گان ميکند (زمانيکه پاليسی سازان درميابند که رشد اقتصادی آھسته شده است يک بسته 

ند و به رئيس جمهور جهت امضا ميفرستند) اقتصاد وی آن بحث ميکنند، تصويب مينمايپيشنهاد مينمايد، ر

در حال بهبود  است. بنابر اين دليل، پاليسی مالی احتياطی در اياالت متحده بصورت عموم برای معامله 

  است.بارکود ھای خفيف که در دھه ھای اخير تجربه شده است بسيار سنگين 

نشان داد که اقتصاد اياالت متحده در حال بطی شدن بود. کنگره در  ٢٠٠٠بگونه مثال شواھد در اواخر 

ماليات را کاھش داد اما اينکار قبل از نشانه مشکل اقتصادی بخشی از اجندای تقنينی جورج  ٢٠٠١سال 

کرد تا محرک بيشتر برای بوش بود. کنگره برای تصويب قانون بهبود اقتصاد تا ماه مارچ روی آن کار

اقتصاد فراھم نمايد. بسياری از اقتصاد دانان در مورد پاليسی مالی به عنوان يک وسيله ثبات مشکوک اند، 

به ويژه از طريق ميکانيزم کاھش ماليات. بنابر تاخير در تصميم گيری وتاخيرات اداری در کاھش ماليات 

ند از لحاظ زمان ش ماليات تصويب شده باشد ميتوابرای افراد، يک محرک اقتصادی که از طريق کاھ

  .)١٦:١( مشکل داشته باشد
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  )Crowding out effectاثر جبرانی ( ٢٫٥٫٢

يک مشکل ديگر پاليسی مالی توسعوی اثر جبرانی است.  با اين کار, مصارف خصوصی (مصارف يا 

  مايد.سرمايه گذاری) درنتيجه مصارف افزيش يافته حکومت وکسرمتعاقب بودجه سقوط مين

افزايش در  به گونه مثال:فرض کنيد که حکومت يک پاليسی مالی توسعوی را تصويب مينمايد مانند

بايد توسط ماليات بلند تر يا توسط قرضه گرفتن برای تمويل نمودن  رف دفاعی يا نظامی. اين پاليسیمصا

رای پول ھمچنانيکه کسر بزرگ فدرال تمويل گردد. اگر حکومت از قرضه استفاده کند  تقاضاء کلی ب

حکومت با سکتور خصوصی برای گرفتن قرض رقابت ميکند افزايش ميابد. قرضه ھای اضافی حکومت 

تقاضا برای پول را زيادتر ميسازد و ميزان سود را بلند ميبرد. بنابر ميزان بلند سود تجارت خريداری 

رھايشی به تعويق خواھد ھای د، ساختمان لغو مينماي ماشين االت و تجهيزات را به تاخير مياندازد  و يا ھم

افتيد، و مصرف کنندگان از خريداری اشيائی که از لحاظ سود حساس است مانند وسايل بزرگ خانه يا 

موتر خودداری خواھند کرد. از ھمينروميزان بلندتر سود که در اثر قرضه گرفتن حکومت بوجود ميايد 

مينرو جبران موثريت پاليسی مالی توسعوی را کاھش قرضه گيری سکتور خصوصی را فشار ميدھد. ازھ

  ميدھد.

) را ميبينند ھمچنان شناسايی مينمايند که کسر crowding outھرچند اقتصاد دانان منطق استدالل جبران (

  حکومت بصورت حتمی مصارف شخصی را متاثر نميسازد. 

ی را که در دسترس دارند به در جريان رکود ھای اقتصادی، مشکل عمده اين است که مردم تمام پول

اری را دارند پس انداز آنچه که تاجران قصد سرمايه گذ زمصرف نميرسانند. مصرف کننده گان بيشتر ا

اين کمی در مصرف انگيزه عمده برای مصارف بيشتر حکومت است. برعالوه زمانيکه بازار ، مينمايند

پس انداز ھای يکديگر استفاده کنند، افزايش در  ھای باز سرمايه گذاری جهانی به کشور ھا اجازه ميدھد تا

کسر بودجه يک کشور ميتواند توسط پول پس اندازی که از خارج به داخل اورده ميشود جبران شود. در 

امريکا حالت چنين است. امريکا بصورت روبه افزايشی کسر خود را توسط قرضه گيری از سرمايه 

  .)١٧:١( ن ميبردارداز ميا انگذاران چينايی، جاپانی و ديگر
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  پاليسی مالی و عرضه کل  ٢٫٦

  رشد دراز مدت ٢٫٦٫١

ما مالحظه نموده ايم که با نفوذ کردن بر منحنی تقاضاء کل زمانيکه ظرفيت اقتصاد برای توليد معين باشد، 

پاليسی مالی ھمچنان ظرفيت توليد  پاليسی مالی روی چرخ تجارت تاثيرات کوتاه مدت خواھد داشت.

ل المدت از طريق تاثيرات خود باالی عرضه کل ميتواند تغيير دھد. اين توسعه در رشد اقتصاد را در طوي

اقتصاد وابسته به مقدار کار، مقدار سرمايه و حالت تکنالوژی است. ماليات تمام اين سه عامل را ميتواند 

  .)١٨:١(ه عرضه ميگردد تحت نفوذ قرار دھدمتاثر سازد که بدانوسيله مقدار واقعی محصول را ک

  تاثيرات عرضه يی تغييرات در ماليات ٢٫٦٫٢

زمانيکه کنگره ميزان ماليات را تغيير ميدھد، انگيزه مردم را برای بدست آوردن عايد از طريق کار، پس 

انداز و سرمايه گذاری که به نوبه خود ظرفيت توليدی اقتصاد را در دراز مدت تغيير ميدھد متاثر ميسازد. 

ماليات از اھميت زياد برخوردار است. بخاطر بياوريد که نرخ نهايی  از نکته نظر عرضه نرخ نهائی

ماليات بخشی از عايد اضافی است که در ماليات پرداخته ميشود. کاھش در نرخ نهايی ماليات پاداشی را 

که از کار، پس انداز و سرمايه گذاری اضافی بوجود ميايد افزايش ميدھد و خواھان تشويق اين فعاليت ھا 

  د.ميباش

نظر به عقيده حاميان اقتصاد عرضه يی، پاليسی که نرخ نهايی ماليات را کاھش ميدھد ظرفيت اقتصاد را 

برای توليد افزايش خواھد داد چون افراد بيشتر کار خواھند کرد، پول بيشتر بدست خواھند آورد و سرمايه 

ر اقتصاد افزايش ميابد که باعث گذاری بيشتر انجام خواھند داد. در نتيجه عرضه کلی کارگر و سرمايه د

ميشود تا منحنی عرضه کل به طرف راست انتقال کند و محصول واقعی افزايش يابد. ھر چند انگيزه ھای 

عرضه يی برای رشد اقتصاد در دراز مدت ضروری ميباشند اما مشکالت جاری ناتوانی کوتاه مدت 

  خود اشياء و خدمات را عرضه نمايد. رفيت موجودهظا بيان نميکند تا با استفاده از اقتصاد ر

) تاثيرات ممکنه پاليسی مالی را باالی عرضه کل نشان ميدھد. با اشاره به شکل ذيل اگر پاليسی ٣شکل (

انتقال دھد، قيمتها کاھش و محصول توسعه  AS١به  ASمالی توسعوی منحنی عرضه کل اقتصاد را از 

موفق خواھند شد اگر محصول واقعی را بلند ببرند و  نانفالسيوخواھد يافت. پاليسی سازان در کاھش 
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خورد.  موازنه ميان بيکاری و انفالسيون شکست خواھدبيکاری را در عين زمان کاھش دھند. از اينرو 

  اين ھدف پاليسی ھای عرضه يی است. 

  : پاليسی مالی عرضه يی٣٫٢ شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ی را يک درمان بی درد برای مشکالت اقتصادی ما ھر چند استدالل کننده گان پاليسی ھای عرضه ي

ميدانند، منتقدين انرا يک تفکر آرزومندانه ميدانند. اولين انتقاد آنها اين است که پاليسی ھای عرضه يی 

بيش از حد خوش بينانه اند. تاثيرات مطلوب کاھش ماليات روی انگيزه برای کار، پس انداز و سرمايه 

ه اندازه که حاميان پاليسی عرضه يی ادعا دارند نباشد. چون ميزان کاھش گذاری ممکن آنقدر بزرگ ب

ماليات برگشت به کار را افزايش ميدھد به اين معنی نيست که مردم بيشتر کار خواھند کرد. زمانيکه آنها 

دليل  ظه مينمايند، مردم شايد کمتر کار کنند نه زيادتر.حعاشات بلند تر بعد از ماليات مالافزايش را در م

اين است که با معاشات بلندتر بعد از ماليات، يک فرد ممکن قادر باشد تا ساعات کمتری را در کار سپری 

کند و در عين حال معيار ھای زندگی خود را ارتقا ببخشد. به ھمين شکل زمانيکه ميزان کاھش ماليات پس 

واھند بدست آورند آسانتر به نظر شان انداز را افزايش ميدھد، مردم اھدافی را که از طريق پس انداز ميخ
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جلوه ميکند و در نتيجه پول بيشتر مصرف ميکنند. در نتيجه منحنی عرضه کل تنها با مقدار متعادل در 

پاسخ به کاھش ماليات به طرف راست انتقال ميکند. ازينرو پاليسی ھای عرضه يی باعث يک افزايش کم 

  در محصول واقعی ميگردد.

عرضه يی تاثيرات کاھش ماليات باالی تقاضاء کل را دست کم ميگيرند. زمانيکه ماليات  اينکه حاميان مدو

شخصی کاھش ميابد، افراد ممکن بيشتر کارکنند و بيشتر پول مصرف کنند که با اين کار منحنی تقاضاء 

 کل به طرف راست انتقال ميکند. 

ست انتقال دھيم که باعث کاھش را به طرف را لعرضه يی اين است تا منحنی عرضه کھدف ماليات 

سطح قيمت ھا و افزايش واقعی محصوالت ميگردد. کاھش ماليات ھمچنان منحنی تقاضاء کل را بطرف 

راست انتقال ميدھد. اگر افزايش در تقاضا کل بيشتر از حد تعادل در عرضه کل باشد نتيجه آن سطح بلندتر 

  قيم خواھد بود.

ميتواند بحثی بزرگتر از تاثيرات طرف عرضه باشد، بويژه در کوتاه تاثيرات طرف تقاضاء کاھش ماليات 

ه شده است. در پاسخ به کاھش ماليات، ممکن يک تغيير نگرانی در گراف باال نشان دادمفاھيم آن دو  مدت.

کوچک بطرف راست در منحنی عرضه کل وجود داشته باشد که اولين نگرانی را بازتاب ميدھد و يک 

راست در منحنی تقاضاء کل وجود داشته باشد که بازتاب دھنده نگرانی دوم ميباشد.  تغيير بزرگ بطرف

حرکت ميکند که بدنبال آن کاھش در ماليات مشاھده خواھد  Bبه نقطه  Aدر نتيجه توازن اقتصاد از نقطه 

رضه گرديد. ازينرو با افزايش محصوالت قيمت نيز بلند ميرود. اين حالت با نظريه که اقتصاد طرف ع

  يک درمان بدون درد برای مشکالت اقتصادی ما است مخالفت دارد. 

نظربه گفته منتقدان، پاليسی ھای طرف عرضه بايد به عنوان يک جايگزين برای پاليسی کوتاه مدت ثبات 

  .)١٨:١( د اقتصادی در دراز مدت مناسب استدر نظر گرفته نشود اما برای ارتقا دادن رش

  بلند رفتن يا پائين آمدن عوايد ماليات ميگردد؟ آيا کاھش ماليات باعث  ٢٫٧

تاثير خواھد داشت؟ بسياری از مردم فکر ميکنند  یکاھش يابد، ايا بر عوايد ماليات یمالياتعوايد اگر ميزان 

که جواب آن واضح است: کاھش دادن ميزان ماليات باعث عوايد پائين تر ماليات ميگردد. آرتر ليفر يکی 

  ضه ادعا دارد که اين گفته ممکن درست نباشد.از طرفدارن طرف عر
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ت عوايد ماليات را تحت نفوذ قرار ميدھد، ما از يک وسيله ساده که ابرای بيان اين که چگونه ميزان مالي

بنام منحنی ليفر ياد ميشود و از نام آرتر ليفر گرفته شده است استفاده مينمايم. منحنی ليفر رابطه ميان 

را نشان ميدھد که حکومت آنرا تأمين مينمايد و عوايد کلی ماليات که حکومت آنرا  یميزان عوايد ماليات

جمع آوری مينمايد. مقدار عوايدی که حکومت جمع آوری ميکند وابسته به ميزان ماليات و سطح عايد 

  مشمول ماليات ميباشد. عوايد ماليات= ميزان ماليات*عايد مشمول ماليات

  : منحنی ليفر٤٫٢ شکل

  

  

 

 

 

 

 

  

منحنی ليفر يک بيان گرافيک پيرامون رابطه ميان ميزان ماليات و عوايد کلی ماليات است که توسط 

ماليات افزايش يافته است. طبق منحنی ليفر اگر ميزان ماليات به اندازه کافی بلند باشد ممکن است عوايد 

  ماليات توسط آن ميزان ماليات افزايش يابد.

ه ميزان بلند ماليات ميتواند باعث کاھش عوايد ماليات گردد. عايد قابل ماھيت منحنی ليفر اين است ک

ماليات زمانی که ميزان ماليات بسيار بلند باشد پائين ميايد چون عالقه مردم برای کار کردن، پس انداز و 

 سرمايه گذاری کم ميگردد. يعنی عايد قابل ماليات کاھش ميابد و در نتيجه باعث کاھش عوايد مالياتی

  ميگردد. 

 

)     ٪(نرخ ماليه    ١٠٠ ٨٥ ٤٨ ٠  
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گراف فوق منحنی ليفر را بيان ميدارد. در محور عمودی عوايد مالياتی فرضی وجود دارند که بر اساس 

فيصد وجود  ١٠٠مليارد ھا دالر در سال اندازه ميگردد. در محور افقی ميزان ماليات فرضی از صفر تا 

ليات صفر باشد. اگر ميزان ماليات دارد. ظاھراً ھيچ عوايدی مالياتی جمع آوری نخواھد شد اگر ميزان ما

در صد باشد، انگيزه برای داشتن عايد ناپديد ميشود، و عوايدی برخاسته از ماليات دوباره صفر  صد

ميگردد. ھمچنانی که ميزان ماليات بيشتر از صفر ميگردد، عوايد عمومی بلند ميرود تا اينکه آغار به 

د که ميزان بلند ماليات مردم را از يافتن کار دلسرد حرکت بطرف صفر ميگردد. اين زمانی واقع ميشو

ميسازد و نتيجه آن مقدار کمی عوايد قابل ماليه خواھد بود. اگر کاھش در عوايد قابل ماليه از افزايش 

  ميزان ماليات پيشی گيرد، عوايد کلی ماليات پائين خواھد آمد.

مليارد در سال است که توسط ميزان ماليات  ٣٠٠جمع آوری شده  یدر جدول فوق مقدارنهائی عوايد ماليات

در صد بوجود ميايد. بعد ازين نکته، افزايش در ميزان ماليات عوايد کلی ماليات را کاھش ميدھد.  ٤٨

مليارد کاھش ميابد.  ٢٠٠مليارد تا  ٣٠٠در صد، عوايد از حد اکثر  ٨٥بگونه مثال: در ميزان ماليات 

اد آوری می نمايد که افزايش در ميزان ماليات ميتواند ضد توليد باشد منحنی ليفر به قصر سفيد و کنگره ي

  که باعث کاھش فعاليت ھای اقتصادی و ھمچنان کاھش عوايد کلی ماليات ميگردد. 

را فراھم نمود. در  ١٩٨٩الی  ١٩٨١اينگونه تفکر حمايت معنوی پاليسی ھای اقتصادی اداره ريگن 

د ريگن بصورت دراماتيک ميزان ماليات شخصی را کاھش داد تا جريان اين اداره رئيس جمهور رونال

را در صورت امکان افزايش دھد. اين کاھش ماليات توسط  یفعاليت اقتصادی را رشد دھد و عوايد ماليات

در صد پائين آورد. تاريخ بعد از آن در تصديق  ٢٨در صد به  ٧٠ريگن بلندترين ميزان ماليات را از 

توسط ريگن باعث توليد کلی بلند ماليات شد ناکام بوده است. عوايد از ماليات عوايد اينکه کاھش ماليات 

در صد در جريان اين مدت  ٤کاھش يافت، حتی اوسط عوايد تا  ١٩٩٨تا  ١٩٨٤در صد از  ٩شخصی تا 

افزايش يافت. چون کاھش ماليات نميتوانست عوايد کافی ببار آورد تا مصارف حکومت را تمويل کند، 

  .)٢١:١( ا در جريان اداره ريگن تجربه کردمت کسر بزرگ بودجه رحکو

  خالصه

جان مينارد کينز بدين باور بود که رکود عظيم به علت تقاضاء کلی ناکافی بوجود ميايد. چون وی فکر 

ناپذير است. به عباره ديگر پاليسی مالی  ادر يک استقامت رو به پائين انحن ميکرد که قيمتها و معاشات
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وی که توسط حکومت فدرال آغاز شده است راھی است که توسط آن ميتوان اقتصاد را با ثبات توسع

ساخت. پاليسی مالی عبارت است از استفاده مصارف و ماليات دولت برای ارتقاء اھداف مشخص اقتصاد 

و يا ھم مکمل، قيمتهای باثبات و رشد اقتصاد. پاليسی ھای مالی ميتوانند توسعوی  استخدامکالن مانند 

و عوايد را افزايش ميدھد. يک پاليسی  استخدامانقباضی باشند. پاليسی مالی توسعوی محصوالت واقعی، 

  و عوايد را کاھش ميدھد. استخداممالی انقباضی محصوالت واقعی، 

پاليسی مالی احتياطی استفاده عمدی تغييرات در مصارف حکومت و وضع نمودن ماليات برای متاثر 

ء کل و برای تحت نفوذ قرار دادن عملکرد اقتصاد در کوتاه مدت زمانيکه ظرفيت آن برای ساختن تقاضا

توليد درست ميگردد ميباشد. در کوتاه مدت پاليسی مالی چرخ تجارتی اقتصاد را توسط مبارزه عليه رکود 

  متاثر ميسازد. انفالسيونيا 

را با افزايش مصارف دولت يا کاھش ماليات  اگر حکومت بخواھد تا اقتصاد را توسعه دھد ميتواند اين کار

کامل را ميان آورد ھر دوپاليسی ميتواند منحنی تقاضاء کل را به  استخدامانجام دھد. ھمچنانيکه اقتصاد 

سمت راست انتقال دھد که باعث افزايش در محصوالت واقعی و افزايش در قيمتها ميگردد. حکومت 

. کاھش ٢. افزايش در مصارف حکومت، ١الی افزايش دھد: ميتواند تقاضا کل را توسط سه گزينه م

  . يکجا نمودن ھر دو.٣ماليات، 

ساده ترين شيوه، افزايش مصارف حکومت است. اگر حکومت خواسته باشد تا خريداری طياره ھای جيت، 

اشياء ديگر خود را افزايش دھد. اين افزايش بصورت مستقيم تقاضا کل را خريد شاه راه ھا و ساخت 

زيادتر ميسازد. طبق تاثيرات ضريب تکاثر تقاضا کل بيشتر از مصارف اضافی حکومت افزايش خواھد 

  يافت.

پاليسی مالی توسعوی ديگری که به مقصد افزايش تقاضای کل برای حکومت  به جز از افزايش مصارف

  وجود دارد ھمان کاھش ماليات است.

زايش يابد و پاليسی ھای مالی ميتواند در قسمت القاء ھدف از پاليسی مالی توسعوی اين است تا مصارف اف

  کردن مصارف از ھم متفاوت باشند. 
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ميگردد. در اين  انفالسيونفرض کنيد تقاضاء کل از ظرفيت اقتصاد برای توليد پيشی ميگيرد و باعث 

  حالت، يک پاليسی مالی انقباضی يا محدود ميتواند در کنترول آن ممد واقع شود. 

تقاضاء کل حکومت دارای سه گزينه مالی است:  کاھش مصارف دولتی، افزايش ماليات، برای کاھش 

  يکجا نمودن ھردو. 

ثابت نگهدارنده گان اتوماتيک عبارت از تغييرات در مصارف حکومت و عوايد ماليات است که بصورت 

وماتيک از تقاضای کل اتوماتيک زمانی که اقتصاد نوسان پيدا ميکند واقع ميشود. ثابت نگهدارنده گان ات

جلوگيری ميکند تا در زمان ھای بد بسيار کاھش نيابد و در زمان ھای خوب ھم بسيار بلند نرود و بالخره 

 مصارفاقتصاد را در ثبات نگه دارد. مهمترين ثابت نگهدارنده اتوماتيک عبارت از سيستم ماليه است. 

اتيک بشمار ميرود. در جريان زمان رفاه اقتصادی انتقالی دولت نيز به عنوان يک ثابت نگه دارنده اتوم

جمع آوری ماليات بصورت اتوماتيک بلند ميرود و ھزينه ھای مصارف انتقالی بصورت اتوماتيک کاھش 

ميابد. پاليسی ھای مالی خالی از مشکالت نيست. اين مشکالت پاليسی مالی شامل تاخير زمانی و اثر 

ارد که اجراات پاليسی مالی را محدود ميسازد: تاخير شناسايی، سه تاخير زمانی وجود د. جبرانی است

يا رکود و شناسايی  انفالسيونتاخير شناسايی به معنی زمان ميان آغاز  .تاخير اداری و تاخير اجرايی

زمانيکه واقع ميشود ميباشد. تاخير اداری يعنی شيوه کنگره اجراات مينمايد بدست آوردن پاليسی مالی را 

ازد قبل ازينکه پاليسی مالی تغيير کند مباحثات زيادی صورت ميگيرد. اين روند ميتواند ماه ھا دشوار ميس

را در بر بگيرد. تاخير اجرايی يعنی زمانيکه پاليسی تصويب گرديد، يک پاليسی مالی به وقت نياز داردتا 

  عملی شود. 

مصارف خصوصی (مصارف يا يک مشکل ديگر پاليسی مالی توسعوی اثر جبرانی است.  با اين کار, 

  سرمايه گذاری) درنتيجه مصارف افزيش يافته حکومت وکسرمتعاقب بودجه سقوط مينمايد.

پاليسی مالی ھمچنان تاثيرات متعددی را باالی عرضه کل وارد ميکند. پاليسی مالی ھمچنان ظرفيت توليد 

ند تغيير دھد. اين توسعه در رشد اقتصاد را در طويل المدت از طريق تاثيرات خود باالی عرضه کل ميتوا

اقتصاد وابسته به مقدار کار، مقدار سرمايه و حالت تکنالوژی است. ماليات تمام اين سه عامل را ميتواند 

متاثر سازد که بدانوسيله مقدار واقعی محصول را که عرضه ميگردد تحت نفوذ قرار دھد. زمانيکه کنگره 

مردم را برای بدست آوردن عايد از طريق کار، پس انداز و سرمايه  ميزان ماليات را تغيير ميدھد، انگيزه
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گذاری که به نوبه خود ظرفيت توليدی اقتصاد را در دراز مدت تغيير ميدھد متاثر ميسازد. از نکته نظر 

عرضه نرخ نهائی ماليات از اھميت زياد برخوردار است. ازينرو پاليسی ھای عرضه يی باعث يک 

  ل واقعی ميگردد.افزايش کم در محصو

را به طرف راست انتقال دھيم که باعث کاھش  لک ھدف ماليات عرضه يی اين است تا منحنی عرضه

سطح قيمت ھا و افزايش واقعی محصوالت ميگردد. کاھش ماليات ھمچنان منحنی تقاضاء کل را بطرف 

باشد نتيجه آن سطح بلندتر  راست انتقال ميدھد. اگر افزايش در تقاضا کل بيشتر از حد تعادل در عرضه کل

تاثيرات طرف تقاضاء کاھش ماليات ميتواند بحثی بزرگتر از تاثيرات طرف عرضه باشد،  قيم خواھد بود.

  بويژه در کوتاه مدت.

  سواالت

  . جان مينارد کينز در مورد بحران عظيم جهان چه نظريه را بيان داشته است؟١

  . پاليسی مالی را تعريف نمايد؟٢

  نواع پاليسی مالی را ميشناسيد؟. کدام ا٣

  . پاليسی مالی احتياطی چه وقت اتخاذ ميشود؟٤

  . پاليسی مالی چطور ميتواند عليه رکود مقابله کند؟ با گراف توضيح دھيد.٥

  . حکومت چگونه ميتواند تقاضای کل را افزايش دھد؟ مختصراً ھر يک را توضيح دھيد.٦

  مبارزه کند؟ انفالسيونطور ميتواند با کومت چح. با استفاده از پاليسی مالی ٧

  کومت کدام گزينه ھا را در اختيار دارد؟ ھر يک را مختصراً توضيح دھيد.ح. برای کاھش تقاضای کل، ٨

  . مثال ھای پاليسی مالی در عمل را که در اختيار داريد مختصراً بيان داريد؟٩

  . ثابت نگه دارنده اتوماتيک عبارت از چيست؟١٠

  گه دارنده اتوماتيک کدام ھا اند؟. ثابت ن١١
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  . پاليسی مالی کدام مشکالت را دارا است؟١٢

  . تاخير زمانی به کدام انواع تقسيم شده است؟١٣

  . اثر جبرانی پاليسی مالی را توضيح دھيد.١٤

  . پاليسی مالی با استفاده از کدام وسايل ميتواند باالی عرضه کل تاثير وارد کند؟١٥

  توضيح دھيد. . منحنی ليفر را١٦

 ماخذ

پوھنتون  پاليسی مالی و بودجه فدرال، پروگرام ماستری پاليسی و اداره عامه). ٢٠١٣. (کارباف .١

   کابل
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 فصل سوم

  ارتباط بودجھ و اقتصاد

تحول بودجه متاثر از شرايط ويژه اقتصادی جوامع و نظريه ھای اقتصادی بوده است. اين شرايط ويژه، 

را نيز تعيين ميکرده است؛ برای مثال وقتی که فرانکلن روزولت رئيس جمهور نقش و دخالت دولت 

اياالت متحده شد، کشورش در بحران بزرگی بسر ميبرد. او از يک حرکت ضروری که کنگره نيز بشدت 

موافق آن بود (ايجاد مشاغل جديد) حمايت کرد. روزولت تحت تاثير و يا تحريک نظريه اقتصادی قرار 

؛ آنچه او را تحت تاثير قرار ميدھد رقم باالی بيکاری بود. اين بحران بزرگ نقطه عطفی برای نگرفته بود

ايالت متحده بشمار ميرفت. قبل از آن، تفکر حاکم، دخالت حد اقل دولت در امور اقتصادی بود. نوشته ھای 

رت زيادی داشت و ميالدی نفوذ و قد ١٩٢٩ادم اسميت، ھربرت اسپنسر و چارلز داروين تا پيش از سال 

کوچک ترين دولت بهترين دولت محسوب ميشد. طبيعت و تجارت ميبايست بدون مداخله راه خود را دنبال 

ميکردند؛ بطوری که گوی با قوانين و نيروی ھای نامرئی ھدايت و رھنمائی ميشدند تا جامعه به پيشرفت 

  و کمال دست يابد.

ت عيوضميالدی  ١٩٣٣در صد در سال  ٢٤٫٩کاری بحران بزرگ، يک بيداری ناگوار بود. نرخ بي

نظريه ھای قديم  که داحساس ميکردنمطلوبی را نشان نمی داد. رای دھندگان و بسياری از روشن فکران 

زمينه بهبود وضعيت غير قابل قبول است. اين تفکر که دولت ميتواند و بايد به عنوان ابزاری مثبت در 

د که ديگر نپايگيرد، موردی موافقت گستردهء قرار گرفت. ديری  اقتصادی جامعه مورد استفاده قرار

محسوب نميشود. روزولت برنامه ھای عظيم عمومی را در زمان ھای  تهترين دولکوچک ترين دولت ب

مختلف انجام داده؛ ھر چند امروز بيشتر اقتصاد دانان ھم عقيده اند که او به حدی کافی جسور نبود و 

ه و کشور ھای هانی دوم احتماالً آن چيزی بود که موجب خروج اياالت متحدمصارف مربوط به جنگ ج

  .)٧٢:١( اروپائی از رکود شد

  جنبۀ اقتصادی بودجھ  ٣٫١

فرض اقتصاد دانان براين است که تصميمات بودجه ای در چهار چوب محدوديتها مالی اتخاذ ميشوند و 

صميمات بودجه ای ميکند. ھرکدام از ت تصميمات کمک تجزيه و تحليلهای اقتصادی به انتخاب بهترين

 یرف فرصتامشمول مصمنافع بالقوه ای دارد که ممکن است حاصل شود و يا نشود،بنابر اين ھر کدام 
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ميگردد. اگر پول موجود صرف يک برنامه شود، برای برنامه ديگر اعتباری نمی ماند يا اعتبار کمتری 

، فرصتهايی از دست ميرود و معموالً پول کافی برای خواھد ماند. به عبارت ديگر در ھر تصميم گيری

اجرای ھمۀ برنامه ھا موجود نيست. لذا الزم است با ارزش ترين فرصتها را انتخاب و برای آنها بودجه 

 مصرف بهرهاختصاص داد. در انتخاب راھکارھا ميتوان از تجزيه و تحليل اقتصادی برای ارزيابی 

  گيرنده ھزينۀ فرصت نيز ميباشد. گرفت که مقايسه ای است که دربر

 ميشود که بودجۀ واحد ھای اقتصاد از سوی ديگر، پيش بينی دخل و خرج يا در محدودۀ اقتصاد خرد انجام

خصوصی را دربرميگيرد و يا در محدودۀ اقتصاد کالن که بودجه ريزی از نظر فعاليت مالی دولت يا 

رچوب فعاليت مالی دولت يا جامعه به بودجۀ مالی و جامعه را شامل ميشود. از اين نظر بودجه در چها

  بودجۀ اقتصادی موسوم ميگردد.

زمانی که رابطۀ بودجه با اقتصاد ملی مطرح ميشود، نقش بودجه به عنوان يک عامل تثبيت کنندۀ نوسانات 

  .)٧٣:١( ادی را در اقتصاد ملی ايفا ميکنداقتصادی جلوه گر ميشود. در اين حالت نقش کالن اقتص

  تاثير بودجھ بر اقتصاد کالن  ٣٫٢

ه بر تعادلهای اساسی اقتصاد و در نتيجه بر تعادل کل اقتصاد جاين نقش دربرگيرندۀ تاثيراتی است که بود

توليدی و مصرفی است که دولت ميتواند در ھر  مصارفدولت  مصارفدارد. از آنجا که حدود نيمی از 

  در بودجه کامالً مشخص ميشود.يک از اين اقالم تغييراتی دھد، نقش خاص دولت 

که در بودجه کم يا زياد ميشود تاثير اقتصادی خاص خود  مصرفو  عايدبا توجه به اينکه ھر يک از اقالم 

  را دارد، الزم است که بودجه بر اساس سياستهای پولی و مالی صحيح بنيان گذاری شود.

بحث درباره حفظ ارزش داخلی و خارجی در بحث تعادلهای اساسی سه نقش تعادلها مطرح ميشود: ھنگام 

 مصارف، ھنگام بحث از آثار بودجه بر موازنه ارزی نقش تعادل ارزی و در بحث تأثير نقش تعادلپول 

  در بودجه مطرح ميشود. استخدامدر يک کشور نقش تعادل  استخدامبودجه بر 

اف دولت به علل سياسی و يا اھدچنانچه بودجه طريق غير معقوالنه و بدون رعايت اصول تنظيم شود 

اداری روشن نباشد، تنظيم بودجه در اين حالت ممکن است ھر کدام از اين تعادل ھا را دگرگون سازد و 

  .)٧٤:١( کشور را دچار نوسان و بحران سازددر نتيجه تعادل کالن اقتصادی يک 
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  تاثير اقتصاد بر بودجھ  ٣٫٣

ھر بخش از اقتصاد تغييراتی ايجاد کند، اما در اين امروزه اين عقيده وجود دارد که دولت قادر است در 

مورد که دولت برای کمک به اقتصاد چه کاری را بايد يا نبايد انجام دھد تا به خواسته ھای مطلوب حد اقل 

دست يابد، توافق وجود ندارد. بر روی دو عامل مشکل آفرين توافق وجود  انفالسيونبيکاری يا حد اقل 

شديد اقتصادی  بيکاری معتدل، رکود اقتصادی ناميده ميشود و به بيکاری يا رکوددارد: بيکاری شديد (

گفته ميشود) و افزايش مداوم قيمتها در حالی که در ارزش کاال و کيفيت آن تغييری حاصل  تنزل و کساد

  ناميده ميشود. ھر دوی اين عوامل مشکالت مهمی را برای مردم در پی خواھد داشت. انفالسيوننشود 

ھنگام رکود يکاری به اين معناست که بسياری از مردمی که نيازمند شغل ھستند، شغلی نمی يابند. معموالً ب

شد نميکند يا رشد بسيار کمی دارد؛ در نتيجه خانواده ھا پول کافی برای يک زندگی راقتصادی، اقتصاد 

ً به اين معناست که مردم با مقدا انفالسيونراحت دريافت نميکنند.  ر پول معينی که دارند کاال و غالبا

 انفالسيونخدمات کمتری را نسبت به زمان قبل ميتوانند خريداری کنند. افراد دارای درآمد ھای ثابت از 

  آسيب ميبينند.

برخالف ميل انسانها ھمواره در جوامع دارای اقتصاد آزاد وجود داشته است.  انفالسيونرکود اقتصادی و 

وسيعی بررسی ميکنند که اين دو عامل مشکل آفرين چگونه به وجود می آيند نظريه ھای اقتصادی به نحو 

و چگونه ميتوان از بروز آنها جلوگيری کرد. در ربع قرن گذشته ابزار ھای برخورد با اين مشکالت، 

  .)٧٥:١( نجانده شده اندابزار ھای سياست مالی و پولی بوده اند که ھر دو در بودجۀ دولتی گ

  و مخارج دولت تعادل اقتصادی  ٣٫٤

مخارج دولت يا بصورت مخارج مصرفی است، يا بصورت مخارج سرمايه گذاری ( که مخارج سرمايه 

گذاری جزی از بخشی سرمايه گذاری است.) مجموع مخارج مذکور با مخارج اقتصاد خصوصی، مخارج 

  کل را بوجود مياورد: 

  ملی= مخارج کل  عايدمخارج اقتصاد خصوصی+ (مصرفی+سرمايه ای) مخارج دولت= 

  ملی  عايددولت+ سرمايه گذاری+مصرف جامعه=  مصارفصادرات)+ -(واردات

                                                                    Y= C + I +G +(X-M)يا 
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دست اقتصادی از مقايسه مخارج کل و توليد ملی ب دلادر مقابل مخارج کل، توليد ملی قرار دارد و تع

کامل، افزايش  استخدامکامل افزايش ميابد و پس از  استخدامميايد. با افزايش مخارج کل، توليد ملی تا حدی 

مخارج دولت با افزايش قيمت ھا ھمراه خواھد شد. البته افزايش ارزش توليد ملی، افزايش اسمی است که 

رفتن نامتناسب بهای عناطر توليد است. فقط حاصل باال رفتن قيمت تمام شد توليد يا به عبارت ديگر باال 

ناقص شکل ميگيرد ، ولی در عين حال  استخدامدر بعضی کشور ھا تعادل اقتصادی اغلب در وضعيت 

کامل نيز افزايش  استخدامافزايش مخارج دولت ھميشه با افزايش قيمت ھا مواجه است؛ زيرا قبل از 

شود. در جامعه ما به علت تنگناھای توليدی که ناشی  مخارج دولت ميتواند با افزايش قيمت توليدات ھمرا

از فقدان زير بنای اقتصادی و اجتماعی مناسب است، بين عناصر توليد ھماھنگی الزم وجود ندارد، 

انعطاف الزم برخوردار نيست. لذا به ھنگام تحول وضع  زلمی و کارامد حاکم نيست، توليد امديريت ع

کامل نيز قيمت ھای توليد افزايش ميابد، بنابر اين در  استخدامبه مرحله  ناقص استخداماقتصادی از مرحله 

 ھا را کامالً در نظر گرفت. تعادلکامل، بايد وضع اقتصادی کشور  استخداماجرای سياست ايجاد تعادل 

کامل نخواھد رسيدو تعادل اقتصادی در اين  استخداماقتصادی درکشور ھای توسعه نيافته ھيچگاه به مرحله 

شديد قيمتها و سفته بازی (که به اشتباه  انفالسيونکشور ھا گاه با رکود اقتصادی و کسادی بازار و گاه با 

  .)٧٦:١( ادی تعبير ميشود) مواجه خواھد شددر اين کشور ھا به رونق اقتص

  دولت عوايدتعادل اقتصادی و   ٣٫٥

خود را  عوايدفزايش ماليات قسمتی از افراد است؛ زيرا افراد با ا عايديکی از اثار اصول ماليات، کاھش  

به  به دولت واگذار ميکنند. کاھش ميزان مصرف به "ميل نهای به مصرف" بسته گی دارد. اگر ميل نهائی

باشد، به دنبال پرداخت ماليات به دولت، به ميزان  ٣/١و ميل نهائی به پس اندار  ٣/٢مصرف در جامعه 

ک سوم مبلغ ماليات از پس اندار خصوصی کاسته خواھد دو سوم مبلغ ماليات از مصرف خصوصی و ي

مليارد واحدپولی  ٣٠مليارد واحد پولی ماليات را افزايش دھد، به نسبت  ٣٠شد. مثالً اگر دولت به ميزان 

مليارد واحد پولی کاھش ميابد؛ زيرا اقتصاد خصوصی به ھمان  ٢٠ماليات اضافی، مصرف خصوصی 

د را محدود نمی سازد بلکه قسمتی از ماليات پرداختی (در اين مثال ميزان پرداخت ماليات، مصرف خو

مليارد واحد پولی) در ميزان پس انداز خصوصی  منعکس ميشود و اين نسبت از طريق ميل نهائی به  ١٠

  مصرف و ميل نهائی به پس انداز تعيين ميشود. 
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دولت بصورت کاھش  عوايدبا توجه به مطلب فوق مالحظه ميشود که افزايش مخارج دولت و کاھش 

کامل  استخدامماليات، ھرچند اثار مشابه دارند، ولی اين اثار با يکديگر متناسب نيستند؛ زيرا در وضعيت 

مليارد واحد پولی مخارج نظامی را افزايش دھد به  ٢٠چنانچه دولت مجبورشود برای مثال بنا به عللی 

 استخدامه را افزايش ميدھد، بمنظور حفظ تعادل ، پول در دسترس جامعمصرفعلتی اينکه اين افزايش 

پول، دولت مجبور است به موازارت افزايش مخارج مذبور ماليات  انفالسيونکامل و اجتناب از ايجاد 

پول را خنثی کند. ولی چنانکه مالحظه شد برای  انفالسيوناضافی دريافت کند تا اثار ترقی قيمت ھا و 

ل جامعه کاسته شود الزم است نسبت دريافت ماليات اضافی پيش از اينکه به ھمان ميزان از حجم پو

مليارد  ٣٠مليارد مخارج نظامی  ٢٠کامل دولت مجبور برای  استخدامافزايش مخارج باشد؛ لذا برای حفظ 

مليارد ماليات دريافت کند بر اساس ميل نهائی بر  ٢٠ماليات اضافی دريافت کند در غير اينصورت اگر 

مليارد واحد پولی، و به ميزان  ١٣مخارج خصوصی کاھش خواھد يافت، يعنی حدودی  ٣/٢مصرف، فقط 

باقی خواھد ماند که  انفالسيونیمليارد واحد پولی در دست جامعه باقی خواھد ماند و شکاف  ٧يعنی  ٣/١

 داد. در مجموع مخارجسوق خواھد  پولی انفالسيونو  استخداماين مطلب تعادل کامل را بسوی اشباع 

ملی را شامل  عايددر صد  ٤٥تا  ٣٠را تحت تاثير قرار ميدھد؛ زيرا اين مخارج در حدود  دولت اقتصاد

ناقص يعنی مرحله رکود نيز نميتوان بدون توجه به تعادل اقتصادی دخل و  استخدامدر مرحله  .ميشود

رد و از خرج را ھماھنگ ساخت؛ زيرا از يکطرف بايد کاھش سرمايه گذاری خصوصی را جبران ک

  ملی توسط دولت موجب کاھش در مصرف و مخارج سرمايه گذاری می گردد. عايدطرف ديگر برداشت 

کامل که مخارج بخش خصوصی در جامعه افزايش ميابد، دولت نيز بايد از  استخدامدر مرحله رونق و 

دولت از عايد ر برداشت کند ( از افزايش آن جلوگيری کند) و از طرف ديگ يکطرف مخارج خودرا تأمين

کامل وضع ثابتی نيست  استخدامشود. زيرا تعادل  کنترولوی باشد که ميزان قدرت خريد جامعه حملی به ن

  .)٧٧:١( و يا اشباع عوامل توليد منجر شودناقص  استخدامو ممکن است با يک عملکرد نادرست به 

  تعادل اقتصادی بلند مدت  ٣٫٦

اجتماعی. اين ساختار ھا در  -تغيير در ساختار ھای اقتصادیتغييرات اقتصادی بلند مدت عبارت است از  

کوتاه مدت ثابت اند و تنها در بلند مدت ميتواند تغيير يابند، از قبيل تحول ساختار جمعيت از حيث جوانی يا 

  پيری. 
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تحول اقتصادی يک کشور از توسعه نيافتگی به توسعه يافتگی و يا تغيير ساختار کشور از يک کشور 

ی به يک کشور صنعتی. جهت نيل به نتيجه قطعی در سياست توسعه و رشد اقتصادی بايد نوسانات زراعت

کوتاه مدت اقتصادی را در قالب تحول بلند مدت مورد بررسی قرار داد. در غير اين صورت تعادل 

ست پولی موجب شکست سيا انفالسيونناقص منحرف ميگردد و يا  استخدامکامل به  استخداماقتصادی از 

  توسعه خواھد شد.

در کشوری که در مراحل ابتدای توسعه اقتصادی است، توليدات آن غير قابل انعطاف و غير قابل توسعه 

است (نميتواند به اندازه نياز و تقاضای جامعه توليد داشته باشد)، و از آنها به طور ناقص بهره برداری 

ربنای اقتصادی اين کشور ھا نيز در نتيجه جنگ روبروست.اگر زي انفالسيونناقص و  استخدامميشود، با 

پولی و عدم بهره برداری کافی از عوامل توليد نيز  انفالسيونو يا حوادث طبيعی آسيب ديده باشد، فشار 

وجود خواھد داشت. از اين رو دولت بايد با توجه به تحوالت بلند مدت اقتصادی در صدد گرايش تعادل 

ل برآيد و به تقويت زير بنا ھای اقتصادی و اجتماعی بپردازد، در غير اين کام استخدامناقص به  استخدام

صورت به علت فقدان انعطاف توليد در جامعه و عدم امکان افزايش عرضه که موجب فزونی تقاضا 

پولی به وجود خواھد آمد و به دنبال آن بودجه و بيالنس تاديات نامتعادل ميگردند. در  انفالسيون، دميشو

ای در حال توسعه معموالً نميتوان صرفاً از طريق افزايش اعتبارات و مخارج، اقتصاد را به کشور ھ

  کامل گرايش داد.  استخدامتعادل 

از طرف ديگر اگر به برقراری تعادل بودجه و بيالنس تاديات در کوتاه مدت اصرار شود (با محدود کردن 

د جامعه بدون استفاده ميماند و به حالتی بر مخارج سرمايه گذاری زير بنای) قسمتی از ظرفيت تولي

تهديد کننده  انفالسيونیناقص و فشار  استخدامميگردد که زير بناھا ضعيف و تعادل اقتصاد در وضعيت 

است؛ لذا بايد به تعادل اقتصادی بلند مدت و ھماھنگی بين اقتصاد توليدی و توسعه زير بناھا توجه کرد و 

  .)٧٨:١( نس تاديات در کوتاه مدت پرداختمدت و تعادل در بيال آنگاه به تعادل مالی کوتاه

  سياستھای پولی و بودجھ ريزی دولتی  ٣٫٧

سياست پولی حداقل به دو طريق برای بودجه ريزی دولتی دارای اھميت است: اول اينکه تمام سطوح  

ص نرخهای دولتی قرض ميگيرند و سرمايه گذاری ميکنند. سياست پولی بر اعتبارات موجود و بخصو

بهره تاثير ميگذارد. بهره پرداختی و دريافتی برای ھر دولت مهم است. دوم، بسياری از برنامه ھای دولتی 
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(بطور مثال خانه سازی) بشدت تحت تاثير سياست پولی است. تعديل بودجه و بررسی ھوشيارانه بودجه 

بود. سياستهای پولی در پی نيل به بدون درک کامل تأثيرات سياست پولی بر آن برنامه ھا ممکن نخواھد 

  تعادل پولی و تعادل ارزی اند.

  مزايای عمده سياست پولی عبارت اند از:

نتيجۀ تصميمات مربوط به سياست پولی ميتواند در دسترس قرار گيرد و به دليل کم بودن ماھيت  .١

 سياسی بانک مرکزی به سرعت بکار گرفته شود.

اتخاذ شده  انفالسيونمخصوصاً در مبارزه با بعضی از انواع سياست پولی زمانی که اقدام شديدی  .٢

 باشد، کارايی دارد.

مزايای اين سياست گرچه مهم است، اما استفاده از سياست پولی بايد بر اساس ارزيابی نتيجه آن در 

جامعه صورت گيرد. سياست بانک مرکزی شديداً بر شرکتهای صنعتی مانند شرکتهای خانه سازی تاثير 

ارد که به اعتبارات خارجی بستگی دارد. وقتی که بانکها مجبور ميشوند وامها را محدود کنند، ميگذ

گروھهای اعتباری نيرومندتر، برتری خواھند يافت و موسسات تجاری کوچک تر و جديدتر دچار 

  .)٨٠:١( تاری خواھند شدگرف

  تعادل پولی و بودجه  ٣٫٨

ست که با حجم توليد و اقتصاد آن کشور در ارتباط ھر کشور دارای ظرفيت پولی و اعتباری مشخصی ا

است و ميزان حجم پول و اعتبارات تنها ميتواند به مقداری که حجم توليدات يک جامعه در سال افزايش 

مييابد نوسان داشته باشد و اگر بيش از آن افزايش يابد قيمت کاال ھا باال خواھد رفت. طبق نظريۀ مقداری 

 حجم کاال باشد متوسط قيمتها از فرمول ساده ذيل به دست می آيد: Tاعتبار و  حجم پول و Mپول، اگر 

  

چنانچه حجم پول و اعتبار افزايش يابد ولی حجم کاال ثابت باشد يا به ميزان افزايش حجم پول رشد نداشته 

له سرعت منجر ميگردد. عالوه بر اين مسئ انفالسيونباشد، قيمتها باال ميرود و افزايش قيمتها ھم به 
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گردش پول ھم مطرح است؛ بطوری که سرعت گردش پول موجب افزايش حجم پول در دسترس جامعه 

  ميشود.

سازو کار تحقق نظريۀ مقداری پول بر اين اساس است که افزايش در مقدار پول نرخ بهره را کاھش 

ردد، افزايش ميدھد، کاھش نرخ بهره دريافتی از وام گيرنده گان موجب تشويق سرمايه گذاری ميگ

سرمايه گذاری فعاليت ھای تجاری را افزايش ميدھد، افزايش فعاليت ھای تجاری به باال رفتن دستمزد ھا 

  منجر ميگردد؛ در نتيجه قيمت کاال ھا و اجناس افزايش ميابد و برعکس:

افزايش فعاليتهای   تشويق سرمايه گذاری          کاھش نرخ بهره   افزايش مقدار پول 

  جاری          افزايش دستمزد ھا          افزايش قيمت کاال ھا ت

تعيين و اعمال سياستهای پولی به عهده بانک مرکزی است. تنظيم کنند گان بودجه بايد با توجه به ظرفيت 

را مشخص نمايند. اگر تنظيم کننده گان بودجه و عامالن سياست ھای پولی با  مصارفپولی کشور 

  قالم بودجه را بررسی کنند، تعادل پولی برقرار ميشود.ھمکاری يکديگر ا

بودجه ای)، اثر مستقيم پولی دارند و حجم پول و نقدينگی به تبع حجم  مصارفدر کشور ما متغير مالی (

مخارج بودجۀ دولت از رشد سريع برخوردار است. اين رشد با رشد توليد ملی متناسب نيست و موجب 

در دوره ھای از زمان شده است. دليل عمده اين تاثير را ميتوان چنين بيان  یانفالسيونافزايش فشار ھای 

کرد که دو جزی عمده "پايه پولی" يعنی خالص دارای ھای خارجی و خالص بدھی دولت به بانک 

حاصل از صادرات و  عوايدمرکزی از متغيير ھای مربوط به بودجه دولت متاثر ميشود؛ اولی از طريق 

انک مرکزی تحت تاثير قرار جه و دومی از طريق کسر بودجه و استقراض از بپولی بود مصارف

 .)٧٨:١( ميگيرد

  بودجه ارزی  ٣٫٩

در کشور ھای در حال توسعه، ارز منبع کميابی است و به ھمين علت به برنامه ريزی از پيش تعيين شده 

ارزی  عوايدان امکان فراوين بايد با تعمق کافی و دقت ای برای استفاده و مصرف آن نياز است. بنابر ا

را مشخص و مصارف غير قابل اجتناب از قبيل خريد کاال ھای واسطه ای و مواد اوليه توليد و سرمايه 

  ارتباط متناسب بودجۀ ارزی يا بودجه دولتی نبايد فراموش شود. ين کرد. در اينگذاری را مع
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ان و اندازه ارز مورد نياز را معين بودجۀ دولتی بايد برای پرداخت ھای عمرانی و غير عمرانی، ميز

ارزی آن نيز در ھمان حال معلوم باشد برای  مصرفکند؛ به نحوه که وقتی که دولت پيشنهاد خرج ميکند 

اين امری مهم بايد بر مبنای روش ھای علمی کوشيد تا ظرفيت اقتصاد را برای تحصيل ارز معين کرد و 

و نيز وضع پيش بينی بيالنس تاديات ارتباط مستحکمی در نهايت ميان بودجه دولتی و بودجه ارزی 

بوجود آورد. بودجه ارزی حاوی دريافت ھا و مصارف ارزی کشور است و تهيه و اجرای دقيق آن 

  .)٨٢:١( موع بر تعادل اقتصادی داشته باشدميتواند تاثير مهمی را بر تعادل ارزی و در مج

  تعادل ارزی و بودجه ٣٫١٠

 مصارفکديگر مرتبط و ھر دوی اينها با تعادل ارزی در ارتباط ھستند. برخی از تعادل پولی و مالی با ي 

عمرانی به واردات بعضی کاال ھا از خارج احتياج دارد؛ مثالً ساختن سد، ايجاد راه  مصارفبودجه مثلی 

ھا يا برخی از پروژه ھای عمرانی ديگری به ابزار وارداتی احتياج دارند که موجب خروج ارز از 

کت تعادل ارزی را دچار نوسان ميکند. با توجه به اينکه ھر کشوری ظرفيت ارزی مشخصی دارد ممل

بايد در بودجه ريزی به ظرفيت ارزی نيز توجه داشته و ترکيب ارزی مناسبی را با توجه به ھمۀ اين 

  حقايق در نظر گرفت.

ارزی) توجه نشود،  يدعواارزی= مصارفچنانچه در بودجه ريزی به مسئله ترکيب و تعادل ارزی (

موازنۀ ارزی به نوبۀ خود موجب افزايش  کسریاقتصاد ممکن است به کسر موازنه ارزی دچار شود و 

نرخ ارز (کاھش ارزش پول داخلی)، گران شدن قيمت کاال ھای خارجی، و در نتيجه افزايش قيمت کاال 

  ھم دقت الزم مبذول شود.ھای داخلی ميگردد. بنابر اين الزم است در بودجه به تعادل ارزی 

  دو راه حل برای کشوری که موازنه ارزی منفی است وجود دارد:

که بمنظور افزايش صادرات و جبران کسری  –. کاھش ارزش پول ملی در مقابل ارز ھای خارجی ١

  موازنۀ صورت ميگيرد.

پول ملی موجب  جهت تأمين کسری موازنۀ ارزی انجام ميشود. کاھش ارزش . دريافت وام از خارج که٢

ارزانی صادرات و گرانی واردات ميشود. در اين مواقع سعی در کاھش واردات ميشود. کاھش واردات 

بايد با افزايش توليد داخلی باشد، زيرا در غير اين صورت، از يک طرف منجر به افزايش قيمت ھای 
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ر داخل ميشود. حتی اگر داخلی کاال ھا و از طرف ديگر موجب مصرف کاال ھای صادراتی توليد شده د

باال رفتن قيمت کاال ھای داخلی مستقيماً روی کاال ھای صادراتی اثر نگذارد بطور غير مستقيم بر اساس 

  .)٨٣:١(کاال ھای صادراتی اثر خواھد داشتقانون قيمت ھا بر 

  سياست ھای مالی ٣٫١١

بی به ھدفهای مطلوب مخارج و عوايد دولت برای دستيا کنترولتنظيم و  سياست مالی عبارت است از

اقتصادی .به عبارت ديگر,سياست مالی عبارت است از استفاده از نظام مالی ,برای تهيه وتحصيل منابع 

به منظور اجرای برنامه ھای رشد اقتصادی . طبق تعريف بودجه که عبارت است از "تخصيص در آمد 

زاز ارکان سياست مالی به شمار می جه ريزی نيرای نيل به ھدفهای اقتصادی  "بودب مصارفھا وانجام  

  رود . 

  درسطح ملی ,سياست مالی از طريق تعيين موارد ذيل شکل می گيرد :

  

  مصرف. اندازه کل بوديجه شامل مجموع در آمد و ١

ی در مقابل ذاری در کاال ھای سرمايه اگ. نوع مخارج (سرمايه ای، مصرفی) از قبيل سرمايه ٢

  .پرداختهای مستقيم

  ندی مصارف برنامه ھا. زمان ب٣

ولويت و تقدم ا. موازنۀ فعاليتهايی با اھداف چند جانبه و تصميم در مورد ميزان اھميت ھر کدام و درجه ٤

  و تأخر آنها

  . اندازه پرداختهای انتقالی و مقدار اعتبارات موجود برای برنامه ھای کنترول شده٥

  . ايجاد يا فروش ذخاير٦

تی بايد سياست مالی را درک نمايند. از نظريۀ اقتصاد کالن برای لمتخصصان و متصديان بودجۀ دو

بسياری از تصميم گيريهای بودجه ای و سياستهای مالی استفاده ميشود. تعديل و بررسی بودجه اغلب با 



 

٢٤١ 

 

عدم کارايی سياستهای استفاده از اين نظريات صورت ميگيرد. البته فشارھای سياسی ھنوز ھم باعث 

  .)٨٤:١(مالی ميشود

  اھداف سياست مالی ٣٫١٢

ھدفهايی را که نيل به آنها با استفاده از بودجه دولت  سياست مالی و بااھداف اصلی سياست اقتصاد کالن 

  امکان پذير است ميتوان به صورت زير بيان نمود:

در صد بيکاری است. در اين  ٤حدود  کامل عمالً به معنای استخدام: ايجاد کامل استخدامايجاد  ٣٫١٢٫١

  زان افرادی که در جامعه در جستجوی کار اند، در جامعه شغل وجود دارد.نرخ به مي

، توجه خاصی مبذول ميشود. شايان ذکر است در ھر اقتصادی استخدامدر بودجه ريزی دولتی به تعادل 

  ممکن است تنظيم تعادل اقتصادی در يکی از سه حالت زير صورت گيرد:

 مصارف. از آنجا که بودجه دربرگيرندۀ باع عوامل توليد. اش٣کامل؛  استخدام. ٢ناقص؛  استخدام. ١

ايجاد نمايد. در بودجه ريزی بايد به ترکيب  استخدامجاری و عمرانی است، ميتواند به مقدار زيادی 

و ديگر تعادلهای اساسی ھماھنگی صورت گيرد و مسئله تربيت  استخدامجامعه توجه شود و بين  استخدام

صورت پذيرد. ھنگامی که اين  استخدامخصص ھم با توجه به متغير ھای نيرو ھای متخصص و غير مت

تعادلها ھمگی در بودجه در نظر گرفته شود تعادل  کل اقتصاد ھم صورت ميگيرد که حفظ ثبات نسبی 

  از آن جمله است. استخدامقيمتها و تعادل موازنۀ ارزی و تعادل 

کامل  استخدامھد از طريق بودجه، آن را به حالت ناقص باشد و دولت بخوا استخداماگر اقتصاد در وضع 

گرايش دھد الزم است يا از طريق افزايش مخارج دولت (افزايش مخارج دولت موجب افزايش سرمايه 

خواھد شد) و يا از طريق کاھش ماليات (کاھش ماليات موجب افزايش  استخدامگذاری و در نتيجه افزايش 

می انجامد) يا ھر دو تقاضای  استخداميه گذاری ميشود که به افزايش افراد و در نتيجه افزايش سرما عايد

ناقص به  استخدامکل را افزايش دھد. البته ھر سياست نتيجه مشابهی دارند وموجب گرايش تعادل از 

کامل ميشوند،اما ھمان طور که قبالً گفته شد افزايش مخارج و کاھش ماليات را  استخدامحالت تعادل 

سياست مالی به يک نسبت نشان داد در اقتصاد کالن، يک رابطه فرضی بين سطح کل  رنميتوان از نظ

برقرار است. مصرف کل را ميتوان از ديدگاھی توليد  انفالسيوندر اقتصاد ووجود بيکار يا  مصرف
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با مصارف اشخاص به اضافه  برابر است داخلیتوليد ناخالص جامعه بررسی کرد.  داخلیناخالص 

اضافه خالص کاال و خدمات توسط دولت، به  ناخالص خصوصی، به اضافه خريد سرمايه گذاری

  واردات) يعنی:-ھا و خدمات (صادرات صادرات کاال

Y = C+ I + G + (X-M) 

توليد ناخالص ملی، کل فعاليت توليدی و خدمات نهائی يک کشور را طی يک دورۀ زمانی مشخص نشان  

به يرد، ميزان بيکاری و نرخ انفالسيون ھدف تعيين شده قرار گميدھد. اگر توليد ناخالص ملی در سطح 

وجود دارد (نرخ طبيعی  انفالسيونسطوح قابل قبول ميرسند. غالباً رابطه معکوس ميان ميزان بيکاری و 

 اما در کشور ما ايندر صد است).  ٣ انفالسيوندر صد و نرخ  ٤بيکاری در کشور ھای پيش رفته حدود 

  .)٨٥:١است (موضوع قابل تأمل 

از  عايدقيمت ھا را افزايش ميدھد؛ اين امر موجب ميشود توزيع  انفالسيون: ثبات قيمت ھا ٣٫١٢٫٢

مانند  -پذير استشان انعطاف  عايدشان نسبتاً غير قابل انعطاف است به افرادی که عوايدافرادی که 

آسيب   انفالسيونرند در مقابل ثابتی دا عايدال يابد؛ لذا افرادی از قبيل بازنشستگان که قانت -مشاغل ازاد

  پذير ميشوند.

و افزايش قيمت ھا جلوگيری کرد يا  انفالسيوندولتی ميتوان از  مصارفبا افزايش ماليات يا کاھش 

مر از دولتی ميتوان رکود را بر رونق تبديل نمود و اين ا مصارفبرعکس با کاھش ماليات يا افزايش 

  .)٨٦:١( طريق بودجه امکان پذير است

ھداف سياست مالی تأمين حداکثر منابع انسانی ا يکی از: بات و تداوم رشد اقتصادیث ٣٫١٢٫٣

ومادی جهت رشد اقتصادی ھماھنگ با حداقل مصرف جاری است. حفظ حد معقولی از ثبات اقتصادی از 

  جه است.قيمتهای جهانی يکی از ھدفهای بودو مقابله با تغييرات  انفالسيونیطريق مقابله با فشارھای 

رد ھای شود ونه تنها بايد در حفظ استاندمان طور جميعت افزايش می يابد، رشد اقتصادی نيز الزامی ميھ 

  .)٨٦:١( ود آنها نيز اقدام نمودبهقبلی زندگی کوشيد، بلکه بايد به ب
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: فعاليتهايی که شامل خدمات برای رفاه جامعه اند از قبيل عرضۀ مناسب خدمات عمومی  ٣٫١٢٫٤

 ع ملی، مکاتب و غيره طبيعتاً عمومی اند.حفظ نظم و آرامش، دفا

دولتها از طريق منابع مالياتی و تغيير نرخ ماليات به فعاليتهای اقتصادی  :تخصيص منابع  ٣٫١٢٫٥

را به آن  ر بخشهای خاصی را ايجاد يا منابعد استخدامدر بودجه،  مصارفجهت ميدھند و افزايش بعضی 

 مسير ھا ھدايت ميکند.

و ميزان مصرف افراد جامعه و  عايدابريهای شديد در ثروت و : کاھش نابرعايدتوزيع   ٣٫١٢٫٦

از  عايدايجاد عدالت اجتماعی و ثبات سياسی از ديگر اھداف سياست مالی و بودجه است. تعديل توزيع 

طريق وضع ماليات تصاعدی سنگين بر درآمدھای باال صورت ميگيرد و دولت ميتواند با استفاده از اين 

در نهايت در جستجوی  عايداز طبقه ای به طبقۀ ديگر انتقال دھد. سياست توزيع  ابزار، قدرت خريد را

 .)٨٧:١(ميتواند در نيل به آن سهيم باشد ايجاد تعادل اجتماعی است که بودجه

: سرمايه گذاريهای دولت معموالً از طريق وجوه حاصل از ماليات انجام تشکيل سرمايه  ٣٫١٢٫٧

گامی مؤثر است که ھزينه ھای مصرفی جامعه را کاھش دھد و اال اگر ميشود. البته اين سرمايه گذاريها ھن

کند و فقط جهت موجب کاھش پس اندار ھای خصوصی و اختياری افراد شود، ميزان سرمايه تغييری نمي

 .)٨٨:١( آن را تغيير ميدھد

  

 سياست مالی و تغييرات بودجه ٣٫١٣

ست پولی، سياست مربوط به بيالنس ابزار سياست گذاری را ميتوان تحت عناوين سياست مالی، سيا

 عنوان سياست مالی بهطبقه بندی کرد. در اين قسمت تحت  عوايدتاديات، سياست قيمت ھا و سياست 

   دقيق اين ابزار مختلف ميپردازيم.بررسی 

ل با اين ابزار برای رسيدن به ئوازيگر مقامهای تصميم گيرنده و مسمسئله که مطرح است اين است که ب

عمده يک سياست اقتصادی چگونه صورت ميگيرد. يک دليل اين کار در مورد انفالسيون اين های ھدف

 بپردازيمبعدی ث ھای حاست که به بحث درباره برخی از توضيحات راجع به پروسه انفالسيون در ب

)٤٣:٢.(  
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  . تغييرات خودکار و تغييرات آگاھانه بودجه٣٫١٣٫١.

 عوايدبه تغييرات آگاھانه در اندازه، ترکيب و زمان بندی مخارج و  اساساً منظور ما از سياست مالی اشاره

مالياتی دولت است؛ زيرا به موازات مخارج سرمايه گذاری بخش خصوصی و مخارج مربوط به صادرات 

جامعه به حساب می آيد. به ھمين ترتيب به موازات پس انداز  عوايدو مخارج دولت نيز نوعی از تزريق 

تلقی  عوايدرج مربوط به واردات، ماليات نيز نوعی پس رفت از جريان دوره ای بخش خصوصی و مخا

  محسوب ميشود. عايدو ماليات نيز نوعی پس رفت  عايدميشود. به تعبير ديگر مخارج دولت ھمان تزريق 

ناشی از ماليات  عايددر نتيجه تغييرات آگاھانه در وضعيت بودجه دولت يعنی تفاوت بين مخارج دولت و 

طور کلی باعث بروز تغييرات در سطح فعاليت اقتصادی ميشود. به عبارت ديگر يک تغييرات آگاھانه که ب

باعث افزايش ميزان کسر يا کاھش مازاد بودجه دولتی ميشود، تاثير انبساطی دارد و تغييری که موجب 

  افزايش ميزان مازاد يا کاھش ميزان کسر بودجه دولت ميشود، تاثير انقباضی است. 

اگر چه تغيير وضعيت بودجه ميتواند ناشی از اقدام مقامهای مسئول دولتی در اين زمينه باشد، اما وضعيت 

بودجه ممکن است بطور خودکار و بر اثر تغيير سطح فعاليت اقتصادی جامعه نيز تغيير يابد، به عبارت 

سئول نيز تغيير کند. اين ديگر وضعيت بودجه ممکن است در شرايط فقدان اقدامهای آگاھانه مقامهای م

مالياتی دولت در اغلب سيستم ھای مالی ثابت  عوايداتفاق می افتد چرا که، سطح مخارج دولتی و سطح 

ملی آنها ھم تغيير ميکند، برای مثال قسمت زيادی از کل ماليات دريافتی  عايدنيست. بلکه با تغيير سطح 

ت ميايد، پس ھمانطور که اين دو ماخذ تعلق ماليات اشخاص و سود شرکت ھا بدس عايددولت از ماليات بر

مالياتی دولت نيز تغيير ميکند، به ھمين ترتيب مخارج دولتی  عوايدملی تغيير ميکنند،  عايدبا سطح 

مشخص (مثل پرداخت پول به بيکاران) نيز با تغيير سطح فعاليت اقتصادی جامعه تغيير ميابد. آنچه را که 

ند، اندازه و ساختار نرخهای مالياتی است. اما با تعيين اينها وضعيت بودجه مقامهای مسؤل تعيين ميک

دولت در سيستم اقتصادی بصورت يک متغير داخلی در ميايد که ھمانگونه توضيح داده شده، به سطح 

  ).٥١٣:٣فعاليت اقتصادی جامعه بستگی ميابد (

ايد ناشی از تصميم دولت در مورد تغيير بنابر اين، يک تغيير مشهود در کسر يا مازاد (بودجه دولت) ش

ملی (که مثالً بر اثر تغيير سرمايه  عايدنرخهای مالياتی و يا تغيير مخارج باشد و شايد از تغيير سطح 

گذاری بخش خصوصی از طريق ضريب افزايش سرمايه صورت ميگيرد) ناشی شده باشد. ناتوانی در 

دولت" با تغييرات حاصله درآن ميتواند، مثالً ما را با يک  تشخيص تفاوت بين "تغييرات آگاھانه در بودجه
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تغيير بودجه واقعی مواجه سازد که ظاھراً راه حل آن انتخاب سياست مالی انقباضی است در حالی که 

) شرح ٥مقامهای مسؤل دولتی در واقع سياست مالی انبساطی را در پيش گرفته اند. اين وضع در شکل (

مالياتی دولت با توجه به ھر سطح مشخص از  عوايدنشان دھنده سطح  Toکه خط  داده ميشود. فرض کنيد

توليد ناخالص ملی است. پس اين خط گويای سيستم مشخص از نرخهای مالياتی است، يعنی برای نرخهای 

پايين مالياتی، اين خط نيز درسطح پايين خواھد بود. و ھرچه نرخهای مالياتی بيشتر و بيشتر ميشود، 

بيشتر ميشود و اين خط به سمت باالتر تغيير مکان ميابد. ھمچنين خط  Xخط مذکور از محور  فاصله

مالياتی نيز باال ميرود. نشيب اين  عوايدمزبور گويای آن است که وقتی توليد ناخالص ملی افزايش ميابد، 

يه به عنوان نسبت به تغييرات در توليد ناخالی ملی است. به اين قض عوايدخط نيز معروف حساسيت 

تندتر باشد، درجه  Toانعطاف طراحی شده برای سيستم مالياتی اشاره ميشود، يعنی ھرقدر شيب خط 

  انعطاف طراحی شده برای سيستم مالياتی بيشتر است.

 GDP و بودجھ خودکار راتييتغ: ١٫٣شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

است و برای سهولت مطلب فرض ميشود که طرح اين مخارج گويای طرح اوليه مخارج دولتی  Goخط 

ھا رسم شده  Xبر اثر تغيير در توليد ناخالص ملی، ھيچ تغيير نميکند. ازينرو اين خط به موازات محور 
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، تغيير ميکند. اما ناديده گرفتن عايداست. البته قبالً گفته شده که برخی از مخارج دولتی ھمزمان با تغيير 

  اينجا چيزی را از بحث اصلی ما نميکاھد و مشکلی را ايجاد نميکند. اين مسئله در

و سيستم ارائه شده مالياتی به وسيله  G٠حاال فرض ميکنيم که درازای طرح اوليه مخارج دولتی به ميزان 

Tسطح توليد ناخالص ملی برابر با  ٠Yباشد. در نتيجه در سطح توليد  ٠Yبودجه دولت برابر  یکسر ٠

افزايش دھد و نرخهای  G١. معهذا فرض کنيد که دولت تصميم ميگيرد تا مخارجش را به سطح abاست با 

دريافت ميشود. به  T٠مالياتی را ھمچنان حفظ کند. در نتيجه ماليات ھمانند گذشته و بر اساس سيستم 

افزايش  Y١عالوه در نظر بگيريد که افزايش مخارج دولتی باعث ميشود که توليد ناخالص ملی تا سطح 

، که کوچکتر است از cdيابد. مشخص است که در اين سطح توليد، کسری بودجه دولت برابر است با 

ميباشد. بابررسی قضيه بطور سطحی که در آن کسری واقعی بودجه  abکسری بودجه اوليه به ميزان 

نقباضی" بوده دولت کاھش يافته است شايد اين نتيجه گيری غلط صورت گيرد که سياست مزبور "سياست ا

است. اما ھمان گونه که ميدانيم سياست مورد بحث در واقع سياست انبساطی است و موجب افزايش توليد 

ميشود. اين نتيجه گيری غلط از اين جهت بروز ميکند که يک رابطه علت و  Y١به  Y٠ناخالص ملی از 

ت ھای اقتصادی جامعه اثر ميگذارد د. زيرا نه فقط تغيير بودجه دولت در فعاليارمعلولی دو طرفه وجود د

بلکه عالوه بر آن تغيير سطح فعاليت ھای اقتصادی جامعه نيز بر بودجه دولت موثر است. بنابر اين کاری 

که انجام آن الزم است پيدا کردن روشی برای تفکيک اين دو اثر از ھم ميباشد. روش متداول در اواخر 

 عايد: بررسی چگونکی وضعيت بودجه دولت درازای سطح در امريکا که عبارت بوده است  ١٩٦٠دھه 

  کامل. استخدامکامل يعنی بررسی مازاد بودجه در شرايط  استخدامملی مربوط به شرايط 

 عايد) قبل از آنکه افزايش مخارج دولت رخ دھد، وضعيت بودجه دولت درازای سطح ٥در شکل شماره (

است. حال وقتی که مخارج دولت تا  egازادی معادل دارای م Yf١کامل يعنی  استخدامملی در شرايط 

کاھش ميابد که اين دليل بر  efکامل تا حد  استخدامافزايش ميابد، مازاد بودجه دولت در شرايط  G١سطح 

يک سياست انبساطی است که در واقع نيز چنين بوده است. در اين مورد بايد توضيح داد که بررسی تغيير 

ه ای باشد که بکار گرفته بايد که بطور دقيق گويای سياست آگاھان عايدطح از در بودجه مربوط به ھر س

 .)٥٣٦:٥( شده است
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  سياست مالی و تثبيت فعاليت اقتصادی ٣٫١٤

بعضی از مشکالت عمده در اعمال سياست اقتصادی، ناشی از اعمال سياست اقتصادی در شرايط پويا 

بودن بسياری از پيش بينی ھای اقتصادی، بسياری  (ديناميک) است. به دليل وجود تاخير زمانی و نادرست

که تثبيت آگاھانه اقتصاد انگلستان ناموفق بوده است و حتی ممکن است اين  از اقتصاد دانان عقيده دارند

کار نوسانات اقتصادی را از آنچه بطور معمول رخ ميداد، بدتر کرده باشد. اين مسئله پروفيسور فريدمت و 

ت تا با توجه به سياست پولی به دفاع از قاعده ساده "رشد پايدار در عرضه پول ديگران را وادار ساخ

جامعه با نرخ متناسب با رشد واقعی اقتصاد" و رد ھر کوششی جهت اتخاذ يک سياست آگاھانه بپردازد، 

بعضی از جنبه ھای استفاده از سياست مالی برای تثبيت فعاليت اقتصادی مورد  بخش حاضراما در 

قرار گرفته است. اين جنبه ھا شامل مقايسه سياست آگاھانه با چيز ھای است که به عنوان " تثبيت بررسی 

کننده ھای خود کار و اتوماتيک" ناميده ميشوند. در آخر شواھد از کوششهای صورت گرفته در انگلستان 

  ظر قرار ميگيرد.به سالهای بعد از جنگ دوم جهانی و در زمينه تثبيت فعاليت اقتصادی جامعه مورد ن

شايد مورد عمده که به سياست مالی و يا سياست پولی آگاھانه بستگی ندارد و چون تاخير ھای زمانی در 

سيستم اقتصادی و رضايت بخش نبودن پيش بينی اقتصادی باشد. در حاليکه بعضی از اين تاخير ھا ناشی 

 عوايدمصرفی نسبت به تغييرات در  از روابط رفتاری است (مثل مدت زمانی که طول ميکشد تا مخارج

قابل تصرف ناشی از يک تغيير مالياتی از خود واکنش نشان ميدھند) برخی ديگر حاصل ترتيبات و 

مقررات نهادی و سازمانی است که شايد از کشوری به کشوری ديگری فرق کنند. مثالهای از تاخير ھای 

تحليل آن طول ميکشد  پروسهو  احصاييویطالعات نوع دوم عبارتند از اوالً مدت زمانی که جمع آوری ا

تا بتوان يک تصوير دقيق از اين واقعيت اقتصادی بدست آورد. ثانياً مدت زمانی که طول ميکشد تا تصميم 

ن که طول ميکشد تا مراحل قانون گذاری انجام گيرد. مسلم است اقتصادی اتخاذ شود و مدت زماھای سي

ساسی کشور مورد نظر بستگی دارد. مثالً پروفيسور ماس گريو و ھمسرش است که مورد اخير به قوانين ا

بر مشاغل خاص به تصويب به عنوان شاھدان امريکای از سرعت که تغيير نرخ ماليات  ١٩٦٨در سال 

رسيد و از آنچه به عنوان حد اقل توضيح و بحث تلقی شد، ابراز تعجب ميکنند. چرا که در امريکا يک 

م بوده است تا طرح اين تغيير ارائه و به تصويب برسد. طرح ديگری در اين رابطه و از دوره دو ساله الز

سيستم انگلستان که مراحل قانون گذاری را تسريع ميکند، چيزی است که تنظيم کننده ناميده ميشود و به 
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خ رايج تغيير وسيله آن وزير ماليه ميتواند نرخهای ماليات غير مستقيم را تا ميزان ده درصد نسبت به نر

  دھد بدون آنکه نياز به تصويب مجلس باشد.

تاخير ھای که قبل از اتخاذ ھر نوع سياستی رخ دھند عموماً تاخير ھای درونی خوانده ميشوند اما به 

محض آنکه سياستی اتخاذ شود مجموعه ديگری از تاخير ھا يا عقب ماندگی ھا بروز ميکند که تاخير ھای 

اين تاخير ھا ھمان مدت زمانی است که طول ميکشد تا تغيير سياست اقتصادی بر  برونی خوانده ميشوند.

متغيير ھای که کنترول آنها مورد نظر است تاثير ميگذارد. مثالً ھمينکه بر اثر کاھش ماليات مخارج 

مصرف کننده تحت تاثير قرار ميگيرد موسسه ھای توليدی بطور خودکار استفاده از کارگران را افزايش 

ً يک پديده گذرا نيست. ن ميدھد مگر آنکه کامالً يقين پيدا کنند که افزايش حاصله در تقاضای جامعه صرفا

ظاھراً ھرچه اين تاخير طوالنی تر باشد زمان الزم برای تاثير يک سياست اقتصادی بر ھدف نهايی 

يشتر خواھد شد. يعنی طوالنی تر خواھد بود و احتمال بدتر شدن نوسانات در فعاليت اقتصادی بيشتر و ب

اگر يک سياست انبساطی چندان تاثيری ندارد مگر آنکه اقتصاد جامعه بتواند به کمک نيرو ھای ديگری از 

وضعيت رکود خارج شود در آنصورت رونق حاصله احتماالً بزرگتر از رونق در زمانی است که بدون 

يک سياست انقباضی تا موقعی که شرايط وجود اين سياست بدست ميايد. ھمينطور ميتوان به موثر نمودن 

  تنزل در اقتصاد جامعه فراھم می ايد اشاره کرد.

بر اثر اين مسائل و مشکالت که آنها در راه اجرای سياست اقتصادی بوجود می آورند، توجه به چيزی 

ثبيت کننده معطوف شد که عموماً به عنوان تثبيت کننده ھای خود کار يا طراحی شده شناخته شده اند. اين ت

ملی را ناشی از تغيير ھر يکی از  عايدھا معرف آن سيستم اقتصادی ھستند که ميکوشد تا اثر فزايندگی در 

حها اشاره شد و آن اينکه، در اجزای تقاضای کلی جامعه است کاھش دھد. در بخش قبل به يکی از اين طر

ملی تغيير ميکند. در مورد مخارج اين طرح مالياتی با سطح توليد ناخالص  عوايدسيستم ھای مالياتی  اغلب

وجود دارد که در دوران رکود فعاليتهای اقتصادی پرداخت کمک به بيکاران افزايش ميابد و به اين وسيله 

  قابل تصرف (که به علت افزايش بيکاری رخ ميدھد) گرفته ميشود. عايدجلو سقوط در 

هارچوب ايستا بيان اين نکته باارزش است که آقای قبل از بررسی کار تثبيت کننده ھای خودکار در يک چ

 عوايداسميت نشان داده است که تحت شرايط خاص و در يک چهار چوب پويا انعطاف طراحی شده برای 

) نشان داد در ١٩٦٣مالياتی ممکن است بجای تثبيت وضعيت بی ثباتی را ببار آورد. آقای اسميت به سال (
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قابل تصرف ( يا به عبارت ديگر يعنی مصرف تابع از  عايدتاخيری  مدلی که اوالً در آن مصرف تابع

دارد؛  عايدقابل تصرف زمان قبل ميباشد)، و ثانياً در آن مخارج سرمايه گذاری بسته گی به تغييرات  عايد

 وقوع اين مسئله که به آن اشاره شده با يک دوره تاخير امکان پذير ميباشد. اما اخيراً وی ھمان نکته را در

دوره قبل بستگی دارد (کار اسميت در سال  عايدمالياتی به  عوايدمدلی بدست آورده است که در آن مدل 

ميباشد، بازھم بی  عايد). در اين حالت حتی وقتی که مخارج مصرفی بدون ھيچ گونه تاخير تابع از ١٩٧٥

ه اخالقی قضيه اين است که ثباتی ناشی از انعطاف طراحی شده برای سيستم مالياتی ميتوان رخ دھد. نتيج

در تفسير ھر تحليلی از ثبات طراحی شده در جايی که اين تحليل صرفاً در شرايط ايستا صورت ميگيرد 

  .)٣١٢:٦باشد دقت کافی بعمل آيد (

مالياتی  عوايدملی جامعه نشان دادن تثبيت خودکار مربوط به  عايدبا استفاده از يک مدل ساده برای تعيين 

ملی تغيير ميابد کار آسانی است. اين مدل کلی  عايدمالياتی با تغيير  عوايدولت به ويژه دليل که در بودجه د

  ساده به وسيله دستگاه معادالت زير بدست می آيد:

١.................................Y= C+I+G  

٢...............................C= a+b(Y-T)  

٣.......................................T=tY 

قابل تصرف يعنی  عايدعبارت از مخارج مصرفی جامعه که تابع  Cملی،  عايدعبارت از  Yدر اين مدل، 

)Y-T است. ماليات يا (T  ملی است که در آن  عايدنيز تابع ازt  معرف نرخ نهايی ماليات ميباشد. حال

اھد بود : يکی در حالت فقدان ملی در سه حالت مختلف سودمند خو عايدبررسی مقدار ضريب افزايش 

است. ميدانيم وقتی  عايد سومی در شرايط که ماليات تابع از ماليات، ديگری در حالت اخذ ماليات يکجا و

) (که در آن ملی عبارت است از: (  عايدکه مالياتی وجود ندارد، ضريب فزايندگی يا ضريب افزايش 

b  ١ميل نهايی به مصرف و-b  ميل نهايی به پس انداز و ضريب فزايندگی برابر است با عکس ميل ھمان

  نهايی به پس انداز) اما تحت شرايط وجود ماليات يکجا، تابع مصرف به صورت زير در ميايد:

C= a+b(Y-T) = (a-bT)+bY  
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 آمده است ماليات يکجا باعث تغيير تابع مصرف (که رابطه بعدی به عبارت ديگر ھمان گونه که در شکل

ميشود. (يعنی ماليات يکجا باعث  bTملی بدست ميدھد) به سطح پايين به اندازه  عايدمصرف را با سطح 

به موازات خود و به  E٠کاھش يابد و از اين جهت است که  bTميشود که سطح مصرف جامعه به اندازه 

لی تغيير نميکند. در م عايدکاھش ميابد) مع ھذا، نکته مهم اين است که مقدار ضريب افزايش  bTاندازه 

  نتيجه اخذ ماليات يکجا سهمی در انعطاف طراحی شده برای سيستم ندارد. 

نشان ميدھد) تابع  ٣ملی است (آنگونه که رابطه  عايدحال وقتی قبول ميکنيم که ماليات تابع از سطح 

  مصرف به صورت زير در ميايد:

C= a+b(Y-tY) = a+b(١-t)Y  

ملی نيز  عايددر ميايد و در نتيجه ضريب افزايش  (t-١)bملی بصورت  ايدعاکنون ميل نهايی به مصرف 

نيز کمتر  )١b-(tکوچکتر از يک است، عبارت  tحال، چون نرخ نهايی ماليات  چنين ميشود: 

ملی، کوچکتر  عايداست، ضريب فزايندگی  عايدخواھد بود و به اين جهت وقتی که ماليات تابعی از  bاز 

ملی است.  عايدضريب فزايندگی در حالت فقدان ماليات خواھد بود. نتيجه آنکه وقتی ماليات تابعی از از 

کلی جامعه ميباشد کمتر ملی که ناشی از تغيير يک يا چند عنصر تشکيل دھنده تقاضای  عايدتغييرات در 

  .)٢١٧:٤( خواھد بود

 یمل عايد از تابع یاتيمال عايد: ٢٫٣شکل 
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) ٦است، در شکل (ملی  عايدمالياتی تابع از  عوايدمسئله کوچکتر شدن ضريب شدن فزايندگی وقتی که 

شرح داده شده است. برای سهولت درک مطلب تنها تابع کل مخارج نشان داده ميشود. اما چون فرض بر 

جامعه  عوايدسطح  ی مستقل ازاين است که مخارج مصرفی دولت و مخارج سرمايه گذاری بخش خصوص

ھستند. پس تاثير که ماليات بر تابع مصرف دارد، عيناً شبيه ھمان تاثيری است که بر کل مخارج جامعه 

ملی در حالت تعادل برابر است  عايدقبل از برقراری ھر نوع سيستم مالياتی است. در اين صورت سطح 

و ديگر  *Tميپردازيم. يکی ماليات يکجا به ميزان حال به مقايسه آثار دو نوع ماليات متفاوت  Y٠با 

 Y٠ملی  عايدبطوری باشد که ماليات ناشی از سطح  tملی بصورت که نرح آن  عايدماليات تابع از 

با  *Yباشد،  Y٠ملی برابر به  عايددرست برابر با ماليات يکجا باشد. به زبان ساده تر يعنی آنکه وقتی در 

يکديگر  Bدر نقطه  E٢و  E١عيناً برابر ھستند. ازينرو دو خط  tY٠يعنی  عوايدماليات يکجا و ماليات بر 

  را قطع ميکنند. اين فرض کار مقايسه آثار اين دو سيستم مالياتی را ساده ميکند. 

به  *bTدرست به موازات خود و به اندازه  E٠ماليات يکجا باعث ميشود که تابع کل مخارج جامعه يعنی 

ملی در شرايط تعادل يا به تعبير ديگر  عايددرآيد. در نتيجه سطح  E٢ابد و بصورت سمت پايين کاھش ي

کاھش خواھد يافت (طول محل برخورد عرضه کل يا خط نميساز با  Y٢ملی تا سطح  عايدسطح تعادلی 

 E٠به  باعث ميشود که تا عايد)، اما ماليات بصورت تابعی از Xبر روی محور  E٢تقاضای کل جامعه يا 

کاھش يابد. علت  Y١ملی فقط تا سطح  عايددر آيد و سطح تعادلی  E١چرخيده و به شکل  Aل نقطه حو

مالياتی نيز ھمراه با  عوايدکاھش يابند،  عوايدملی در حالت دوم اين است که وقتی  عايدتغيير کمتر سطح 

 .)٥٢٦:٧( عوايد صورت ميگيردکمتری از جريان دوره ای  آن کاھش يافته و در نتيجه پس رفت

  بودجھ و تعادل اجتماعی ٣٫١٥

تعادل بودجه بايد با توجه به تعادل اجتماعی يعنی با توجه به ھماھنگی وضع مالی طبقات مختلف اجتماع  

بررسی شود. از جنبه نظريه کالسيک فعاليت دولت چه از نظر کميت و چه از نظر کيفيت محدود است؛ 

يفيت از و استقرار امنيت اجتماعی است و از نظر کزيرا از نظر کميت محدود به ايجاد نظم عمومی 

ميشود. البته نظريه کالسيک در قرن نوزدھم و ابتدای نشو و نمای  هستفادابودجه بيشتر مفهوم مصرف 

صنايع مطرح شد که عرضه و تقاضا از طريق واحد ھای خصوصی کوچک صورت ميگرفت و نيازی 

رن بيستم و با رشد صنايع عظيم و ايجاد قطبهای بزرگ که به دخالت دولت احساس نميشد. اما در اوايل ق

عرضه و تقاضا را به صورت رقابت انحصاری در آورد، اصوالً دولت ميبايست دامنۀ فعاليتهای مالی و 
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مداخله نمايد. البته وقايع جنگ جهانی اول و بحران  ھا ا گسترش دھد و در تنظيم فعاليتاقتصادی خود ر

  يز جنگ جهانی دوم به اجبار دولتها را به گسترش حيطه فعاليت وادار کرد.و ن ١٩٢٩اقتصادی سال 

 –امروز ھماھنگ نمودن توانايی مالی طبقات مختلف جامعه بخشی از مخارج دولت است. مخارج انتقالی 

اقتصادی از جمله مخارجی است که جهت ھماھنگی طبقاتی برای ايجاد تعادل - اجتماعی و مخارج انتقالی

ميگذارد، بررسی  تاثير به آثاری که بر تعادل اجتماعی هصورت ميگيرد. لذا بودجه را با توجاجتماعی 

ميکنند؛ برای مثال عدم تعادل بودجه به صورت کسری بودجه اگر از طريق انتشار اسکناس تأمين شود، 

گروھهای پولی را به دنبال دارد که موجب عدم تعادل اجتماعی و از دست رفتن قدرت خريد  انفالسيون

  )٨٧:١ميشود، در حالی که ممکن است گروھهای ديگری را بصورت طبقات ممکن درآورد. ( عايدکم 

  سياستھای بودجھ ای ٣٫١٦

سياست مالی در حيطۀ وظايف دولت است و دولت آن را اعمال ميکند. بودجه عمده ترين رکن سياست 

وسيلۀ بودجه ميتواند در تحقق اين مالی است و دولت از طريق افزايش يا کاھش عوايد و مخارج خود به 

  ھدف مؤثر واقع شود.

سياست مالی يکی از نقاط تالقی سياست گذاری از يک طرف و بودجه ريزی و اقتصاد از طرف ديگر 

است. سياست گذاری نقش مهمی در نيل به ھدف يا ھدفهای اقتصادی و مالی دارد. زمانی که مسائل 

ن گريبانگير دولت باشد، راھی انتخاب ميکند که به حل يا تخفيف اجتماعی و پيامدھای سياسی ناشی از آ

و افزايش کمکهای  انفالسيونآن مسائل منتهی شود؛ برای اغلب دولتها ھنگام انتخابات، سياست کاھش 

بالعوض را در پيش ميگيرند. زمانی که ھدف، کاھش وابستگی اقتصادی و حفظ استقالل است، دولت 

زی خود به نحوی صرفه جويی کند که تا حد امکان گرفتاری کسر بيالنس تالش ميکند در مخارج ار

 استخدامتاديات و بدھی به دولتهای خارجی نگردد. زمانی که مشکل عمده، بيکاری و ھدف اصلی، ايجاد 

و افزايش توليد باشد، سياست مالی مناسب برای نيل به اھداف مذکور انتخاب ميشود و زمانی که مشکل 

به خود ميگيرد. بنابر اين سياست مالی بيانگر  انفالسيونیباشد سياست مالی شکل ضد  يونانفالسعمده 

(سياست کسری يا مازاد بودجه) رای تحريک يا محدود کردن اقتصاد  مصارفو  عوايداستفاده از قدرت 

  است.
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قرضه  ملی از راه ماليات، گمرک، عوارض، وام و عايددولت ھر سال از طريق بودجه قسمت مهمی از 

ملی  عايدجاری و عمرانی دوباره به چرخه  مصارفبه دست آمده را از طريق  عوايدبرداشت ميکند و 

دولت در گذشته به لحاظ ناچيز بودنف تاثيری در فعاليت  مصارفبرگشت ميدھد. اين برداشتها و کيفيت 

داری قسمت مهمی  کل جامعه نداشت؛ ولی در عصر ما که حجم اين برداشتها حتی در رژيمهای سرمايه

ملی را تشکيل ميدھد، نقش اساسی در اقتصاد جامعه و در سرنوشت فعاليتها آن دارد. لذا اگر  عايداز 

برداشتهای دولت عاقالنه نباشد و آنها را به شيوه صحيح و اقتصادی خرج نکند ترديدی نيست که بنيان 

  ن يابد.اقتصادی جامعه تضعيف شود و امکانات مالی دولت درآينده نقصا

با وظايف خطيری که دولتها کنونی در تحقق ھدفهای اقتصادی و اجتماعی دارند، بودجۀ کل کشور نه تنها 

ھا باشد، بلکه بايد قادر باشد در  عايدبايد بيانگر وضع اقتصادی و اجتماعی کشور بر حسب تغيير و تحول 

لوب فراز و نشيبهای اقتصادی را در اوضاع و احوال متفاوت اقتصادی، ھمانطور که گفته شد، آثار نامط

کوتاه مدت (سال مالی) خنثی کند و برای سالهای آينده راه توسعۀ اقتصادی را ھموار سازد. اقداماتی که 

. افزايش سرمايه ٢. افزايش يا کاھش مصرف؛ ١دولت ميتواند در سال مالی انجام دھد به اين شرح است: 

  گذاری.

ضاع و احوال مختلف اقتصادی، متفاوت است. قبل از ھر چيز دولت نحوۀ اعمال دو سياست فوق در او

بايد اوضاع اقتصادی سالی را که بودجۀ آن را تنظيم ميکند، بشناسد و سپس ابزارھا و حربه ھايی را که 

  .)٨٨:١(اوضاع و احوال اقتصادی بکار برد توضيح داده خواھد شد. بر حسب شدت و ضعف

  در شرايط رکود اقتصادی  ٣٫١٦٫١

عمليات دولت بمنظور افزايش مصارف: رکود اقتصادی توقف رونق است. عمليات دولت بمنظور الف: 

  افزايش مصرف يا افزايش تقاضای کل سه جنبه ميتواند داشته باشد:

  عمومی مصارفاول، سياست مالی انبساطی از طريق افزايش 

  دوم، سياست مالی انبساطی از طريق کاھش ماليات

  عمومی و کاھش ماليات بطور ھمزمان مصارفی از طريق افزايش سوم،سياست مالی انبساط
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افراد است و اصوالً موجب افزايش مصرف  عوايدتقليل نرخ ماليات در شرايط رکود به منزلۀ افزايش 

  مؤديان مالياتی ميشود.

حال  د درتصال را افزايش دھد و به تدريج اقابزار ھايی که دولت ميتواند با به کارگيری آنها تقاضای ک

  رکود و سکون را به سوی بهبود ھدايت کند عبارت اند از:

  عمومی بودجه مصارفافزايش  -

  به نفع طبقاتی که تمايل آنها به مصرف زياد است عايدانتقال  -

  تقليل نرخ بهره -

  تشويق به خريد اقساطی -

ی و عامل مؤثر در سعۀ اقتصادب) عمليات دولت بمنظور افزايش سرمايه گذاری: سرمايه گذاری کليد تو

آن است. در شرايط رکود، توليدات صنعتی طبق روال و آھنگ سابق افزايش ميابد؛ در حالی که  تھداي

زراعتی، صنعتی و تجاری تقليل و سفارش کاال که در دورۀ ترقی به حد اشباع رسيده بود  عايدسطح 

  ميشود. کاھش ميابد. تقليل تقاضای کل موجب رکود و اشباع انبار ھا از کاال

دولت بايد از طريق مخارج عمومی و ماليات، وضعيتی را ايجاد کند که در نتيجه آن، ميزان سرمايه 

دولت يا کاھش ماليات و يا ھر دو بطور ھم زمان). برای  مصارفگذاری افزايش يابد (از طريق افزايش 

وری نهايی سرمايه و در مثال سياستهای دولت در خصوص معافيتها و تخفيفهای مالياتی ميتواند بهره 

نتيجه سود آوری سرمايه گذاری را افزايش دھد و به تقويت انگيزه سرمايه گذاری کمک کند. افزايش 

ر جامعه مخارج عمومی که باعث ايجاد تسهيالت زير بنايی مانند بهبود حمل و نقل و نيروی برق ارزان د

ا در سرمايه گذاری تقويت ميکند. يهای خارجی انگيزه بخش خصوصی رميشود، با ايجاد صرفه جو

ھمچنين افزايش مخارج انتقالی دولت باعث ميشود تقاضای مؤثر برخی از کاال ھا افزايش يابد و انگيزه 

ه گذاری دولت نيز با ايجاد تراکم يايه گذاری فراھم شود. مخارج سرماای جهت افزايش ميزان سرم

ين االت وغيره ميتواند موقعيت الزم را برای رشد سرمايه در بخش عمومی در زمينه ھای ساختمان، ماش

  سريع اقتصادی فراھم سازد.
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در حالت بحران و رکود عمومی اقتصاد، سرمايه گذاری مطلقاً مأيوس کننده است. کالسيک ھا عقيده 

داشتند که در چنين شرايطی دخالت دولت ضرورت ندارد؛ زيرا در اقتصاد دارای رقابت آزاد، طبق 

امرئی آدم اسميت، قانون عرضه و تقاضا تعادل بين توليد و مصرف را تضمين ميکند. داليل نظريه دست ن

بی اعتبار سازی و کار قانون عرضه و تقاضا و اشکاالت آن عبارت اند از عدم تطابق قيمتها با منافع 

مده اجتماعی، پيروی نکردن مزد ھا از سير نزولی قيمتها، عدم تابعيت قيمتهای جزئی فروشی از ع

  با سطح قيمتها.  عوايدفروشی و بالخره عدم تطابق 

اصالح نظام بانکی، اتخاذ سياست نوين پولی، کشاورزی و صنعتی تدابير الزمی ھستند که در اين دوره 

- ١٩٢٩ميتوان از آن استفاده کرد. در امريکا از سياست افزايش مخارج دولتی برای خنثی کردن بحران 

تدابيری چون اعطای اعتبارات برای کار ھای عمومی از قبيل جاده سازی، ميالدی استفاده شد،  ١٩٣٢

شهر سازی، مسکن سازی، تعمير بنادرو رود خانه ھا در ظرف چند ماه دو ميليون کارگر را به کار 

گماشت و متعاقب آن "درۀ تنسی" مورد بهره برداری قرار گرفت و سد عظيم آن توانست برق شهر 

ی را در برداشت که تأمين مالی آن از مصارفمت تأمين کند. البته مداخالت دولت، نيويورک را با نصف قي

  .)٩٠:١( بودجه و به صورت قرضه داخلی بود طريق کسر

  انفالسيوندر شرايط   ٣٫١٦٫٢

، دولت برای محدود کردن تقاضا، سياست مالی انقباضی را اعمال مينمايد. دولت با انفالسيوندر شرايط  

به نحوی تقاضا مؤثر را کاھش دھد. در اين دوره، دولت با کاھش مخارج عمومی و  اتخاذ اين سياست بايد

ملی،کاھش قدرت خريد جامعه و در نتيجه کاھش تقاضای کل  عايدافزايش ماليات ميتواند موجب کاھش 

 .)٩١:١(محدود و فشار انفالسيون را تخفيف دھد شود و فعاليتهای اقتصادی را

  سياست مالی و نقش دولت ٣٫١٧

اء اصلی توليد ناخالص ملی، بخش خصوصی و بخش عمومی اند. امروزه توليد ناخالص ملی در اجر

 ٦٧امريکا بيش از يک ھزار ميليارد دالر است. در اين ميان سهم بخش خصوصی عمده و در حدود 

درصد سهم قابل توجهی دارد. اصل، مجموع توليد ناخالص ملی  ٣٣درصد است، اما بخش دولتی نيز با 

اگر بخش خصوصی ناقص عمل کند در اين صورت دولت می تواند از طريق تغيير سطح مصارف  است.

  يا تاثير گذاری بر بخش خصوصی به طور مثبت ايفای نقش کند.
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شديد خواھد شد و اگر  انفالسيونبه طور کلی اگر سطح مصارف خيلی باال باشد، اقتصاد احتماالً دچار 

ری شديد بروز می کند. دولت بر اقتصاد به صورت جدول ذيل تاثير سطح مصارف خيلی پايين بيايد بيکا

  دوگانه ای می گذارد:

  : تاثير دولت بر اقتصاد١٫٣جدول 

  مثال  قدرت دولت

  خريد کاال ھا يا فروش ذخاير و انباشته ھا  خريد يا فروش

  گرفتن ماليات يا اعطای تخفيفات  گرفتن يا اعطا

  کسری بودجهمازاد يا   وام دادن يا وام گرفتن

خريدھای دولت به عنوان يک مصرف کننده (که باعث افزايش حجم پول در گردش جامعه و آن نيز به 

نوبه خود باعث افزايش تقاضای جامعه و در نتيجه فعاليت توليد کنندگان می شود) موجب رونق و تحرک 

ش درآمدھا می شود، زيرا در اقتصاد و فروش آن باعث کاھش قيمتها می شود. افزايش ماليات موجب کاھ

قدرت پولی مصرف کنندگان و شرکتها کم شده، پول کمی برای خرج کردن خواھند داشت؛ برعکس، 

دادن تخفيفهای مالياتی موجب تحرک اقتصاد می شود. ھمچنين سياست مازاد بودجه موجب کسادی در 

لی دولت يک عمل مهم اقتصاد و مصارف ناشی از کسری بودجه باعث تحرک آن می شود. قدرتهای ما

  تاثيرگذار دراقتصاد است.

ذکر شد بر که قبالً سياست مالی واحدی برای حل مشکل اقتصادی وجود ندارد. قدرتهای سه گانه دولت 

اين نکته داللت دارد که سياست گذاران با استدالل به نظريه اقتصاد کالن می توانند مخالف راه حل 

دان معنا نيست که تمام روشها يک نتيجه را در بردارند؛ برای مثال باشند. اين ب- بودجه ای- مناسب مالی

اگر رشد مصرف مد نظر باشد، تخفيفات مالياتی احتماالً بهتر از مصارف ناشی از سياست کسر بودجه 

جامعه و در نتيجه افزايش مصرف می شود در حالی که  عايداست؛ زيرا تخفيف مالياتی موجب افزايش 

ست کسر بودجه، تاثير نامطلوب تری بر اقتصاد به جا می گذارد. از طرف ديگر، مصارف ناشی از سيا

  اگر مسئله رکود  مزمن باشد، مصارف ناشی از کسر بودجه می تواند بهترين راه حل باشد.
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نظريه اقتصاد کالن لزوماً وجود بدھی دولت يا کسری بودجه ملی را رد نمی کند. چنانچه وام را بتوان به 

پرداخت کرد، مشکلی در زمينه بدھی ملی وجود نخواھد داشت. آنچه ممکن است به مشکالت سادگی باز

جدی بينجامد بدھی سنگين است. بازپرداخت وام توانايی دولتها را در تأمين بودجه پروژه ھای مفيد دچار 

باشد.  ايدعمشکل می سازد. پرداخت ميزان بااليی به عنوان بهره(سود) می تواند به معنای توزيع مجدد 

شدنی است و تضادی با کسری بودجه در يک يا چند سال خاص  کنترولبايد توجه داشت که اين مشکالت 

  ندارد. به طور کلی موارد زير را می توان جنبه ھای  مفيد قرضۀ ملی (عمومی) دولت دانست:

ايش يا کاھش .قرضۀ عمومی ابزار بانک مرکزی است تا در ارتباط با الزامات ذخيره ای برای افز١

  عرضۀ پول از آن استفاده کند.

  .قرضۀ عمومی فراھم آورندۀ نقدينگی مورد نياز برای کسب و کارھای مالی و غير مالی است.٢

  .قرضۀ عمومی فراھم آورندۀ امنيت سرمايه گذاری برای سرمايه گذاران ساده و بی اطالع است.٣

دولتی پرداختهای انتقالی است. اين پرداختها که  يکی از تثبيت کننده ھای درونی مهم برای بودجه ريزی

در قبال آنها کاال يا خدمتی دريافت نمی شود معموالٌ در دوران رکود افزايش می يابد(رجوع شود به فصل 

ھشتم). در اين راستا برای مثال زمانی که بيکاری وجود دارد، به بيکاران بيمه بيکاری پرداخت می 

ت کشاورزی پايين بيايد، برنامه ھای حمايت از قيمت محصوالت شود؛ يا چنانچه قيمت محصوال

کشاورزی به طور خودکار شروع می شود. امروزه برنامه ھای اضطراری امور عمومی نيز به طور 

خود کار آغاز می شوند. در دوران رونق، پرداختهای انتقالی کاھش می يابند. اين پرداختها که معموالً به 

  .)٩١:١( از بودجۀ عمومی را تشکيل می دھند(انتقالی) معروف اند، سهم بزرگی برنامه ھای استحقاقی

  استفاده از سياست مالياتی  ٣٫١٨

بيکاری در  ١٩٦٠سياست مالياتی می تواند به تغيير اوضاع اقتصادی کمک کند. برای مثال در سالهای 

يرا سرمايه گذاری کم مطلوب کمتر بود، ز GNPواقعی از  GNPامريکا زياد و در دوره ھای مالياتی، 

و تقاضا برای کاال پايين می آمد اما قيمتها ثابت بودند. سياست مالی اتخاذ شده در اين دوره، تخفيف 

در  عايدو بعداً قانون کاھش ماليات بر  ١٩٦٢مالياتی بود. قانون کاھش ماليات بر سرمايه گذاری در سال 



 

٢٥٨ 

 

سرمايه گذاری تحريک کرد که به تحريک  تصويب شد. اولی بخش خصوصی را به افزايش ١٩٦٤سال 

  اشغال و نرخ رشد اقتصادی منجر گرديد و در کل يک سياست موفق بود.

بحث می کنند. » انفالسيونیرکود «اقتصاددانان و رھبران سياسی دربارۀ پديده ای به نام  ١٩٧٧از سال 

در مورد اين موضوع ھمچنان ادامه اگرچه برخی واقعيتها می تواند به فهم اين پديده کمک کند، اما ابهام 

دارد. رکود به نحو نامناسبی بر گروھهای خاصی ھمچون جوانان آمادۀ کار و سياھپوستان، که اغلب 

شان از کار تأمين می شد، تأثير گذاشت. سياست پولی جلوی فعاليتهای اقتصادی را در بخشهايی از عايد

به بخش خدمات که راھی برای تأثيرگذاری بر آن توسط اقتصاد که وابسته به وام بودند گرفت، اما مردم 

ابتدا از افزايش قيمت غذا و نفت شروع شد و  انفالسيونسياست پولی وجود نداشت ، روی آوردند. 

  سراسر اقتصاد را دربر گرفت.

فر با رکود يسور آرتوربی ليريگان رئيس جمهور وقت امريکا با استفاده از نظريۀ اقتصادی جديد پروف

لياتی و درآمدھای مالياتی برخورد نمود. نکتۀ اصلی در اين نظريه رابطۀ بين نرخهای ما السيونیانف

  فر منحنی خميده ای را که در شکل ذيل نشان داده شده، ارائه نمود.ياست. ل

 يفرل یمنحن :٣٫٣ شکل 
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در  عايدمالياتی است.  عايددر اين نمودار محور عمودی نشان دھندۀ نرخهای ماليات و محور افقی بيانگر 

ی ايجاد نمی عايددو شاخۀ حداقل و حداکثر نرخ ماليات، صفر است و نرخ ماليات صد درصد، ھيچگونه 

 عايدکند. نقاط موجود بين اين دو نقطه نقاطی است که در آنها افزايش نرخ ماليات حقيقی موجب کاھش 

کاھش می يابد، بيشتر » مشمول ماليات«ای فعاليتهای مالياتی می شود؛ زيرا در نرخ مالياتی باال، تالش بر

وقت افراد صرف يافتن راھهای کاھش بدھيهای مالياتی می شود و به کارھايی پرداخته می شود که 

ماليات به آنها تعلق نمی گيرد. کاربرد اين مفهوم در بودجه به اين صورت است اگر نرخ نهايی ماليات به 

  جرخواھد شد.افزايش درآمدھای مالياتی من

ريگان و مشاور اقتصادی او احساس کردند که راه خارج ساختن کشور از رکود اقتصادی، کاھش 

نرخهای ماليات است؛ زيرا چنين تخفيفی به افزايش کسری بودجه منجر می شود که آنها نيز با قطع 

، افزايش بيکاری نانفالسيودولت از آن طرفداری می کردند. نتيجه فوری اين امر، پايين آمدن  مصارف

 مصارفھای دولت،  پالنھمراه با بدھی وسيع دولت بود. با استفاده از تثبيت کننده ھای مالی خودکار 

را جبران کند. بدھی وسيع دولت که با سياست پولی  عايدبودجه ای افزايش يافت تا بيکاری باال و کاھش 

  .)٩٣:١يتهای اصالح وضعيت گرديد (نرخ بهرۀ باال و ديگر عوامل ھمراه بود، موجب ُکندی فعال

  کسر بودجه و مديريت قرضه عمومی ٣٫١٩

آن بيشتر باشد، دولت با کسر بودجه مواجه ميشود. ميزان اين کسری  عوايدھنگامی که مخارج دولت از 

و مخارج به سادگی قابل محاسبه است. در اقتصاد بخش عمومی، کسری  عوايداز مقايسه ارقام مربوط به 

مکن است داليل مختلفی داشته باشد. گاھی دولت برای انجام وظايف اقتصادی خود به بودجه دولت م

صورت فعال در اقتصاد عمل ميکند و در چنين شرايطی برای رھايی اقتصاد از رکود، با افزايش مخارج 

سرمايه گذاری خود به سياست کسری بودجه متوسل ميشود تا اقتصاد را به وضعيت تعادل سوق دھد. 

ممکن است بدون اينکه دولت نقش فعالی در اقتصاد داشته باشد يا اقدام به اتخاذ يک سياست مالی گاھی 

فعال کند، در بودجه دولت کسری بوجود آيد. اين نوع کسری که بيانگر نقش ضعيف و انفعالی دولت در 

اقتصادی  ل از طرف دولت متفاوت است و آثارااقتصاد است با کسری ناشی از اتخاذ سياست مالی فع

متفاوتی نيز دارد. بنابر اين وجود کسر بودجه لزوماً بيانگر اتخاذ سياست مالی فعال از طرف دولت نيست 

)٩٩:١(.  
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  کسر بودجه به عنوان يک سياست ٣٫٢٠

ھمانطوری که گفته شد گاھی اوقات دولت ھا از کسر بودجه به عنوان يک سياست برای تبديل رکود 

  د و اين ايده را مخالف اصل تعادل بودجه نميداند.اقتصادی به رونق استفاده ميکنن

خود که رقم عمده از بودجه را تشکيل ميدھد تقاضا کل  مصارفبا کاھش  انفالسيوندولتها جهت مهار 

مبارزه ميکنند. به ھنگام رکود اقتصادی نيز از  انفالسيونجامعه را پايين مياورند و به اين صورت با 

کنند و وضعيت رکود را به رونق تبديل مينمايند. ارقام که تحت عنوان منابع سياست کسر بودجه استفاده مي

  و مخارج را ميپوشاند.  عوايدکسر بودجه قرار ميگيرد عبارت اند از منابعی که  اختالف بين 

از طرف ديگر، دولتها ميتوانند مازاد بودجه را، که آن نيز موجب عدم تعادل بودجه ميشود، به دو 

  ند:صورت مصرف کن

  . پرداخت اعتبارات و وام ھای خارجی١

  رداشت ھای بعدیب. نگهداری ذخاير جهت ٢

درکشور ھای جهان سوم کسری بودجه به عنوان يک سياست مورد استفاده قرار نميگيرد، بلکه يک 

وضعيت ناگوار است که برای آنها ايجاد ميشود. زيرا در اين کشور ھا سرمايه گذاری ھا اکثراً در طرح 

باعث فزونی  مصارفزير بنايی که الزمه اقتصاد اين کشور ھا است صورت ميگيرد و اين  ھای

و کسری بودجه ميشود؛ يا اينکه دولت ھا از طريق افزايش حجم تقاضا سعی در کاھش  عوايدبر  مصارف

ورد رکود دارند که معموالً با منابع محدود روبرو ميشوند وکسر بودجه بوجود ميايد که تنها در اين م

ميتواند امری معقول و منطقی باشد. بنابر اين سياست کسری بودجه يا برای پر کردن شکاف ھای رکود 

  .)١٠١:١اقتصادی و يا به علت سياست عمومی انبساطی صورت ميگيرد (

  نقش خزانه عمومی در تأمين کسری بودجه ٣٫٢١

ه دواير متمرکز در وزارت خزانه عمومی يا خزانه داری کل، يک سازمان ملی بسيار وسيع شامل مجموع

اختصاصی وزارت خانه ھا و  عوايدماليه است. وظيفه اصلی خزانه، دريافت و اداره کليه وجوه دولتی و 

تصدی ھای دولتی و کليه وجوه حاصل از قرضه يا اعتبارات و نيز پرداخت کليه مخارج انها در حدود 

  قوانين و مقررات است.
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چهارچوب بودجه دولت پيش بينی ميشود، ميتوان گفت نقش و وظيفه  چون تمام عوايد و مخارج دولت در

خزانه به تضمين اجرای قانون بودجه دولت محدود ميشود. در واقع تهيه و تامين وجوه الزم برای مخارج 

، عوايددستگاه ھای دولتی و مشروع در قانون بودجه مستلزم تضمين اجرای بودجه است. در صورتی که 

ھد، انجام اين وظايف امکان پذير است و در اين صورت نقش و وظيفه خزانه داری را پوشش د مصارف

به صندوقداری وجوه دولتی محدود ميگردد. ليکن به داليلی عمالً چنين نيست. زيرا اوالً مخارج دولت 

حتی در  آن فزونی دارد و کسر بودجه ای بوجود ميايد که خزانه بايد آن را تأمين کند؛ ثانياً  عوايداغلب بر 

 عوايدمطابق پيش بينی وصول نشود؛ ثالثاً ممکن است  عوايدصورت متعادل بودن بودجه، ممکن است 

کمتر و در فصولی ديگر بيشتر باشد که  عوايدبرای مخارج جاری کافی باشد ولی در فصولی از سال 

  .)١٠٢:١خزانه بايد برای تأمين آن اقدام نمايد (

  ابزار عمليات خزانه ٣٫٢٢

ن مالی کسری بودجه در موارد ياد شده فوق، خزانه ابزار ھای در اختيار دارد که عبارت اند جهت تأمي 

  از:

  . استفاده از نظام بانکی: استفاده از نظام بانکی به دو صورت امکان پذير است: ١

 الف) خزانه ميتواند با استقراض از بانک مرکزی و ساير بانک ھا، در مقابل واگذاری اوراق بهادار به

آنها، احتياجات خود را رفع کند. حد اکثر اين نوع تأمين مالی به وسيله خرانه و وظايف نظام بانکی در 

  در قانون پولی و بانکی کشور مقرر ميشود. اين مورد معموالً 

ب) در صورتی که وضع نظام بانکی مساعد نباشد بانک مرکزی موظف است احتياجات مالی دولت را 

نتشار اسکناس و پشتوانه و قانون پولی و بانکی کشور از طريق انتشار پول در چهار چوب مقررات ا

جديد تأمين کند. انتشار و فروش اوراق بهادار (از جمله اسناد خزانه و اوراق قرضه) از ديگر ابزار ھای 

  تأمين مالی کسری بودجه است.

  ير طبقه بندی کرد:. استقراض:  جبران کسر بودجه از طريق اخذ وام را می توان به صورت ز٢

  اين کار به دو طريق امکان پذير است:: الف) دريافت وام از منابع داخلی
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.افزايش اعتبارات بانکی و يا برداشت از نظام بانکی (بانک مرکزی) و چاپ اسکناس. دولت می تواند ١

أمين کسری برای جبران کسر بودجه از بانک مرکزی وام دريافت کند. استفاده از اين روش به منظور ت

را بايد در افزايش پول در  انفالسيونبه دنبال خواھد داشت. دليل اصلی اين  انفالسيونیبودجه دولت آثار 

گردش جستجو کرد؛ زيرا اگر در چنين شرايطی، ارزش کاال اعم از توليدات داخلی يا واردات متناسب با 

  تها افزايش خواھد يافت.برداشت انجام شده از نظام بانکی و خرج آن نباشد به يقين قيم

ق تامين  کسر بودجه است. اوراق قرضه و. انتشار اوراق قرضه. انتشار اوراق قرضه يکی از طر٢

اسناد بهاداری است که خريد و فروش می شود. اين اوراق نرخ بهره مشخصی دارد و دولت متعهد به 

با انتشار اوراق قرضه دولتی، پرداخت اصل و بهره مربوط در زمان سررسيد آن است. دولت می تواند 

پس اندازھای کوچک و کم حجم مردم را جمع آوری و به سمت سرمايه گذاريهای اقتصادی ھدايت کند. 

- ودھای توليدی و عمرانی خ پالندولتها می توانند با انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی ضمن اجرای 

جلوگيری کنند؛ ليکن استقراض در بلند  نفالسيونااز ايجاد -يق نمی کنندزرچون پول جديدی را به جامعه ت

مدت سبب افزايش بدھی دولت می شود و گاه ممکن است برای پرداخت اصل و سود آن استقراضهای 

  بعدی صورت گيرد.

اخذ وام داخلی از طريق جذب منابع مالی از جامعه بهترين شيوه کسری بودجه است. در غير اين صورت 

و پس اندازھايی که جهت سرمايه گذاری بوده است به دست آيد، کار چندان اگر از طريق منابع مالی 

مهمی صورت نگرفته است. متأسفانه در کشورھای جهان سوم به علت پايين بودن قدرت خريد مردم و 

بی اعتمادی مردم به دولتها از روش انتشار اوراق قرضه (استقراض عمومی) کمتر استفاده می شود و 

  فقيت چندانی به دست نيامده است. در اين زمينه مو

نظر به اينکه بازپرداخت وامهای دريافت شده در سالهای بعد درحقيقت توسط نسلهای بعد (از طريق 

دريافت ماليات وغيره) صورت می گيرد، منابع تأمين شده به اين شکل بايد برای انجام دادن عمليات 

ادارۀ امور جاری دولت به نسلهای آينده  صرفمعمرانی و زيربنايی مصرف شود. در غير اين صورت، 

  منتقل و به آنها تحميل می گردد.

معموالً دست دولتها در تأمين منابع کسری بودجه باز نيست و نمی توانند به راحتی کسری بودجه راتأمين 

  کنند. داليل اين امر عبارت است از:
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  وديت می کند؛.برگشت وامهای ناشی از اوراق قرضه برای دولتها ايجاد محد١

.محدود بودن ظرفيت استقراض دولت از مردم که به داليل ظرفيت محدود پولی آنها اين امر به راحتی ٢

  امکان پذير نيست؛ و

.برداشت از موجودی نسلهای آينده. در صورتی که پرداخت اين منابع به صورت ماليات بر عهده ٣

د طرحهای عمرانی و سرمايه گذاريهای اساسی به جز در موار مصارفنسلهای آينده قرار گيرد، اگر اين 

  کار گرفته شده باشند، امری غير عادالنه است.

ب) دريافت وام از منابع خارجی. يکی از راھهای تأمين کسر بودجه دريافت وام از منابع خارجی است. 

  مهم ترين روشهای دريافت وام از اين منابع عبارت اند از: 

  جی؛دريافت وام دولتهای خار -

  دريافت وام از منابع خصوصی کشورھای خارجی؛ -

  دريافت وام از موسسات بين المللی (مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی). -

قرض يکی از منابع تأمين مخارج دولت است که ممکن است از منابع داخلی يا خارجی تأمين شود. 

دھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی خاص خود را چنانچه قرض از منابع خارجی تأمين شود مسلماً پيام

  دارد که می تواند موضوع بررسی جداگانه ای باشد.

به جبران و يا  مصارفعالوه بر دريافت وام، دولت می تواند از طريق افزايش درآمدھا يا کاھش 

ی، جار مصرفبه طور اصولی می تواند در زمينه  مصارفپيشگيری از کسری بودجه اقدام کند. کاھش 

عمرانی با حذف طرحهای عمرانی دارای اولويت کمتر  مصارفبا رعايت صرفه جويی و در خصوص 

  .)١:١٠٣صورت پذيرد (

  آثار اقتصادی کسری بودجھ ٣٫٢٣

در پاسخ به اين سوال که آيا کسی بودجه دولت آثار نامساعد اقتصادی دارد نميتوان جواب کلی و دقيقی  

ر بودجه دولت به علت چگونگی به وجود آمدن و تأمين مالی آن را ارائه داد؛ زيرا آثار اقتصادی کس

بستگی دارد چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزايش مخارج جاری باشد، با توجه به اينکه اين نوع 
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کند. از طرف ديگر اگر  انفالسيونمخارج فقط باعث افزايش تقاضای کل ميشود، ممکن است ايجاد 

نباشد و دولت را مجبور به استقراض کند، بهره و کار مزد  عايدلد مخارج جاری دولت، مخارج مو

پرداختی تأمين مالی اين مخارج، باعث فشار اضافی بر جامعه خواھد شد. ولی اگر کسر بودجه دولت به 

علت اجرای سياست مالی فعال بمنظور رھايی از رکود باشد و دولت با افزايش مخارج سرمايه گذاری 

در بودجه يک سياست مالی انبساطی اتخاذ کند، آثار اقتصادی آن در درازمدت،  خود و ايجاد کسری

کامل خواھد بود. اين نوع کسری بودجه امروز در کشور ھای در حال  استخدامھدايت اقتصاد به سمت 

توسعه به عنوان يک ابزار سياسی تلقی ميشود. کينز و طرفدارانش از اين سياست کسری بودجه در 

  کرده اند. اقتصاد دفاع

با توجه به مطالب گذشته ھر کدام از منابع تأمين مالی کسری بودجه آثاری دارند که متفاوت از ديگران 

  است:

و  انفالسيونوام از نظر بانکی باعث افزايش بيش از حد ظرفيت پولی جامعه ميشود و به  �

 افزايش قيمت ھا منجر ميشود.

طلوب تر است و اثر منفی چندانی ندارد، اما وام از طريق استقراض عمومی (اوراق قرضه) م �

 دولتها در جلب موافقت مردم در اين زمينه توفيق چندانی ندارند.

موجب واردات انواع کاال و خدمات و ابزار ھای فنی مورد نياز  یوام از منابع خارجی مدت �

ارزی  عوايدبا  ميشود و اثر منفی چندانی بر اقتصاد ندارد ولی در بلند مدت اگر بازپردات وامها

 .)١:١٠٦منطبق نباشد، ايجاد عدم تعادل ارزی مينمايد که وضعيت نامطلوبی است  (

  خالصھ

فرض اقتصاد دانان براين است که تصميمات بودجه ای در چهار چوب محدوديتها مالی اتخاذ ميشوند و 

گر در ھر تصميم تجزيه و تحليلهای اقتصادی به انتخاب بهترين تصميمات کمک ميکند. به عبارت دي

گيری، فرصتهايی از دست ميرود و معموالً پول کافی برای اجرای ھمۀ برنامه ھا موجود نيست. زمانی که 

رابطۀ بودجه با اقتصاد ملی مطرح ميشود، نقش بودجه به عنوان يک عامل تثبيت کنندۀ نوسانات اقتصادی 

  د ملی ايفا ميکند.جلوه گر ميشود. در اين حالت نقش کالن اقتصادی را در اقتصا
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ه بر تعادلهای و جبگونۀ است که اين نقش دربرگيرندۀ تاثيراتی است که بود  تاثير بودجه بر اقتصاد کالن

دولت ھزينه ھای توليدی و  مصارفدر نتيجه بر تعادل کل اقتصاد دارد. از آنجا که حدود نيمی از 

تی دھد، نقش خاص دولت در بودجه کامالً مصرفی است که دولت ميتواند در ھر يک از اين اقالم تغييرا

  مشخص ميشود.

امروزه اين عقيده وجود دارد که دولت قادر است در ھر بخش از اقتصاد تغييراتی ايجاد کند، اما در اين 

مورد که دولت برای کمک به اقتصاد چه کاری را بايد يا نبايد انجام دھد توافق وجود ندارد. بر روی دو 

وافق وجود دارد: بيکاری شديد و افزايش مداوم قيمتها. در ربع قرن گذشته ابزار ھای عامل مشکل آفرين ت

برخورد با اين مشکالت، ابزار ھای سياست مالی و پولی بوده اند که ھر دو در بودجۀ دولتی گنجانده شده 

  اند. 

مقابل  مخارج دولت يا بصورت مخارج مصرفی است، يا بصورت مخارج سرمايه گذاری وجود دارد.در

مخارج کل، توليد ملی قرار دارد و تعدلی اقتصادی از مقايسه مخارج کل و توليد ملی بدست ميايد. با 

کامل، افزايش مخارج  استخدامکامل افزايش ميابد و پس از  استخدامافزايش مخارج کل، توليد ملی تا حدی 

ملی، افزايش اسمی است که فقط  دولت با افزايش قيمت ھا ھمراه خواھد شد. البته افزايش ارزش توليد

  ر توليد است. صيگر باال رفتن نامتناسب بهای عناحاصل باال رفتن قيمت تمام شد توليد يا به عبارت د

خود را  عوايدافراد است؛ زيرا افراد با افزايش ماليات قسمتی از  عايديکی از اثار اصول ماليات، کاھش 

به "ميل نهای به مصرف" بسته گی دارد. با توجه به مطلب  به دولت واگذار ميکنند. کاھش ميزان مصرف

دولت بصورت کاھش ماليات، ھرچند اثار  عوايدفوق مالحظه ميشود که افزايش مخارج دولت و کاھش 

کامل و اجتناب از  استخداممشابه دارند، ولی اين اثار با يکديگر متناسب نيستند؛ زيرا بمنظور حفظ تعادل 

ت افزايش مخارج مذبور ماليات اضافی دريافت کند تا ، دولت مجبور است به موازاانفالسيون پولايجاد 

  پول را خنثی کند.  انفالسيوناثار ترقی قيمت ھا و 

اجتماعی. اين ساختار ھا در  -تغييرات اقتصادی بلند مدت عبارت است از تغيير در ساختار ھای اقتصادی 

واند تغيير يابند، از قبيل تحول ساختار جمعيت از حيث جوانی يا کوتاه مدت ثابت اند و تنها در بلند مدت ميت

پيری، تحول اقتصادی يک کشور از توسعه نيافتگی به توسعه يافتگی و يا تغيير ساختار کشور از يک 

  کشور زراعتی به يک کشور صنعتی. 
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ه تمام سطوح سياست پولی حداقل به دو طريق برای بودجه ريزی دولتی دارای اھميت است: اول اينک 

ھای دولتی  بشدت تحت تاثير سياست  پالندوم، بسياری از  ميگيرند و سرمايه گذاری ميکنند.دولتی قرض 

  پولی است. 

ھر کشور دارای ظرفيت پولی و اعتباری مشخصی است که با حجم توليد و اقتصاد آن کشور در ارتباط 

ليدات يک جامعه در سال افزايش ی که حجم تواست و ميزان حجم پول و اعتبارات تنها ميتواند به مقدار

ابد نوسان داشته باشد و اگر بيش از آن افزايش يابد قيمت کاال ھا باال خواھد رفت. طبق نظريۀ مقداری مي

پول، چنانچه حجم پول و اعتبار افزايش يابد ولی حجم کاال ثابت باشد يا به ميزان افزايش حجم پول رشد 

تعادل پولی و مالی با  قيمتها ھم به انفالسيون منجر ميگردد. ميرود و افزايش نداشته باشد، قيمتها باال

  يکديگر مرتبط و ھر دوی اينها با تعادل ارزی در ارتباط ھستند. 

. کاھش ارزش پول ملی در مقابل ارز ١دو راه حل برای کشوری که موازنه ارزی منفی است وجود دارد:

. دريافت وام از ٢ت و جبران کسری موازنۀ صورت ميگيرد. که بمنظور افزايش صادرا –ھای خارجی 

  خارج که به جهت تأمين کسری موازنۀ ارزی انجام ميشود. 

مخارج و عوايد دولت برای دستيابی به ھدفهای مطلوب  کنترولسياست مالی عبارت است ازتنظيم و 

  اقتصادی . 

که نيل به آنها با استفاده از بودجه دولت  اھداف اصلی سياست اقتصاد کالن يا سياست مالی و ھدفهايی را

ثبات و تداوم رشد اقتصادی، ، کامل، ثبات قيمت ھا استخدامشکال ذيل است: ايجاد ست به اامکان پذير ا

  تشکيل سرمايه.و  عايدتوزيع ، تخصيص منابع عرضۀ مناسب خدمات عمومی،

اندازه، ترکيب و زمان بندی مخارج و اساساً منظور ما از سياست مالی اشاره به تغييرات آگاھانه در 

در نتيجه تغييرات آگاھانه در وضعيت بودجه دولت يعنی تفاوت بين مخارج . مالياتی دولت است عوايد

اگر چه  ناشی از ماليات بطور کلی باعث بروز تغييرات در سطح فعاليت اقتصادی ميشود. عايددولت و 

ل دولتی در اين زمينه باشد، اما وضعيت امهای مسئويتواند ناشی از اقدام مقتغيير وضعيت بودجه م

بنابر اين، . بودجه ممکن است بطور خودکار و بر اثر تغيير سطح فعاليت اقتصادی جامعه نيز تغيير يابد
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ھای شايد ناشی از تصميم دولت در مورد تغيير نرخ يک تغيير مشھود در کسر يا مازاد (بودجھ دولت)

  .اشدب مالياتی و يا تغيير مخارج

آن بيشتر باشد، دولت با کسر بودجه مواجه ميشود. ميزان اين کسری  عوايدھنگامی که مخارج دولت از 

و مخارج به سادگی قابل محاسبه است. ھمانطوری که گفته شد گاھی  عوايداز مقايسه ارقام مربوط به 

ه رونق استفاده ميکنند اوقات دولت ھا از کسر بودجه به عنوان يک سياست برای تبديل رکود اقتصادی ب

خود که  مصارفبا کاھش  انفالسيونو اين ايده را مخالف اصل تعادل بودجه نميداند. دولتها جهت مهار 

 انفالسيونرقم عمده از بودجه را تشکيل ميدھد تقاضا کل جامعه را پايين مياورند و به اين صورت با 

کسر بودجه استفاده ميکنند و وضعيت رکود را به مبارزه ميکنند. به ھنگام رکود اقتصادی نيز از سياست 

رونق تبديل مينمايند. ارقام که تحت عنوان منابع کسر بودجه قرار ميگيرد عبارت اند از منابعی که  

  و مخارج را ميپوشاند.  عوايداختالف بين 

، به دو از طرف ديگر، دولتها ميتوانند مازاد بودجه را، که آن نيز موجب عدم تعادل بودجه ميشود

  رداشت ھای بعدی.بنگهداری ذخاير جهت صورت مصرف کنند: پرداخت اعتبارات و وام ھای خارجی، 

جهت تأمين مالی کسری بودجه در موارد ياد شده فوق، خزانه ابزار ھای در اختيار دارد که عبارت اند  

  از:استفاده از نظام بانکی و استقراض

ابع تأمين مالی کسری بودجه آثاری دارند که متفاوت از ديگران با توجه به مطالب گذشته ھر کدام از من

و افزايش  انفالسيوناست:وام از نظر بانکی باعث افزايش بيش از حد ظرفيت پولی جامعه ميشود و به 

قيمت ھا منجر ميشود. وام از طريق استقراض عمومی (اوراق قرضه) مطلوب تر است و اثر منفی 

در جلب موافقت مردم در اين زمينه توفيق چندانی ندارند.وام از منابع خارجی چندانی ندارد، اما دولتها 

موجب واردات انواع کاال و خدمات و ابزار ھای فنی مورد نياز ميشود و اثر منفی چندانی بر  یمدت

 ارزی منطبق نباشد، ايجاد عدم تعادل ارزی عوايدت وامها با خاقتصاد ندارد ولی در بلند مدت اگر بازپردا

 مينمايد که وضعيت نامطلوبی است .
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  فصل چهارم

  نقش سياست مالی در توسعه اقتصادی

  معنی و اھميت سياست ھای مالی در توسعه اقتصادی .٤٫١

ی سياست مالی به معنی استفاده از ماليات، قرضه عمومی و مخارج دولتی بمنظور تثبيت يا توسعه اقتصاد

ک ھا مانند آدم اسميت بر اين عقيده بودند که شرکت دولت در ياست. تا قبل از کينز اقتصاد دانان کالس

فعاليتهای اقتصادی غير ضروری است و تنها وظيفه دولت اخذ ماليات و حفاظت از مرز ھای جغرافيايی 

ين است. کينز شايد اولين و سياسی کشور است. بنابر اين شرکت دولت در فعاليتهای اقتصادی پديده ای نو

اقتصاد دان بود که بطور نظام مند و سازمان يافته دخالت دولت در فعاليت ھای اقتصادی را تجويز کرد، 

اما تجزيه و تحليل اقتصاد دانان پيرو کينز از سياست مالی تنها در کشور ھای توسعه يافته کاربرد دارد. 

يافته تثبيت نرخ رشد استندرد زمينه نقش سياستهای مالی تنها وظيفه سياست ھای مالی کشور ھای توسعه 

در کشور ھای در حال توسعه بايد گفته شود که وظيفه اصلی آنها نه تنها تثبيت رشد اقتصادی بلکه تمرکز 

سرمايه نيز است. سياستهای مالی اين کشور ھا بيشتر در روند توسعه اقتصادی تاثير دارد. در تجزيه و 

تهای مالی در کاھش پس اندازھا و افزايش ميل نهايی به مصرف موثر است. اما کمبود تحليل کينز، سياس

سرمايه مشکل اصلی کشور ھای توسعه نيافته است. به عبارت ديگر، سياست مالی بايد به نحوی اعمال 

گردد که از طريق تمرکز سرمايه ، روند توسعه اقتصادی را شتاب دھد. در اقتصاد اين کشور ھای ميل 

عکس ميل نهايی به مصرف بسيار زياد است. بنابر اين، ھدف از بر بسيار نازل و هايی به پس اندازن

اعمال اين سياست ھا کاھش ميل نهايی به مصرف درجهت افزايش ميل نهايی  به پس انداز است. تجزيه و 

طور که نورکس تحليل کينز تناسب بسيار کمی با شرايط اقتصادی کشور ھای در حال توسعه دارد. ھمان 

می نويسد ((بی شک سياستهای مالی پيشنهادی کينز تاثيرمعکوسی بر پس انداز و اثر مستقيمی در افزايش 

حال توسعه به کار گرفته شود، به جای مصرف دارد در صورتی که چنين سياست ھايی در کشور ھای در 

  ه بيماريهای اقتصاد،آن را به ورطه نابودی خواھد افگند)).دلامج

استهای مالی نقش پويايی را در کشور ھای در حال توسعه دارد. در حقيقت اعمال سياستهای مالی بخش سي

جدايی ناپذير روند توسعه اقتصادی در اين کشور ھا است. سياستهای مالی در کالم نورکس (نقش حياتی 

قابل تصرف و  دعوايدر حل معضل تمرکز سرمايه در کشور ھای در حال توسعه دارد). در اين کشور ھا 
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زيادی برخوردار ھستند بخش بزرگی  عوايدحجم پس انداز ھا نهايتاً محدود است. آن گروه از مردم که از 

ای از پس انداز ھا در  خود را صرف مصارف تجملی و تقليدی ميکنند. بخش قابل مالحظه عوايداز 

اھرات وطال، خريد ارز خارجی ير مولد مانند خريد امالک، احتکار، بورس بازی، خريد جوکانالهای غ

 را مجدداً به کانالهایوغيره صرف ميشود. در حالی که سياست مالی درست ميتواند اين منابع به ھرز رفته 

مولد اقتصادی نام برد. ميتوان نسبت افزايش پس انداز (ميل نهايی به پس انداز) را از طريق سرمايه 

صادی، ايجاد صنايع جديد و موسسات بانکی و اعتباری گذاريهای دولتی در پروژه ھای اجتماعی و اقت

و توليد در اقتصاد ميشود. اخذ ماليات از  عايد، استخدامافزايش داد. اين نوع پروژه ھا سبب افزايش سطح 

ثروتمندتر را کاھش غير مفيد طبقات  مصارفباالتر به نحوی موثری مصرفهای تجملی و ساير  عوايد

د حربه مالی موثر و مهمی در جهت کاھش مصرف خصوصی و انتقال قدرت ميدھد. اين ماليات ميتوان

  ).٥٧٦:٥خريد مصرف کنندگان خصوصی به دولت باشد (

   استخدامسياست مالی، افزايش امکانات و فرصتهای  .٤٫٢

و کاھش ميزان بيکاری پنهان عمل کند. بدين  استخدامبايد سياستهای مالی در جهت افزايش فرصتهای 

دولتی بايد در مسير طرحهای اجتماعی و اقتصادی قرار گيرد که بيشتر کاربر و سرمايه منظور مخارج 

بيشتر ميکند و بازدھی توليد را در بلند مدت افزايش ميدھد. در  استخدامايجاد  مصارفاين  اندوز است.

منطقه ای  کشور ھای در حال توسعه با جمعيت روستايی بيشتر، دولت ميتواند با اعمال برنامه ھای توسعه

(جاده سازی، حمام سازی و غيره) کارگران بيشتری را وارد اين پروژه ھا نمايد و در منابع سرمايه 

صرفه جويی کند، بدين ترتيب سرمايه کاھش ميابد. دولت عالوه بر تعهدات خود در احداث تشبثات توليدی 

يق اعطای اعتبار ارزان، دولتی، بايد در مراحل اوليه روند توسعه اقتصادی بطور ھمزمان از طر

سبسايدی، تخفيف ھای ويژه، معافيت ھای مالياتی وغيره سرمايه گذاری ھای اين بخش را تشويق کند. در 

مناطق روستای ھدف اصلی بايد توسعه صنايع محلی از طريق تأمين سرمايه و تخصص و آموزش الزم 

کشور ھا را  ميتواند مشکل بيکاری اين خداماستباشد. سرمايه گذاری در اين زمينه ھا با ايجاد فرصت ھای 

  تا حدی حل کند.

نيروی کار نيفزايد، سبب به ھرزه رفتن منابع  استخدامدر حقيقت سرمايه ھای دولتی اگر برميزان 

اقتصادی خواھد شد. از آنجا که در کشور ھای در حال توسعه نرخ رشد جمعيت بسيار زياد است، ھدف 

قاً منطبق به جريان رشد اقتصادی کشور خواھد بود. توسعه سريع اقتصادی تنها دقي استخداماقتصادی ايجاد 
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سرانه به مراتب بيشتر از نرخ  عايدو نيز  استخدامزمانی امکان پذير است که نرخ رشد ايجاد امکانات 

شد رشد جمعيت باشد. بدين ترتيب بايد تاکيد بيشتری بر برنامه ھای نتظيم خانواده داشت. تا زمانی که ر

  غير ممکن به نظر ميرسد.  استخدامجمعيت کنترول نشده است، ھدف افزايش ايجاد فرصت ھای 

  تثبيت شرايط اقتصادی در مقابل عدم ثبات بين المللی .٤٫٣

در کوتاه مدت سياست مالی بايد عليرغم بروز نوسانات و بحران ھای ملی، شرايط تثبيت اقتصاد داخلی را 

توسعه به دليل اتکای بيش از حد به صدور مواد اوليه و محصوالت  ايجاد کند. کشور ھای در حال

کشاورزی بشدت در معرض تهديد نوسانات بين المللی ھستند. اگر قيمت محصوالت اوليه کشاورزی 

ملی کشور  عايدارزی و  کاھش يابد، کسری در بيالنس تاديات اين کشور ھا افزايش ميابد؛ دريافت ھای

صلت بی کشش بودن عرضه فراورده ھای کشاورزی و عادی در شرايط افزايش کاھش ميابد، به دليل خ

صادرات قيمتها کاھش ميابد. به ھمين ترتيب در صورت رونق اقتصادی بدليل محدود بودن بازار و بی 

کشش بودن منحنی عرضه اين فراورده ھا راه ھای خارج از اين بن بست محدود است. بهبود در رابطه 

صادراتی برای مصارف  عوايدھمراه نيست. برعکس افزايش  استخدامباً با افزايش توليد و ھای مبادله، غال

صادراتی در صورت ثابت بودن  عوايدتجملی، خريد امالک، سفته بازی وغيره صرف ميشود. افزايش 

خواھد شد. در صورت بروز  انفالسيونتوليد در کوتاه مدت و نيز وجود تنگناھای زير بنايی سبب 

های داخلی و خارجی سياست مالی نقش حساسی در تثبيت اقتصاد دارد. به منظور به حد اقل رسانيدن بحران

اثرات نوسانات دوره ای بين المللی در زمان رونق بايد از طريق کاھش يا افزايش تعرفه ھای گمرکی با 

ی باد آورده از اين نوسانات مقابله کرد. تعرفه ھای گمرکی بر صادرات ميتواند سبب کنترول سود ھا

افزايش قيمت محصوالت صادراتی باشد. تعرفه ھای سنگين بر واردات کاال ھای مصرفی و ممنوعيت 

واردات کاال ھای لوکس نيز برای جذب قدرت خريد اضافی مصرف کنندگان خصوصی ضروری است. 

بسته شده بر موفقيت سياست مالی به گستردگی ممنوعيت ورود کاال ھای تجملی و لوکس و تعرفه ھای 

صاردات و واردات و ھدايت وجوه پس انداز ھا و سرمايه ھا در پروژه ھای سرمايه گذاری مولد بستگی 

صادراتی کاھش ميابد و بخش محصوالت صادراتی بيش  عوايددارد. در زمان رکود در بازار ھای جهانی 

ھای وسيع اجتماعی از طريق  از بخشهای ديگر لطمه خواھد ديد. در اين شرايط دولت با اختيار برنامه

سياست کسری بودجه در صدد ترميم زيانها بر ميايد. اما تزريق قدرت خريد اضافی سبب افزايش قيمت 

  محصوالت و مصرف  به علت بی کشش بودن عرضه اين محصوالت در کوتاه مدت خواھد شد.



 

٢٧٣ 

 

داد. ھدف اصلی اين سياست ايجاد بنابر اين سياست ھای مالياتی را بايد با ديد وسعيتر مورد بررسی قرار 

تنوع در اقتصاد و ايجاد رشد متوازن در بخشهای مختلف اقتصادی بايد باشد. بمنظور کاھش اثرات 

نوسانات دوره ای بين المللی، اعمال سياستهای مالی ضد نوسان ضروری است، به نحوی که در دوران 

يمتها سياست مازاد بودجه اعمال گردد. به ھر ق انفالسيونرکود اقتصادی سياست کسر بودجه و در دوران 

  ).٦٤:٣حال شرط موفقيت اين سياستها ترکيب آنها با سياستهای پولی است (

  انفالسيونمقابله با  .٤٫٤

بجای مانده از اعمال سياستهای توسعه عمل کند. در  انفالسيونیسياست مالی بايد برای مقابله با اثرات  

ابع تعادل وجود ندارد. ھمراه با افزايش قدرت خريد، تقاضا نيز افزايش اقتصاد بين عرضه و تقاضای من

د از تنگناھای زير بنايی ناکامل، که اين نيز خو -ميابد؛ اما عرضه به دليل بی کشش بودن عرضه توليد

انعطاف ناپذير بودن ساختار اقتصاد ناشی ميشود، محدود ميشود. افزايش تقاضا از و بودن بازار ھا 

افزايش  نسبی کمتر عرضه از طرف ديگر سبب افزايش سطح قيمت ھا ميشود. در اين شرايط  يکطرف و

قيمتها ممکن است دستمزد گيران  انفالسيونبه دليل کاھش قدرت خريد واقعی مصرف کنندگان در نتيجه 

مجدد  انفالسيونتوليد و در نتيجه  مصارفتقاضای دسمتزد بيشتر کنند. افزايش دستمزد ھا سبب افزايش 

قيمتها ميشود.اگر سرمايه گذاری ھا بيشتر در توليد کاالھای سرمايه ای نسبت به بخش کاال ھای مصرفی 

  ).٩٥:٢شدت بيشتر خواھد گرفت ( انفالسيونیدر اقتصاد صورت گيرد، فشار ھای 

با  ماليات مستقيم تصاعدی ھمراه با ماليات بر کاالھای مصرفی ابزار ھای مالی موثری در جهت مقابله

پولی و انتقال قدرت خريد مصرف کنندگان  عوايداست. اين نوع ماليات سبب کاھش  انفالسيونیفشار ھای 

خصوصی به بخش دولتی ميشود. بهر حال نحوه ماليات بندی بايد به ترتيبی باشد که تاثير معکوس بر 

نيست، بلکه  انفالسيونی سرمايه گذاريهای خصوصی نگذارد. ھدف سياستهای مالی تنها مقابله با فشار ھای

حربه ھای موثری در جهت تثبيت قيمتها نيز بشمار ميايد. به اين منظور ھمراه با اعمال سياستهای مالی، 

دولت بايد گامهای در جهت از بين بردن انعطاف ناپذيری ساختاری، برنامه ريزی توسعه بخشهای مختلف 

 ھای ضروری، پرداختهای انتقالی و حمايت از اقتصادی، کنترول فيزيکی بر روی توليد و توزيع کاال

صنايع توليد کاال ھای مصرفی ضروری بردارد. از ھمه مهمتر برای موثر واقع شدن ابزار ھای مالی 

بايد با سياست ھای پولی حمايت شود. زيرا سياستهای پولی دارای  انفالسيونیبرای مقابله با فشار ھای 

اعتبار و وام است و در نتيجه سبب کاھش قدرت خريد مردم و برتری کنترول توسعه سيستم پرداخت 
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افزايش ھمزمان پس انداز ھای داوطلبانه ميشود. بدين ترتيب، ترکيب سياستهای پولی و مالی برای مقابله 

قيمتها بايد ماليات افزايش يابند، فروش اوراق  انفالسيونقيمتها ضروری است. در زمان  انفالسيونبا 

و مخارج دولت بايد کاھش يابد. از يکطرف سياست ھای مالی اعمال شود و از طرفی ديگر بهادار افزايش 

زيل جم پول در گردش کاھش يابد، نرخ تنسياست ھای پولی نرخ سپرده ھای قانونی بانکها بايد افزايش و ح

  .ش اوراق بهادار آغار گردد مجدد نيز مجداً افزود شود و بالخره فرو

  ملی عايدمجدد افزايش و توزيع  .٤٫٥

بيشتر تقليل و  عوايدملی و توزيع مجدد آن به ترتيبی عمل کند که  عايدسياست مالی بايد در جهت افزايش 

و ثروت سبب بروز بی  عايدنابرابری ھای اقتصادی کاھش يابد. نابرابريهای فوق العاده زياد در توزيع 

املی بازدارنده در جريان توسعه اقتصادی ثباتی و شکافهای عميق سياسی و اجتماعی ميشود که ھر دو ع

سبب دو قطبی شدن جامعه ميشود. بطوری که در يکطرف تعداد محدود  عوايدھستند. توزيع نابرابر 

تجملی، احتکار، خريد امالک،  مصارفسرشار خود را صرف  عوايدثروتمندان قرار خواھند گرفت که 

ه ھای مردم با فقر و بدبختی دست به گريبان طرف ديگر تود زيور االت و ارز خارجی ميکنند و در

خواھند شد. يکی از اھداف سياستهای مالی از بين بردن نا برابريهای اقتصادی و اجتماعی و ھدايت اين 

  ).٢٠٠:٦منابع در کانالهای مفيد برای توسعه اقتصادی است (

توده ھای مردم از طريق حقيقی  عوايدشامل افزايش  عوايدنقش سياست ھای مالی در جهت توزيع مجدد 

حقيقی را از طريق افزايش  عوايدو  استخدامباالتر است. بدين منظور دولت ميتواند توليد،  عوايدکاھش 

سرمايه گذاری ھای عمومی در پروژه ھای اجتماعی و اقتصادی افزايش دھد. دراين حالت وضعيت 

اال خواھد رفت. اين سياست زمانی موثرتر اقتصادی توده ھای مردم بهبود نسبی ميابد و استاندرد زندگی ب

خواھد بود که بطور ھمزمان به منظور از بين بردن نابرابری ھا منطقه ای انواع وامهای سرمايه گذاری 

منطقه ای نيز صورت گيرد. بدين ترتيب ميتوان با يک تير دو نشان زد، يعنی از يکطرف نابرابری ھا 

اعمال ويژه ھای گوناگون سرمايه گذاری از شدت نابرابری ھا  درآمدی را کاھش داد و از طرف ديگر با

باال ماليات  عوايدباالتر ميتواند بر  عوايدمنطقه ای در قلمرو يک کشور واحد کاست. دولت برای کاھش 

ببندد و از طريق پروژه ھای سرمايه گذاری، آنرا در اختيار توده ھای مردم قرار بدھد. سيستم ماليات بندی 

جنسی وغيره باشد. يکی از اجزای مهم سيستم ماليات  مصارف، ثروت، امالک و عايدل ماليات بر بايد شام

يگر، اعمال بندی اعمال ماليات سنگين بر مصرف کاال ھای تجملی و لوکس بايد باشد. اما از طرف د
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يع اين و توز گبزر عوايدبيشتر ميتواند از طريق کاھش قدرت سرمايه گذاری  عوايدسنگين بر ماليات 

در ميان توده ھای مردم فقير، سبب کاھش رشد اقتصادی گردد. بنابر اين، بهترين روش افزايش  عوايد

  خواھد شد. استخدامو  عايدتوليد، 

يکی از مشکالت اساسی در سيستم مالياتی کشور ھای در حال توسعه، اعمال قوانين مالياتی است. فشار 

ايی مفرط و فقدان تشکيالتی اداری موثر از عوامل بازدارنده ھای سياسی، فقدان روحيه جمعی و فرد گر

بزرگ است. اين نکته را نبايد فراموش کرد که يکی از اھداف  عوايداعمال سياستهای مالی برای کنترول 

ملی دارد.  عايدبستگی  عوايدنه تنها توزيع عادالنه  عايداصلی تعديل نابرابری ھا اقتصادی در توزيع 

تنهايی فاقد کارايی الزم برای دستيابی به اين اھداف دوگانه است، زيرا اکثر اين کشور ھا  سياست مالی به

آوری ماليات مختلف  اعمال و جمع فاقد جو سياسی و اجتماعی مناسب و تشکيالت اداری الزم برای

ژه ھستند. ھمان طوری که نورکس مينويسد " ھدف سياستهای مالی، تامين وجوه الزم برای اعمال پرو

است. موفقيت سياستهای مالی  عوايدھای توسعه اقتصادی برای کاھش نابرابری ھای اقتصادی در توزيع 

  در دست يابی به اھداف فوق به موارد زير بستگی دارد:

  عمومی که دولت ميتواند از اين طريق کسب کند. عوايد. حجم ١

به کمک آنها منابع مالی خود را  عمومی، حربه ھای مالی که دولت ميتواند مصارف. حجم و جريان ٢

تقويت کند عبارت از: سياست مازاد بودجه، ماليات، و قرضه ھای عمومی از مصرف کنندگان خصوصی 

  و بانک ھای تجاری. از اين ابزار ھای را بنحوی بايد به کاربرد که سبب ثبات و توسعه اقتصادی شود.

  ماليات به مثابه موثرترين حربه سياستهای مالی  .٤٫٦

اوراق قرضه دولتی و مخارج دولت،  ميان تمام ابزار ھای سياست مالی، يعنی ماليات، خريد و فروش از

ماليات موثرترين حربه سياست مالی ھستند. مازاد بودجه تنها زمانی امکان پذير است که قيمت کاال ھای 

در کشور ھای در حال توليدی توسط تشبثات دولتی يا نرخ ھای مالياتی افزايش يابد. فروش اوراق قرضه 

توسعه را با توجه به نرخ بهره نازل اين اوراق چندان مقرون به صرفه نيست. اگر نرخ بهره آنها زياد 

باشد، بطور معکوس بر جريان سرمايه گذاری ھا تاثير خواھد گذاشت. در حاليکه وامگيری از بانکها تنها 

ی در ساختار بر اين کارايی واقعی سياستهای مالسبب انحراف منابع و افزايش سطح قيمتها خواھد شد. بنا

. اھميت ماليات درآن است که دولت يک برنامه پس انداز اجباری تکشور ھا نهفته اس سيستم ماليات گيری
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بر مصرف کنندگان تحميل کند، در حاليکه سرمايه گذاری ممکن است توسط بخش خصوصی يا بخش 

ھمانطور که بولتن اقتصادی برای آسيا و شرق دور  دولتی و يا ترکيبی از دو بخش صورت گيرد.

ی و سرمايه گذاری و نيز انتقال صمينويسد: : " ماليات تنها حربه موثر مالی  برای کاھش مصرف خصو

ن منظور برای تشويق توسعه اقتصادی ميتوان از يمنابع به بخش دولتی برای توسعه اقتصادی است." بد

  :)٨٥:٤( ير استفاده کردز ماليات برای دستيابی به اھداف

  . تحديد مصرف خصوصی و انتقال منابع از مصرف به سرمايه گذاری.١ 

  . افزايش انگيزه ھای پس انداز کردن و سرمايه گذاری کردن.٢

. انتقال منابع از عموم مردم به دولت برای سرمايه گذاری در اھداف تشبثات مولد اقتصادی و نيز طرح ٣

  ھای اقتصادی و اجتماعی.

  . اصالح روند سرمايه گذاری.٤

  . کاھش نابرابريهای اقتصادی در ميان توده ھای مردم. ٥

  . ايجاد مازاد اقتصادی.٦

  عايدنقش سياست مالی در تضاد بين اھداف رشد اقتصادی و توزيع  .٤٫٧

ف بررسی ميکنيم؛ زيرا بين اين دو ھد در اينجا اھداف رشد اقتصادی و توزيع در آمد را در ارتباط با ھم

طی زمان بيشتر ميشود و به نظر ميرسد بصورت يکی از مسايل مهم سياست  تضاد وجود دارد که احتماالً 

مالی درآيد. در دو حوزه ھدف ھای مذکور، بسياری از جريانات مالی، به منزله ابزار کار، به کار گرفته 

ر جهت مقاصد موجود ميشود. اين امر اغلب به شکلی رخ ميدھد که ھدف ھای به منزله ھدف اضافی د

مالی الزم بودجه  عايد) متجلی ميشود. به اين ترتيب، عوايد(يا برای ھدف مالی  مصارفبرای بکار گيری 

بشکل مناسب بکار ميافتد. در گذشته با ديدگاه ھای رقابتی و نيز با ديدگاه ھای رشد  عايدماليات بر 

ش ناخالص را ميگرفت و نوعی "جبران اقتصادی مثالً ماليات بر فروش خالص جای ماليات بر فرو

خسارات" سبب کاھش ميزان خطر پذيری سرمايه گذاری ميشد؛ ولی اين اھداف به منزله مقاصد کاربردی 

نيز شکل ميگيرد و اشکار ميشود، بويژه از لحاظ سياست توزيع و با انگيزه ھای خاص  مصارفمستقيم 

  اجتماعی.
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ممکن ميتوان در سياست مالی جهت  ايد را به بهترين شکلی و توزيع عتضاد بين اھداف رشد اقتصاد

گرفته بسوی توزيع بيان کرد. در اين ميان از طريق قوانين و مقررات کمک ھای اجتماعی که بصورت 

وغيره بچشم ميخورد به "مواردی اضطراری" شديد پی ميبريم. نوعی فعاليت و  عايدبخشودگی مبالغی از 

کمتر و ناخوشايندتری و بهره مندی  عايدضافه ای که به طوری متوسط بهره مندی مطلوب گروه ھای ا

کمتر و ناخوشايندتری دارند، شامل اين فعاليت ھا  عايدمطلوب گروه ھای اضافی که بطور متوسط 

ميشوند، در نتيجه تعداد بيشتری از دريافت کننده گان کمک مشمول اين معافيت قرار ميگيرند. اين امر در 

باال فقط اندکی  عوايدتامين مالی چنين است که ماليات گيری قابل توجه و کامالً مشخص  مورد طرف ھای

مالياتی اضافی به ھمراه دارد، بنابر اين بايد برای تامين مالی برنامه ھای وسيع و متعدد به طبقات  عايد

ايش گروه ھای نظارت بيشتر و قدرتمند تر مراجعه کرد که با خواسته ھا و توقعات رو به افز عوايددارنده 

نزديک ميشوند؛ در نتيجه اثر توزيع مجدد مالياتی محاسبه شده بر  عايدکننده و مراقب بيشتر به حد ميانگين 

اثری وضع افراد مشمول، چی شامل تخفيف شده باشند و چی مشمول ماليات گيری قرار گيرند؛ در ھرم 

يع الزم است با به افزايش قابل ذکر در اثر تنزيل ميکند که توزيع مجدد و وس عوايددرآمدی صاحبان 

برسند؛ به اين ترتيب تا حدی نيز روشن ميشود که چرا گاھی بخش اعظمی بودجه دولتی  عايدتوزيع مجدد 

  اجتماعی اختصاص ميابد. مصارفبه برنامه ھای تامين 

در طرف مخارج بيشتر ميشود. اگر  عايدبا روند توصيف شده، تضاد ھدف رشد اقتصادی با ھدف توزيع 

قابل حصول از بازار نزديکتر شود، خطر "با  عوايدانتقالی قابل حصول به سطح  عوايد، مصارفو 

دارندگی عملی" افزايش ميابد. سيستم رضايت بخش وجوه برگشتنی مورد نظر، که انگيزه کار کردن را 

ی است و با اصل رفتاری بطور کامل در بر ميگيرد، در حين حال از لحاظ سياست توزيع کامالً پذيرفت

يکسان تطبيق ميکند؛ اما به نظر ميرسد که بسختی قابل ساختن و بنا کردن باشد. بايد انگيزه کار کردن را 

کار مثالً در حد نرخ کمکهای اجتماعی و بيمه  پروسهتقويت کرد تا کارگران و شهروندان مشغول در 

خالص برسند که حد آن باالتر  عايدطح باالتری از اضافی ميشوند، اجازه يابند به س عايداجتماعی صاحب 

از دريافت کننده گان کمک ھای اجتماعی است که با ضوابط اجتماعی مشابه اين مبلغ را دريافت ميکنند. 

  البته چنين کاری مغير تامين مالی و رفع نياز خواھد بود، اما بهر حال، انگيزه کارکردن را در خود دارد.

ناشی از کار و سود نشان  عايدا ھدف رشد در باال بردن ميزان باالی مالياتی از تضاد ب عوايددو طرف 

باال وجود  عوايدداده ميشود. در اينجا به نظر نميرسد مساله ای اساسی در مورد "باز دارندگی" صاحبان 
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کار است. داشته باشد و انگيزه اين افراد برای کارکردن تا حدودی عالقه به شغل پر مسؤليت يا جاذبه خود

کار پايه محاسبه و اندازه گيری، برای بسياری از پرداخت کنندگان ماليات محسوب ميشود؛  عايددر اينجا 

، سهم کارگران و کارفرمايان در بيمه ھای اجتماعی، حدود و ميزان دريافت و استفاده عايدمثل ماليات بر 

نه ھا به مجموعه مزدھای مستقل. با اين از خدمات فراوان بيمه ھای اجتماعی و پرداختهای متعدد کارخا

 عايدقابل تصرف و تملک، که نوعی حايل بين  عايدناخالص به دست آمده در بازار و  عايدامر تفاوت 

خالص و ناخالص است، برای اين تعداد رو به افزايش جمعيت داوطلب پيوسته بيشتر ميشود. اين بازتاب 

ور ھا ديده شده و در مورد المان فدرال ھم صادق است، در دو در مقابل گويای حايل که در بسياری از کش

جهت ادامه ميابد؛ اگر يکطرف مصرف کننده گان  خصوصی در تشبثات توليدی ميکوشند از بار مالياتی 

اجتناب کنند، يا بسوی کار ھای پنهانی روی آورند مانند کار در بازار سياه يا کار قاچاق. از طرف ديگر، 

مصارف شخصی که مشمول ماليات نميشوند، مثلی امور خانه داری در قبال خدماتی که به اشتغاالت برای 

مالياتی پيوسته پر کشش تر است. در ھر صورت ھدف  رديگران بر ميگردد (مثل کار ھای دستی) از نظ

عرضه رشد اقتصادی تحت تاثير قرار ميگيرد. اثر مالحظه شده مذکور تا حدی واقعاً وجود دارد؛ مثالً اگر 

ائه نگردد، فقط بخشی از صی توليد نشود يا خدمات بخصوصی ارکار محدود شود و در نتيجه محصول خا

آن از لحاظ فن اندازه گيری، مشروط و غير قابل سنجش است، يعنی نميتوان آنها را محاسبه کرد؛ زيرا در 

انيده نميشود و در نتيجه خانواده ھای خصوصی خدمات انجام شده خانه داری در محاسبات توليد ملی گنج

  ).٥٣:١شاخص رشد منعکس کننده واقعيت نيست (

  نقش قرضھ دولتی در توسعھ اقتصادی .٤٫٨

ه نباشد. اصوالً شيوه عقرضه ھای عمومی ميتواند منبع مهمی تمرکز سرمايه در کشور ھای در حال توس

داختهای مالياتی است. ھای موثر تر از روشهای اجباری است و به ھمين دليل قرضه عمومی بهتر از پر

ماليات نوعی پس انداز اجباری و قرضه نوع وامدھی داوطلبانه است. ھيچ ماليات دھنده ای به پرداخت 

ظار بازگشت آن را تماليات راضی و خشنود نيست، زيرا پولی است که از کف او ميرود، بدون آنکه ان

عنوان وام قرض ميدھد و ميتواند پول خود را  داشته باشد. در حاليکه وام دھنده، پول خود را به ديگری به

حتی با پاداش آن (سود) دريافت کند. قرضه عمومی، برخالف ماليات، ھيچ اثری معکوسی بر انگيزه ھای 

پس انداز و سرمايه گذاری ندارد. برعکس بهره پرداختی بر روی خريد اوراق قرضه حربه موثری در بر 

  انگيختن انگيزه ھا است.
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موثری در جهت جذب  انفالسيونیدولتی وسيله ضد  شاق قرضه يا وامگيری عمومی توسط بخانتشار اور

ھای پولی از دستهای مردم و تمرکز آن در نزد دولت است. برنامه موفق قرضه عمومی ميتواند از  ازادم

ند. طريق انحراف منابع از کانالهای غير مولد به پروژه ھای مولد اقتصادی به توسعه اقتصادی کمک ک

معموالً قرضه ھای عمومی در جهت پر کردن منابع درآمدی دولت در ھنگام کسر بودجه يا تامين وجوه 

مالی الزم برای پشتيبانی پروژه ھای اجتماعی و اقتصادی است و ميتواند روش مفيدی برای تضمين منابع 

  مالی پروژه ھای توسعه اقتصادی باشد. 

، عوايداعمال سياست قرضه عمومی به علت پايين بودن سطح  در کشور ھای در حال توسعه زمينه ھای

در اين  عايدپس انداز ھا و نيز ميل نهای به مصرف بسيار توده ھای مردم بسيار محدود است. توزيع 

کشور ھا بسيار ناعادالنه است، فقرا توان مالی خريد اوراق قرضه را ندارد و طبقات ثروتمند نيز به دليل 

ازده اين اوراق نسبت به خريد طال، امالک بورس بازی، سفته بازی و نيز نا امنی ھای پايين بودن نرخ ب

سياسی و اجتماعی، تمايل به خريد آنها از خود نشان نميدھند. دولت نيز به دليل فقدان بازار سازمان يافته 

الی و سيستم پول و سرمايه در موقعيتی قرار ندارد که بتواند پول زيادی قرض کند. موسسات پولی و م

بانکی بسيار اندک و از نظر مالی آنقدر ضعيف ھستند که نميتواند نياز ھای مالی دولت را از طريق خريد 

  اوراق قرضه تامين کند. 

دور نمای نا امن و شايد تاريک سياسی و اجتماعی دولتهای حاکم يکی ديگری از داليل ناموفق بودن 

ميرود. بطوری که ثبات سياسی و اجتماعی بسيار غير  سياست قرضه دولتی در اين کشور ھا بشمار

متحمل و تشنج ھای سياسی بسيار نزديک محتمل است. به ھر حال قرضه ملی ميتواند در مراحل ثانوی 

سرانه به اندازه کافی، باموفقيت توام باشد. با افزايش نرخ بهره  عوايدتوسعه اقتصادی، يعنی ھنگام رشد 

ا ايجاد تسهيالت جانبی با در نظر گرفتن پاداش ھای نقدی از طريق قرعه کشی پرداختی در اوراق قرضه ب

يا پاداش ھای معنوی ميتوان پس انداز کنندگان را برای خريد اوراق قرضه تشويق کرد. از ميان اين 

در پی خواھد  انفالسيونیسياست ھا، افزايش نرخ بهره سبب کاھش سرمايه گذاری ھا ميشود و اثرات 

ر نتيجه، سياست ھای در نظر گرفتن پاداش ھای نقدی و معنوی موثر تر است. از طريق سياست داشت و د

  ھای زير ميتوان به اھداف مطلوب دست يافت:
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دولت بايد از افتادن پس انداز ھا در کانالهای غير مولد به طروق مختلف جلوگيری کند. توده ھای مردم 

اين کار را با تبليغات، اغوا کردن و يا آموزش صحيح ميتوان بايد تشويق شوند که بيشتر پس انداز کنند. 

  انجام داد. 

شبکه ھای موسسات مالی بايد بتواند که پس انداز ھای مردم را جذب کنند. تاسيس بانکهای پس انداز، 

بانکهای تجاری، موسسات بيمه و موسسات تضمين اجتماعی ميتواند وسيله ھای موثری در ترغيب مردم 

  ز بيشتر باشد.و پس اندا

دولت بايد اوراق قرضه گوناگون تحت عناوين مختلف را منتشر کند و با ارائه نرخ ھای بهره رقابتی و 

تضمين پرداخت بدھيها، پس انداز ھای خصوصی را جذب کند؛ موفقيت برنامه قرضه عمومی تا حدی 

ثبات سياسی و مالی مسلماً زيادی به درجه اطمينان مردم و مشروعيت دولت ھا بستگی دارد. در شرايط 

  برنامه قرضه عمومی با موفقيت بيشتری توأم خواھد بود.

عليرغم تمام اين شرايط در صورت عدم موفقيت دولت در جذب پس انداز ھای داوطلبانه مردم، دولت بايد 

اين، با اختيار ابزار ھای مناسب شرايط قرضه اجباری برای بسيج منابع سرمايه را فراھم آورد. بنابر 

قرضه عمومی اجباری در آن دسته از کشور ھای در حال توسعه ضروری است که ماليات گيری و 

قرضه ھای عمومی داوطلبانه کارايی ندارد. آن دسته از گروه ھای اجتماعی که از منابع مالی خود برای 

اعمال برنامه  سرمايه گذاری در پروژه ھای غير مولد استفاده ميکنند بايد ھدف ھای اصلی دولت برای

قرضه ھای اجباری باشند. نورکس استفاده از روش ھای اجباری برای تمرکز سرمايه را چنين توجيه 

ميکند که " با توجه به اينکه مردم اين کشور ھای سعی ميکنند مصرف خود را افزايش دھند ( در شرايط 

وش ھای اجباری برای جذب منابع ) و با توجه به ابعاد دارايی ھا تحت تصرف آنها اعمال رعايدافزايش 

مالی آنها، قابل قبول است. قرضه ھای اجباری ممکن است کمی بيشتر از پرداخت ھای مالياتی باشد و بين 

انگيزه ھای کارگران و توليد کنندگان تفاوتی وجود داشته باشد. ھمانطور که در دوران جنگ يعنی زمانی 

کاال ھای مصرفی يا کوپونی کردن توزيع کاال افزايش يابد، اين که ذخاير پولی خرج نشده، در نتيجه کمبود 

عوامل نيز متفاوت است. در شرايط که پس انداز ھای داوطلبانه صورت نميگرد وام ھای اجباری به جای 

ماليات ميتواند به عنوان يک روش پس انداز اجباری، موثر باشد". اما در مورد کشور ھای در حال 

رای جذب منابع مالی خرج نشده جز برای تامين مالی يک پروژه خاص و بودجه در توسعه، بر اين روش ب
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کوتاه مدت، تجويز نميشود. بهتر است که دولت تکيه بيشتر بر قرضه داوطلبانه داشته باشد. در برخی از 

. کشور ھای در حال توسعه مانند ھندوستان برنامه قرضه عمومی داوطلبانه بسيار موفقيت آميز بوده است

  موفقيت ثبات سياسی و اقتصادی اين کشور و مطلوبيت نرخ بازده اين سرمايه گذاری ھا است. علت اين 

  دولت در توسعھ اقتصادی  مصارفنقش  .٤٫٩

در کشور ھای در حال توسعه، بخش خصوصی تمايلی به سرمايه گذاری در پروژه ھای مخاطره آميز و  

نازل است، ندارد. به ھمين دليل اکثر سرمايه گذاری ھا آندسته پروژه ھای که نرخ بازدھی سرمايه آنها 

و رشد متداوم ساختمان سازی تمرکز يافته است.  بخش خصوصی در اين شرايط ، توسعه سريع اقتصادی

تحت اين شرايط، توسعه سريع اقتصادی و رشد متداوم اقتصادی تنها زمانی به وقوع ميپيوندد که دولت 

دھد. بنابر اين، در اولين گام دولت سرمايه گذاری ھای خود را در  خود را افزايش مصارفمخارج و 

بخش ايجاد تسهيالت زير بنای و خدمات عمومی متمرکز ميکنند. دولت از امکانات مالی بيشتری 

برخوردار است و در موقعيت بهتری برای اجرای طرح ھای اجتماعی و اقتصادی که نيازمند زمان 

عمومی در افزايش نرخ رشد، ايجاد  مصارفتوليد است، قرار دارد. نقش  طوالنی برای رسيدن به مرحله

بيشتر، تشويق و ترغيب بخش خصوصی برای سرمايه در طرح ھای عمرانی و  استخدامفرصت ھای 

  ايجاد توازن منطقوی بين نواحی مختلف کشور نهفته است.

مراحل اوليه توسعه اقتصادی،  افزايش سرمايه گذاری ھای دولتی در ايجاد صنايع سنگين و کليدی در

آھنگ رشد اقتصادی را افزايش ميدھد. اما سرمايه گذاری در بخش توليد کاال ھای سرمايه ای ممد است که 

سبب افزايش توليد کاال ھای مصرفی و سرمايه ای در بلند مدت شود. بنابر اين، مخارج عمومی بايد در 

قرار بگيرد تا بتوان با فشار ھای شرايط افزايش بازدھی مسير نياز ھای فوری و کوتاه مدت اقتصاد نيز 

بخش کشاورزی را فراھم آورد تا توليد اين بخش بتواند با تقاضای رو به تزايد برای مواد غذای و مواد 

اوليه و ھمچنين با گسترش صنايع توليد کننده کاال ھای مصرفی تقاضای روز افزون برای اين کاال ھا 

تيب، نه تنها با افزايش تقاضا مقابله ميشود، بلکه برای جمعيت بيکار نيز فرصتهای مقابله کند. بدين تر

ھای  پالنايجاد ميگردد. آھنگ رشد اقتصادی را تنها زمانی ميتواند افزايش دھد که بر اساس  استخدام

  عمومی، اھداف کوتاه مدت و بلند مدت را بطوری ھمزمان در بر گيرد. مصارفعمرانی 
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 عوايدبيشتری ايجاد ميکنند،  استخدامدر پروژه ھای اجتماعی و اقتصادی فرصت ھای عمومی  مصارف

به مقدار بيشتری و از ھمه مهمتر ظرفيت مولد اقتصادی افزايش ميابد. زمانی که دولت پروژه ھای 

د، عمومی خود مانند ساختمان جاده ھا، راه آھن، پروژه ھای تامين نيرو، کانالهای آبرسانی را شروع ميکن

ھزاران کار جديد در کشور ايجاد ميشود، ايجاد چنين خدماتی به افزايش توليد و تجارت نيز کمک ميکند. 

بهداشت عمومی، مسکن ارزان  مخارج عمومی بر روی طرح ھای اجتماعی مانند آموزش و پرورش،

ها در حيطه مردم را از نظر روانی و جسمانی در شرايط مطلوبتری قرار ميدھد. اين مسئله تنوغيره 

اختيارات و قدرت مالی دولت است که بتواند با ايجاد مراکز و موسسات تعليماتی و فنی، مهارتها و 

تخصص ھای الزم برای توسعه سريع اقتصادی را از طريق سرمايه گذاری بر روی نيروی انسانی تأمين 

  کند.

ای مورد نظر و مطلوب الح تخصيص منابع در کانالهمصارف عمومی از طريق بهبود و اصھمچنين 

توسعه اقتصادی را شتاب ميدھد. به منظور از بين بردن کمبود مواد غذايی در مواقع بحرانی، دولت 

ميتواند از طريق پرداخت سبسايدی به کاال ھای ضروری ، قيمت اين محصوالت را کنترول کند. ھمچنين 

يمت ھای مواد غذای را برای تشويق و دولت ميتواند با سياست ھای گوناگون مانند پرداخت سبسايدی، ق

حمايت از دھقانان تثبيت کند. دولت ممکن است برای افزايش توليد کاال ھای ضروری و پايين دادن به 

انحصار بخش خصوصی در توليد کاال ھای معين، اقدام به احداث تشبثات توليدی دولتی کند. ھمچنين 

و بانکها به کاھش قيمت و افزايش امکان کارايی اين  امکان دارد دولت از طريق ملی کردن خدمات شهری

  تسهيالت برای رفاع حال توده ھای مردم اقدام کند.

و فعاليت ھای اقتصادی گسترش يابد. يکی از خصوصيات عمده  مصارفمخارج دولتی ميتواند در تمام 

مخارج عمومی در اين کشور ھا است.  عايدکشور ھای در حال توسعه توزيع شديد نابرابر ثروت و 

ميتواند حربه موثر برای کاھش اين نابرابری ھا باشد. مخارج دولتی در زمينه ھای آموزش و پرورش، 

بهداشت عمومی، تسهيالت درمانی روند تمرکز سرمايه انسانی را بهبود ميبخشد و تشديد ميکند. در نتيجه 

در نتيجه سرمايه گذاری ھای  جمعيت کار افزايش ميابد. زمانی که توسعه اقتصادی عايدقدرت کسب 

به علت افزايش تعداد مشاغل زياد ميشود و کار  استخدامدولتی بسرعت در حال پيشرفت است امکان 

بيشتری برای مردم ايجاد خواھد شد و ھمراه با کسب تخصيص ھای گوناگون سطح دستمزد ھا نيز در 

ملی افزايش و سهم سود را  عايدرا در  داخل کشور شروع به افزايش ميکند. صنعتی شدن، سهم دستمزد ھا
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کمتر و بيشتر تخفيف ميابد. مخارج عمومی ميتواند  عوايدکاھش ميدھد. در نتيجه در بلند مدت شکاف بين 

از طريق گسترش موسسات پولی و مالی و عرضه سرمايه ارزان موجبات توسعه بخش خصوصی را 

ھای ميان مدت و کوتاه مدت به مصرف کنندگان، فراھم آورد. در زمان رکود اقتصادی با پرداخت وام 

تقاضا ايجاد ميشود. وظيفه گسترش سيستم اعطای اعتبار، به علت فراوانتر بودن منابع سرمايه در نزد 

دولت، بر عهده بخش دولتی است. در ھندوستان بانک توسعه صنعتی ھندوستان و بانک دولتی ھندوستان 

ای بلند مدت با نرخ بهره اندک سبب تشويق بخش ھای و ديگر بانکهای تخصصی از طريق وامه

کشاورزی و صنعتی به افزايش توليد ميشود. زمانی که دولت سرمايه گذاری ھای خود را در طرح ھای 

اجتماعی و اقتصادی افزايش دھد، راه برای رشد و توسعه اقتصادی بخش خصوصی ھموار خواھد شد و 

  ).٢٦٥:٥ای خارجی را در پی خواھد داشت (ايجاد تسهيالت زير بنای، صرفه جويی ھ

سر انجام مخارج دولتی سبب توازن منطقه ای در قلمرو يک کشور ميشود. در فصل ھای گذشته در مورد 

زيان ھای اقتصادی و سياسی نابرابری ھای منطقه ای در چهارچوب يک کشور صحبت کرديم. اگر ھمه 

شود، صنايع، تجارت، بانکها و تقريباً تمام فعاليت ھای کار ھا بر عهده نيروی ھای فعال بازار گذاشته 

عمده اقتصادی در يک يا چند منطقه انتخابی متمرکز خواھد شد. برای مثال در ايران کسر فعاليت ھای 

صنعتی در حوالی پايتخت و شهر ھای اصفهان و اھواز و ابادان تمرکز يافته است، يا در ھندوستان در 

يتانيا برنامه ھای توسعه اقتصادی تنها بعد از استقالل، دولت توانست با برنامه زمان حکومت استعماری بر

ريزی مخارج خود و تعميم آن به مناطق عقب افتاده تر تا حدی نابرابری ھای منطقه ای را از ميان 

بردارد. يکی از اين برنامه ھا اجرای ھشتاد پروژه بزرگ دولتی در مناطق محروم بود. دولت ھندوستان 

ترجيح ميداد بجای احداث يک کارخانه بزرگ توليد کود شيمايی در يک منطقه، چند واحد کوچکتر را در 

مناطق مختلف ايجاد کند. درميابيم که مخارج عمومی يکی از حربه ھای مهم و موثر برای تقويت و شتاب 

  توسعه اقتصادی کشور ھای در حال توسعه است.

  خالصھ

از ماليات، قرضه عمومی و مخارج دولتی بمنظور تثبيت يا توسعه اقتصادی  سياست مالی به معنی استفاده

کينز شايد اولين اقتصاد دان بود که بطور نظام مند و سازمان يافته دخالت دولت در فعاليت ھای . است

اقتصادی را تجويز کرد، اما تجزيه و تحليل اقتصاد دانان پيرو کينز از سياست مالی تنها در کشور ھای 
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در تجزيه و تحليل کينز، سياستهای مالی در کاھش پس اندازھا و افزايش ميل  سعه يافته کاربرد دارد.تو

  .نهايی به مصرف موثر است. اما کمبود سرمايه مشکل اصلی کشور ھای توسعه نيافته است

ی بخش سياستهای مالی نقش پويايی را در کشور ھای در حال توسعه دارد. در حقيقت اعمال سياستهای مال

جدايی ناپذير روند توسعه اقتصادی در اين کشور ھا است. سياستهای مالی در کالم نورکس (نقش حياتی 

بايد سياستهای مالی در جهت افزايش  در حل معضل تمرکز سرمايه در کشور ھای در حال توسعه دارد).

لتی بايد در مسير و کاھش ميزان بيکاری پنهان عمل کند. بدين منظور مخارج دو استخدامفرصتهای 

ايجاد  مصارفطرحهای اجتماعی و اقتصادی قرار گيرد که بيشتر کاربر و سرمايه اندوز است. اين 

تا زمانی که رشد جمعيت کنترول ولی  بيشتر ميکند و بازدھی توليد را در بلند مدت افزايش ميدھد. استخدام

  نظر ميرسد. غير ممکن به  استخدامنشده است، ھدف افزايش ايجاد فرصت ھای 

بجای مانده از اعمال سياستهای توسعه عمل کند. در  انفالسيونیسياست مالی بايد برای مقابله با اثرات 

اقتصاد بين عرضه و تقاضای منابع تعادل وجود ندارد. ھمراه با افزايش قدرت خريد، تقاضا نيز افزايش 

د از تنگناھای زير بنايی ناکامل، يز خوکه اين ن -ميابد؛ اما عرضه به دليل بی کشش بودن عرضه توليد

ماليات مستقيم تصاعدی  انعطاف ناپذير بودن ساختار اقتصاد ناشی ميشود، محدود ميشود.و بودن بازار ھا 

 انفالسيونیھمراه با ماليات بر کاالھای مصرفی ابزار ھای مالی موثری در جهت مقابله با فشار ھای 

پولی و انتقال قدرت خريد مصرف کنندگان خصوصی به بخش  دعواياست. اين نوع ماليات سبب کاھش 

 انفالسيونیاز ھمه مهمتر برای موثر واقع شدن ابزار ھای مالی برای مقابله با فشار ھای . دولتی ميشود

. از يکطرف سياست ھای مالی اعمال شود و از طرفی ديگر . بايد با سياست ھای پولی حمايت شود

زيل جم پول در گردش کاھش يابد، نرخ تنھای قانونی بانکها بايد افزايش و ح سياست ھای پولی نرخ سپرده

  .ش اوراق بهادار آغار گردد مجدد نيز مجداً افزود شود و بالخره فرو

بيشتر تقليل و  عوايدملی و توزيع مجدد آن به ترتيبی عمل کند که  عايدسياست مالی بايد در جهت افزايش 

و ثروت سبب بروز بی  عايدنابرابريهای فوق العاده زياد در توزيع  يابد.نابرابری ھای اقتصادی کاھش 

ثباتی و شکافهای عميق سياسی و اجتماعی ميشود که ھر دو عاملی بازدارنده در جريان توسعه اقتصادی 

حقيقی توده ھای مردم از  عوايدشامل افزايش  عوايدنقش سياست ھای مالی در جهت توزيع مجدد . ھستند
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حقيقی را از طريق  عوايدو  استخدامباالتر است. بدين منظور دولت ميتواند توليد،  عوايدھش طريق کا

  .افزايش سرمايه گذاری ھای عمومی در پروژه ھای اجتماعی و اقتصادی افزايش دھد

از ميان تمام ابزار ھای سياست مالی، يعنی ماليات، خريد و فروش اوراق قرضه دولتی و مخارج دولت، 

موثرترين حربه سياست مالی ھستند. مازاد بودجه تنها زمانی امکان پذير است که قيمت کاال ھای ماليات 

  توليدی توسط تشبثات دولتی يا نرخ ھای مالياتی افزايش يابد.

ه نباشد. اصوالً شيوه عقرضه ھای عمومی ميتواند منبع مهمی تمرکز سرمايه در کشور ھای در حال توس

 اجباری است و به ھمين دليل قرضه عمومی بهتر از پرداختهای مالياتی است.ھای موثر تر از روشهای 

قرضه عمومی، برخالف ماليات، ھيچ اثری معکوسی بر انگيزه ھای پس انداز و سرمايه گذاری ندارد. 

در  برعکس بهره پرداختی بر روی خريد اوراق قرضه حربه موثری در بر انگيختن انگيزه ھا است.

، پس عوايدتوسعه زمينه ھای اعمال سياست قرضه عمومی به علت پايين بودن سطح  کشور ھای در حال

دور نمای نا امن و شايد  .انداز ھا و نيز ميل نهای به مصرف بسيار توده ھای مردم بسيار محدود است

تاريک سياسی و اجتماعی دولتهای حاکم يکی ديگری از داليل ناموفق بودن سياست قرضه دولتی در اين 

ور ھا بشمار ميرود. بطوری که ثبات سياسی و اجتماعی بسيار غير متحمل و تشنج ھای سياسی بسيار کش

نزديک محتمل است. به ھر حال قرضه ملی ميتواند در مراحل ثانوی توسعه اقتصادی، يعنی ھنگام رشد 

  .سرانه به اندازه کافی، باموفقيت توام باشد عوايد

صوصی تمايلی به سرمايه گذاری در پروژه ھای مخاطره آميز و در کشور ھای در حال توسعه، بخش خ

آندسته پروژه ھای که نرخ بازدھی سرمايه آنها نازل است، ندارد. به ھمين دليل اکثر سرمايه گذاری ھا 

بخش خصوصی در اين شرايط ، توسعه سريع اقتصادی و رشد متداوم ساختمان سازی تمرکز يافته است. 

سريع اقتصادی و رشد متداوم اقتصادی تنها زمانی به وقوع ميپيوندد که دولت  تحت اين شرايط، توسعه

افزايش سرمايه گذاری ھای دولتی در ايجاد صنايع سنگين و . خود را افزايش دھد مصارفمخارج و 

مصارف عمومی ھمچنين . کليدی در مراحل اوليه توسعه اقتصادی، آھنگ رشد اقتصادی را افزايش ميدھد

الح تخصيص منابع در کانالهای مورد نظر و مطلوب توسعه اقتصادی را شتاب بود و اصاز طريق به

و فعاليت ھای اقتصادی گسترش يابد. يکی از خصوصيات  مصارفمخارج دولتی ميتواند در تمام  ميدھد.

در اين کشور ھا است. مخارج عمومی  عايدعمده کشور ھای در حال توسعه توزيع شديد نابرابر ثروت و 
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سر انجام مخارج دولتی سبب توازن منطقه ای در  تواند حربه موثر برای کاھش اين نابرابری ھا باشد.مي

  قلمرو يک کشور ميشود.

	سواالت
  

  . سياست مالی چه را بيان ميکند؟١

  . نطريه کينز و ادم سميت در مورد فعاليت ھای اقتصادی دولت چه است؟٢

  دی دارد؟. سياست مالی چه نقشی را در توسعه اقتصا٣

  . سياست مالی چطور ميتواند يک ابزار برای مقابله با انفالسيون باشد؟٤

  . سياست مالی چه نقشی را در جهت توزيع عايد ملی ايفا ميکند؟٥

  . موفقيت سياست مالی برای بدست آوردن ھدف توزيع عايد چطور بدست ميايد؟٦

  تفاده کرد؟. برای تشويق توسعه اقتصادی چطور ميتوان از ماليات اس٧

  . سياست مالی چگونه نقشی را در ميان اھداف رشد اقتصادی و توزيع عايد ايفا ميکند؟٨

  . قرضه ھای دولتی چطور ميتواند باعث توسعه اقتصادی گردد؟٩

  . سرمايه گذاری ھای دولتی چطور ميتواند روند توسعه اقتصادی را سرعت ببخشد و چگونه؟١٠

	خذمأ
  

  ). سالنامه احصائيوی، مطبعه اداره مرکزی احصائيه، کابل١٣٨٨-١٣٩٢ه. (.  اداره مرکزی احصائي١

). ماليه عمومی و تنظيم خط مشی مالی دولت. ١٣٩١، خورشيدی، غالم محسن. (. رنگريز، حسن٢

  تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

ن، انتشارات دانشگاه آزاد ). اقتصاد کالن پيشرفته، مترجم: مهدی تقوی، تهرا١٣٨٨رومر، ديويد. (. ٣

  اسالمی.
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). اقتصاد کالن، مترجم: محمد حسين تيز ھوش تابان، ١٣٨٩فيشر، استانلی، دورنبوش، روديگر. ( . ٤

  تهران، انتشارات سروش.

  ). اقتصاد رشد و توسعه، تهران، انتشارات نی.١٣٨٦قرباغيان، مرتضی. (. ٥

  ، مترجم: حميد رضا ارباب، تهران، انتشارات نی.). نظريه اقتصاد کالن١٣٨٩منکيو، گريگوری. (. ٦

  ). راپور ساالنه بودجه، رياست بودجه، کابل.١٣٩٣- ١٣٨٤وزارت ماليه. ( .٧
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  پنجم فصل

  نقش سياست مالی در مقابلھ با نوسانات اقتصادی

  تشکيل سرمايھ و رشد سريع اقتصادی  .٥٫١

صادی کشورھای در حال محسوب می شود. روشهای نرخ پايين تشکيل سرمايه، مشکل مهمی در رشد اقت

دولت و ماليه عمومی ممکن است در رفع اين مشکل، تاثير بارزی داشته باشد. دولت بايد از طريق مخارج 

عمومی و مالياتها، وضعيتی را ايجاد کند که در نتيجه آن، نرخ سرمايه گذاری افزايش يابد؛ برای مثال،  

يتها و تخفيفهای مالياتی می تواند کارايی نهايی سرمايه و در نتيجه سود سياستهای دولت در خصوص معاف

آوری سرمايه گذاری را افزايش دھد و به تقويت انگيزه سرمايه گذاری کمک کند. به ھمين ترتيب مخارج 

عمومی ای که باعث ايجاد تسهيالت زيربنای، مانند بهبود حمل و نقل و نيروی برق ارزان در جامعه می 

با ايجاد صرفه  جوييهای خارجی، موجب تقويت انگيزه بخش خصوصی در فعاليتهای سرمايه  شود،

گذاری می شود. ھمچنين مخارج انتقالی دولت، قادر است تقاضای موثر در برخی از کاالھا را افزايش 

ز با دھد و انگيزه ای در راستای افزايش نرخ تشکيل سرمايه ايجاد کند. مخارج سرمايه گذاری دولت ني

ايجاد تراکم سرمايه در بخش عمومی در زمينه ھای ساختمان، ماشين آالت وغيره می تواند موقعيت الزم 

را در ايجاد رشد سريع اقتصادی فراھم سازد. ھمچنين مخارج عمومی صنايعی که آثار جانبی فراوان 

  دارند، به نوبه خود نرخ تشکيل سرمايه را افزايش می دھد.

ست که بهبود کيفيت نيروی انسانی، می تواند در افزايش نرخ رشد و توسعه اقتصادی ه نشان داده اربتج

يک کشور تاثير مثبت داشته باشد. مخارج عمومی که به نحوی به مسائلی از قبيل بهداشت عمومی، تعليم و 

صادی را ارايی اقتتربيت، و کارآموزی ارتباط دارند، کيفيت نيروی انسانی را بهبود می بخشند و رشد و ک

  .)٦:١( افزايش می دھند

  ثبات اقتصادی .٥٫٢

و تنزلی) را در جامعه کاھش دھد. در دوره  انفالسيونیفعاليتهای مالی دولت می تواند نوسانهای اقتصادی (

ملی نيز کاھش  عايدرکود اقتصادی، ھنگامی که تقاضای موثر کاھش می يابد، سرمايه گذاری، قيمتها و 

ت با اتخاذ سياستهای مناسب، می تواند نقش قابل توجهی در اقتصاد ايفا کند. می يابند، در اين صورت دول
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، تقاضای موثر در جامعه، افزايش قيمتها و ايجاد انگيزه به عايدافزايش مخارج عمومی، باعث افزايش 

 ملی نيز افزايش عايدو  استخداممنظور تشويق سرمايه گذاری خواھد شد. در نتيجه تقويت سرمايه گذاری، 

می يابد و اقتصاد از وضعيت رکود رھا می شود. اگر افزايش می يابد و اين عمل، افزايش تقاضای موثر 

، سياستهای دولت بايد به نحوی تقاضای موثر را کاھش انفالسيونرا تشديد می کند. در حالی که در دوره 

تواند قدرت خريد جامعه  دھد. در اين دوره، دولت از طريق کاھش مخارج عمومی و افزايش مالياتها، می

  .)٧:١( و تخفيفی در فشار انفالسيون ايجاد کندرا کاھش دھد 

  کامل استخدام .٥٫٣

کامل از مهم ترين اھدافی است که دولت با استفاده از سياستهای مالی دنبال می کنند. بی کاری تنها  استخدام

گونی نيز به وجود می آورد. يک پديده نامساعد اقتصادی نيست، بلکه مشکالت اجتماعی  و سياسی گونا

سياستهای مختلف دولت در مبارزه با رکود می تواند مشکل بی کاری را کاھش دھد؛ برای مثال، کاھش 

مالياتها و افزايش مخارج عمومی، به ويژه سرمايه گذاريهای زيربنايی، انگيزه مناسبی برای سرمايه 

 .)٧:١(می شود استخدامگذاری خصوصی است و به نوبه خود، باعث افزايش 

  ايجاد عدالت .٥٫٤

ملی و ثروت، مشکالت بسياری از جمله مشکالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه به  عايدتوزيع نابرابر 

، بين عايدوجود می آورد. ماليه عمومی و سياستهای مالی دولت مطمناً می تواند در کاھش نابرابری 

ارت ديگر، دولت می تواند به نحوی توزيع مجدد ثروتمندی و فقيران سهم قابل توجهی داشته باشد. به عب

ثروتمندان شود و فاصله طبقاتی بين  عايدفقرا و تعديل  عايددرآمدھا را تنظيم کند که باعث افزايش 

تصاعدی و ماليات با نرخ باال بر سود  عايدکاھش دھد. ماليات بر  – عايداز نظر -گروھهای مختلف را

ه مخارج انتقالی دولت مثل، تلقی شود. از طرف ديگر، چنانچ شرکتها، می تواند، سياست مناسبی

اھش فاصله طبقاتی افزايش بايد، در ک عايدها، کمکهای بالعوض و تسهيالت مالی برای افراد کم بسايديس

  .)٨:١( موثر خواھد بود

  تخصيص مجدد منابع .٥٫٥

ف را تحت تاثير قرار دھد و اقتصاد بخش عمومی و فعاليتهای دولت می تواند توزيع منابع بين صنايع مختل

منابع اقتصادی را از صنايع و فعاليتهای مضر، توليد کاالھای لوکس، به طرف فعاليتهای سودآور و 
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اساسی سوق دھد. چنانچه بر توليد و مصرف کاالھای غيراساسی و لوکس، ماليات وضع شود، تقاضا و 

  .)٨:١(ن کاالھا کاھش خواھد يافتتوليد اي

  یتجھيز منابع مال .٥٫٦

فعاليتهای مالی دولت می تواند نرخ تجهيز منابع مالی را در ايجاد سرمايه گذاری افزايش دھد. در 

ملی، در سطح بسيار پايين قرار دارد؛ زيرا در اين  عايدکشورھای توسعه يافته، نسبت پس انداز به 

می تواند به  کشورھا منابع الزم جهت سرمايه گذاری وجود ندارد، و ماليات و مخارج عمومی دولت

ناشی از  عايدمنظور افزايش حجم و نرخ پس انداز جامعه، مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه ماليات بر 

منظور سرمايه گذاری تجهيز بهره، کاھش يابد، پس انداز افزايش می يابد و از اين طريق منابع مالی به 

  .)٨: ١( می شود

  ادی دولت بودجھ وسيلھ ای برای انجام دادن وظايف اقتص .٥٫٧

ھمان طور که گفتيم دولت در اقتصاد بخش عمومی وظايف گوناگونی به عهده دارد. برای انجام دادن اين 

وظايف، از بودجه به عنوان يک ابزار برنامه ريزی ومالی استفاده می کند. چون ايجاد تعادل و رسيدن به 

، در ھر عايديمتها، و توزيع عادالنه کامل، ثبات ق استخداماھداف مختلف اقتصادی در سطح کالن، مانند 

برنامه اقتصادی دراولويت قرار دارد، بنابر اين دولت می تواند به عنوان يکی از بخشهای اساسی اقتصاد 

 –وسيله ای که درآن درآمدھا و مخارج مختلف دولت ثبت می شود  به عنوان-کالن، با استفاده از بودجه

سطح کالن ھدايت کند. برای مثال، اگر اقتصاد با عدم تعادل  اقتصاد را در رسيدن به اھداف خود در

اقتصادی مواجه باشد، دولت موظف است با استفاده از سياستهای مختلف مالی، که با تغييرات در اقالم 

بودجه ھمراه است، اقتصاد را به سمت تعادل ھدايت کند، اگر چه ممکن است در بودجه خود با عدم تعادل 

بودجه) مواجه شود. بنابر اين در اقتصاد جديد بخش عمومی، بودجه به عنوان وسيله ای  (کسری يا افزايش

برای جذب شوکهای اقتصادی، عامل ايجاد عدم تعادل اقتصادی، تلقی می شود. بنابر اين بهتر است به جای 

ايجاد تعادل در اقتصاد کالن، بودجه با عدم تعادل مواجه شود، به شرطی که ايجاد عدم تعادل در بودجه، به 

اقتصاد کالن بينجامد. فرض کنيد در بودجه دولت تعادل وجود دارد ولی اقتصاد کالن با عدم تعادل ناشی 

از افزايش بی کاری مواجه است؛ در اين حالت، وظيفه اقتصادی دولت ايجاب می کند، برای از بين بردن 

يفا کند بنابر اين دولت می تواند با افزايش بی کاری جامعه و ايجاد تعادل در اقتصاد کالن، نقش فعالی ا
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، از ميزان بيکاری بکاھد، اگر چه ممکن است در نتيجه استخداممخارج سرمايه گذاری، افزايش توليد و 

  .)٢٣:١اتخاذ چنين سياستی، به علت افزايش مخارج، بودجه دولت با کسری(عدم تعادل) مواجه شود(

  ملی عايدبودجھ و تعين  .٥٫٨

خانوارھا، بنگاھای توليدی (بخش خصوصی) و دولت فعاليت می عضو يعنی بسته که سه در يک اقتصاد 

ملی، الزم است مجموع کل سرمايه گذاری بخش خصوصی و دولت  عايدکنند، برای تعيين تعادل 

(اضافات)، با مجموع کل پس اندازھای خصوصی و مالياتها(بر داشتها) برابر باشد؛ به عبارت ديگر، 

ماليات باشد،  Tمخارج دولت و  Gپس انداز خصوصی،  Sنگر سرمايه گذاری خصوصی، بيا Iچنانچه 

 ملی چنين است: عايددراين صورت شرط تعادل برای تعيين 

I+G = S+T   ………….. ١ 

اگر فرض کنيم سرمايه گذاری خصوصی و مخارج دولت متغير ھای مستقل و پس انداز تابعی خطی از 

  رت تناسبی باشد و در اين صورت ميتوان روابط زير را نوشت:قابل تصرف و ماليات بصو عايد

        

  

  

  

YαT=  

 Yنرخ ماليات و  αقابل تصرف،  عايد ميل نهائی به مصرف،  bميزان مصرف مستقل،  aکه در آن 

  ملی است. عايد

ملی در  عايدکالن به ويژه با تعيين برای اينکه رابطه بين بودجه و متغيير ھای آن با وضعيت اقتصاد 

  را بصورت زير نوشت: ١حالت تعادل بهتر مشخص شود ميتوان رابطه شماره 
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T-G = I-S  ……….. ٢ 

در طرف اول متغير ھای بودجه دولت (مازاد بودجه دولت) و در طرف دوم مازاد  ٢در رابطه شماره 

نين با استفاده از فرضهايی که در خصوص سرمايه گذاری نسبت به پس انداز خصوصی ديده ميشود. ھمچ

را محاسبه کرد. در اين  Yذکر شد، ميتوان سطح درامد در حالت تعادل  ٢متغير ھای رابطه شماره 

 صورت:

αY-  = +a- (١-b)(Y- αY) 

  و يا:

Y=   

ملی در اقتصاد  عايدوضعيت سطح تعادل برای مقايسه وضعيت بودجه دولت (تعادل کسری يا مازاد) با 

) را با توجه به فرضهای مذکور بصورت شکل ذيل نشان ٢کالن ، ميتوان نمايش ھندسی رابطه شماره (

  داده ميشود:

 یمل عايد نييتع و بودجھ: ١٫٥ شکل 

  

  

  

  

  

  

  

T-G 

I-S 

O 

M 

T-G 

Y 

E 

I-S 

Y١ Y٢ 
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يکديگرند و با توجه ت مخالف با هدر دو ج Yو  I-Sدر يک جهت و تعييرات  Yو  T-Gچون تغييرات 

به فرض خطی بودن روابط بين متغيير ھا ميتوان با استفاده از شکل فوق در صورت داشتن مقدار دقيق 

  و وضعيت بودجه دولت را بررسی کرد. عايدمتغير ھا و پارامتر ھا سطح تعادل 

به عبارت وضعيت تعادل در اقتصاد را مشخص ميکند.  Eچنانچه در شکل فوق  ديده ميشود که نقطه 

بودجه دولت با کسری  عايداست و در اين سطح  OY١در حالت تعادل در اين شکل در  عايدديگر سطح 

روی محور افقی در باال يا پايين  Eمواجه است. در حالت کلی ممکن است نقطه  Y١E = OMبه ميزان 

ولت ھر دو در حالت و بودجه د عايدبر محور افقی منطبق شود سطح  Eاين محور قرار گيرد. اگر نقطه 

متعادل با عدم  عايدتعادل خواھد بود، ولی چنانچه اين نقطه در باال و پايين محور افقی قرار گيرد سطح 

بيانگر ميزان درآمدی است که  OY٢ عايدتعادل بودجه مازاد يا کسری ھمراه خواھد بود. ھمچنين سطح 

تفاده از شکل باال ميتوان آثار اقتصادی بودجه و در آن بودجه دولت با تعادل مواجه است. بنابر اين با اس

ملی اقتصاد کالن را تجزيه و تحليل کرد. به عبارت ديگر  عايديا سياستهای مختلف مالی بر تعيين سطح 

عايد در حالت تعادل انتقال ميابد و در نتيجه سطح  T-Gدر نتيجه اتخاذ يک سياست مالی فعال منحنی 

  .)٢٤:١( تغيير خواھد کرد

  

  کامل و اھمیت آن استخدامفهوم بودجه در م .٥٫٩

ث ھا اين است که وجوه کسری بودجه به ھيچ وجه نميتواند ھمواره بيانگر اتخاذ سياست حنتيجه چنين ب

مالی انبساطی فعال از طرف دولت باشد؛ زيرا در اقتصاد عالوه بر سياست ھای مالی فعال آثار خود کار 

دولت ممکن است باعث ايجاد کسری بودجه شود. شواھد نشان  ديگری وجود دارد که بدون دخالت فعال

ميدھد که کسری بودجه ممکن است از يکطرف ناشی از عدم دخالت فعال دولت در اقتصاد باشد و از 

طرف ديگر ناشی از اتخاذ سياست مالی فعال بمنظور ايجاد رشد اقتصادی و از بين بردن عدم تعادل 

  اقتصادی باشد.

رح ميشود که چگونه ميتوان اين دو کسری را که علل و آثار کامالً متفاوتی دارند از حال اين سوال مط

يکديگر تميز کرد؟ يا کسری بودجه مشاھده شده در اقتصاد به چه علت بوده است؟ برای پاسخ به سواالت 

ی با کامل ميتوان استفاده کرد. به عبارت ديگر بررسی و نتيجه گير استخدامفوق از مفهوم بودجه در 
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کامل در حقيقت  استخدامتوجه به ارقام واقعی بودجه ممکن است گمراه کننده باشد. منظور از بودجه در 

در سطح  استخدامبرآورد و اندازه گيری کسری يا مازاد بودجه در وضعيتی است که اقتصاد در حالت 

کسری آن باشد، ولی بودجه  کامل باشد. پس اگر ارقام واقعی بودجه بيانگر استخدامبسيار بااليی به فرض 

کامل با مازاد روبه رو شود و در اين صورت کسری واقعی بودجه به ھيچ وجه  استخدامدولت در حالت 

نشان دھنده اتخاذ سياست مالی فعال از طرف دولت نخواھد بود. علت اين است اگر به فرض دولت مايل 

را افزايش دھد يا از ماليات بکاھد که درھر  به اتخاذ سياست مالی انبساطی باشد، الزم است مخارج خود

  صورت باعث افزايش ميزان کسری بودجه خواھد شد.

کامل در بودجه دولت کسری مشاھده شود ميتوان نتيجه گرفت که اين  استخدامبنابر اين اگر در وضعيت 

نتيجه  کسری بودجه نتيجه اتخاذ سياست مالی فعال از طرف دولت بوده است. در غير اين صورت در

کامل به علت وجود تثبيت کننده ھای خود کار که با  استخدامعدم دخالت فعال دولت در اقتصاد، بودجه در 

کامل بطور خودکار ميزان ماليات را افزايش ميدھد، از يک مازاد برخوردار  استخدامدر  عايدافزايش 

عال دولت است. برای توضيح کامل بيانگر عدم دخالت ف استخدامميشود و وجود اين مازاد بودجه در 

ا تجزيه و کامل ر استخدامبيشتر ميتوان با استفاده از شکلهای قبل و يک مثال عددی مفهوم بودجه در 

  العات زير در دست است:طتحليل کرد. فرض کنيد ا

G = ٢٠٠ 

T = ٠٫٢Y 

 

ات ميتوان شکل ذيل را ترسم کامل است. با توجه به اين اطالع استخدامحالت  عايدسطح  که در آن  

  کرد:
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  کامل استخدام: مفهوم بودجه در ٢٫٥شکل 

  

  

  

   

  

  

  

واحد است، در اين صورت در اين سطح  ١٣٠٠کامل برابر با  استخدامدر  عايدبا توجه به اينکه سطح 

  خواھيم داشت: عايد

T-G = ٦٠+ = ٢٠٠-(١٣٠٠)٠٫٢        ٠٫٢ 

 عايدواحد خواھد بود. حال چنانچه در سطح  ٦٠کامل برابر با  استخداماين مازاد بودجه در بنابر 

Y=(وضعيت رکود اقتصادی بر اثر بيکاری حاکم بر جامعه) بودجه واقعی را بررسی کنيم خواھيم  ٨٠٠

  داشت:

T-G = ٤٠- = ٢٠٠-(٨٠٠)٠٫٢        ٠٫٢ 

واحد بودجه سياست مالی انبساطی اتخاذ کرده  ٤٠با توجه به کسری  ٨٠٠ عايدشايد تصور شود دولت در 

کسری بودجه به دليل  عايداست؛  اما اين تصور به ھيچ وجه نميتواند صحيح باشد، زيرا در اين سطح 

کامل در نظر  استخدامرا در سطح نسبتاً باال و يا در  عايداست و چنانچه سطح  عايدپايين بودن سطح 

شود بلکه مازاد نيز به وجود می آيد، برای تجزيه و تحليل اين يها در بودجه کسری مشاھده نمبگيريم نه تن

ميزان کسری مشاھده شده نشانه نقش فعال دولت در اقتصاد است يا نه، بايد چنين  ٨٠٠ عايدمسئله که در 

T-G 

O 

٦٠ 

-

-٢٠٠ 

T-G 

Y 

٨٠٠ ١٠٠٠ ١٣٠٠ 
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آمدن مازاد  کامل باعث بوجود استخداماستدالل کرد ، سياست مالی طوری تنظيم شده است که در سطح 

در بودجه شده است، بنابر اين کسری مشاھده شده در بودجه واقعی نميتواند بيانگر اتخاذ سياست مالی 

  فعال از طرف دولت باشد.

در اين وضعيت  چون اقتصاد در حالت رکود بسر ميبرد بنابر اين دولت برای رساندن آن به سمت 

دھد يا کاھش در ماليات بوجود آورد، در اين صورت  کامل الزم است يا مخارج خود را افزايش استخدام

کامل کاھش ميابد و به  استخدامواھد يافت و ميزان مازاد بودجه در خانتقال  نبه طرف پايي T-G  خط

جای مازاد با کسری بودجه مواجه ميشود. برای مثال چنانچه دولت تصميم بگيرد با اتخاذ سياست مالی 

کامل نه تنها با  استخدامواحد افزايش دھد، بودجه در  ١٠٠قط به اندازه انبساطی فعال مخارج خود را ف

واحد روبرو خواھد شد. اين وضعيت را ميتوان در شکل  ٤٠مازاد بودجه مواجه نميشود بلکه با کسری 

  ذيل نشان داد.

  

  

  کامل در نتيجه سياست مالی استخدام: تغير بودجه در ٣٫٥شکل 
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است، بدون  عايددر سطوح مختلف  T-Gر اين سياست مالی غير فعال در حقيقت حرکت بر روی خط بناب

خواھد شد. اگر چه  T-Gاينکه انتقالی در اين خط صورت گيرد. البته سياست مالی فعال باعث انتقال خط 

ی در کامل شاخص بهتری از مازاد يا کسری بودجه واقع استخدامتخمين مازاد يا کسری بودجه در 

خصوص نوع و اھميت سياست مالی محسوب ميشود، ولی اين مفهوم با اشکاالت مختلفی مواجه است. 

کامل و برآورد آن تفاوتی بين تغييرات ماليات و مخارج دولت و  استخدامبرای مثال مفهوم بودجه در 

يش در ميزان انواع اين مخارج قائل نميشود؛ به عبارت ديگر اين مفهوم فرض ميکند، يک واحد افزا

کامل بدون توجه به مبدأ تغيير آثار انقباضی يکسانی در اقتصاد خواھد داشت. در  استخداممازاد بودجه در 

حالی که بر اساس "قضيه بودجه متوازن" ميدانيم که آثار يک واحد مخارج دولت با يک واحد ماليات 

ی دارد. اثر يک واحد ناقتصادی گوناگو يکسان نيست و تأثير مخارج قوی تر از تاثير ماليات است و آثار

افزايش در مخارج سرمايه ای دولت با يک واحد افزايش در پرداختهای انتقالی دولت در اقتصاد يکسان 

کامل به ھيچ  استخدامنيست. حتی آثار انواع مختلف ماليات نيز نميتوان يکسان باشد ولی مفهوم بودجه در 

  وجه به اين تفاوتها توجهی نميکند.

کامل، اين است که اين مفهوم بين سياست مالی فعال و سياست  استخداميکی از مزايای مازاد بودجه در 

مالی غير فعال تفاوت قايل ميشود و اين تفاوت را مشخص ميکند. اما اين مفهوم قادر است تفاوت را فقط 

ا صفر است مشخص در آن برابر ب انفالسيوندر وضعيت تعادل در حال سکون برای اقتصادی که نرخ 

کامل ھمواره ثابت نميماند و با  استخدامدر حالت  عايدکند. در يک اقتصاد پويا و در حال رشد سطح 

 عايدوامل توليد اقتصاد رشد ميکند و در نتيجه آن سطح ع ی کار يا به علت بهبود بهره وریافزايش نيرو

عدی ماليات بر اثر افزايش درآمدھا کامل افزايش ميابد. با توجه به تغيير تصا استخدامدر وضعيت 

بيش از حساسيت مخارج دولت است. در چنين اقتصادی شاھد افزايش  عايدحساسيت ماليات نسبت به 

 عايدبر  انفالسيونکامل خواھيم بود. اين افزايش با توجه به تأثير  استخدامتصاعدی مازاد بودجه در 

تصاعدی است با شدت بيشتری مواجه ميشود در  عايدجاری مبنای سيستم ماليات بر  عايدجاری و اينکه 

نتيجه چنانچه عکس العملی از طرف دولت صورت نگيرد باعث کاھش رشد اقتصادی خواھد شد. اين 

حالت که به اثر "کند کنندگی سياست مالی" معروف است، چگونگی مداخله فعال دولت در اقتصاد را 

ت و از بين بردن اين مازاد که باعث ايجاد آثار منفی بر رشد توجيه ميکند. برای رھايی اقتصاد از اين حال

اقتصادی شده است، دولت بايد با افزايش مخارج خود يا با کاھش نرخ ماليات، اقتصاد را به مسير 
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ھمراه است بر مفهوم مازاد  انفالسيونانبساطی خود سوق دھد. بنابر اين در اقتصاد که رشد اقتصادی با 

کامل ھمان انتقادی وارد است که بر مفهوم مازاد يا کسری بودجه واقعی؛ در  استخداميا کسری بودجه در 

کامل نميتوان تفاوت بين تغييرات خود کار و تغييرات آگاھانه و  استخدامچنين وضعيتی با مازاد بودجه در 

  .)٣٧:١فعال مالی را به دقت مشخص کرد (

  خالصه

د اقتصادی کشورھای در حال محسوب می شود. دولت بايد نرخ پايين تشکيل سرمايه، مشکل مهمی در رش

از طريق مخارج عمومی و مالياتها، وضعيتی را ايجاد کند که در نتيجه آن، نرخ سرمايه گذاری افزايش 

يابد؛ ھمچنين مخارج انتقالی دولت، قادر است تقاضای موثر در برخی از کاالھا را افزايش دھد و انگيزه 

نرخ تشکيل سرمايه ايجاد کند.ھمچنين مخارج عمومی صنايعی که آثار جانبی ای در راستای افزايش 

فراوان دارند، به نوبه خود نرخ تشکيل سرمايه را افزايش می دھد. تجزيه نشان داده است که بهبود کيفيت 

  نيروی انسانی، می تواند در افزايش نرخ رشد و توسعه اقتصادی يک کشور تاثير مثبت داشته باشد. 

و تنزلی) را در جامعه کاھش دھد. در دوره  انفالسيونیيتهای مالی دولت می تواند نوسانهای اقتصادی (فعال

ملی نيز کاھش  عايدرکود اقتصادی، ھنگامی که تقاضای موثر کاھش می يابد، سرمايه گذاری، قيمتها و 

جهی در اقتصاد ايفا کند. می يابند، در اين صورت دولت با اتخاذ سياستهای مناسب، می تواند نقش قابل تو

اشغال کامل از مهم ترين اھدافی است که دولت با استفاده از سياستهای مالی دنبال می کنند. بی کاری تنها 

يک پديده نامساعد اقتصادی نيست، بلکه مشکالت اجتماعی  و سياسی گوناگونی نيز به وجود می آورد. 

  ند مشکل بی کاری را کاھش دھد.سياستهای مختلف دولت در مبارزه با رکود می توا

ملی و ثروت، مشکالت بسياری از جمله مشکالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه به  عايدتوزيع نابرابر 

وجود می آورد. اقتصاد بخش عمومی و فعاليتهای دولت می تواند توزيع منابع بين صنايع مختلف را تحت 

نرخ تجهيز منابع مالی را در ايجاد سرمايه گذاری افزايش تاثير قرار دھد .فعاليتهای مالی دولت می تواند 

  دھد

ھمان طور که گفتيم دولت در اقتصاد بخش عمومی وظايف گوناگونی به عهده دارد. برای انجام دادن اين 

وظايف، از بودجه به عنوان يک ابزار برنامه ريزی ومالی استفاده می کند. چون ايجاد تعادل و رسيدن به 

  اقتصادی در سطح کالن در ھر برنامه اقتصادی دراولويت قرار دارد. اھداف مختلف 
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کامل در حقيقت برآورد و اندازه گيری کسری يا مازاد بودجه در وضعيتی  استخداممنظور از بودجه در 

کامل باشد. اگر در وضعيت  استخدامدر سطح بسيار بااليی به فرض  استخداماست که اقتصاد در حالت 

ر بودجه دولت کسری مشاھده شود ميتوان نتيجه گرفت که اين کسری بودجه نتيجه اتخاذ کامل د استخدام

کامل، اين است که  استخدامسياست مالی فعال از طرف دولت بوده است. يکی از مزايای مازاد بودجه در 

ص اين مفهوم بين سياست مالی فعال و سياست مالی غير فعال تفاوت قايل ميشود و اين تفاوت را مشخ

 استخدامھمراه است بر مفهوم مازاد يا کسری بودجه در  انفالسيونميکند. در اقتصاد که رشد اقتصادی با 

کامل ھمان انتقادی وارد است که بر مفهوم مازاد يا کسری بودجه واقعی؛ در چنين وضعيتی با مازاد 

ھانه و فعال مالی را به دقت کامل نميتوان تفاوت بين تغييرات خود کار و تغييرات آگا استخدامبودجه در 

  مشخص کرد.

  سواالت

  . تشکل سرمايه چگونه باعث رشد اقتصادی ميگردد؟١

  . ثبات اقتصادی يعنی چی؟٢

  کامل را بيان داريد؟ استخدام. مفهوم ٣

  جهيز منابع مالی را مختصراً توضيح دھيد.ت. ٤

  ملی را تعيين کند؟ عايد. بودجه چگونه ميتواند سطح ٥

  کامل در بودجه چه مفهومی را افاده ميکند؟ استخدام. ٦

  کامل چيست؟ استخدام. مزايای مازاد بودجه در ٧

  

  خذأم

سازمان مطالعه و تدوين کتب ، ١اقتصاد بخش عمومی  .)١٣٨٥ر احمد جعفر. (وصميمی، دکت. ١

 .تهرانانسانی دانشگاھا (سمت)، 
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 توضيح مفاھيم و اصطالحات

رت از علمی است که در آن مطالعه و جستجوی راه ھای رفع نياز اقتصاد عبا (  Economy ): اقتصاد

مندی ھای نامحدود انسان ھا با امکانات محدود و تحقيق در شيوه بهره برداری از منابع کمياب برای 

  ان ھا مطالعه می گردد.نسگِويی به خواست ھای بی پايان اپاسخ

): Economic Development & Economic Grouth(ادی و رشد اقتصادی انکشاف اقتص

 تفاوت بارز اين دو اصطالح در آنست که ھر انکشاف اقتصادی محتوی رشد اقتصادی بوده ولی ھر رشد

 یدارد و آن عبارت از افزايش فيصد اقتصادی يک جهت حتما محتوی انکشاف اقتصادی نيست. زيرا رشد

اقتصادی عالوه از ر حاليکه انکشاف ويا توليد نا خالص داخلی ميباشد.د ا خالص ملینساالنه در توليد 

تغيرات در ساختمان، رول و اھداف موسسات اقتصادی، اجتماعی و سياسی را ھم شامل ميباشد. بنآ 

  انکشاف اقتصادی بدون رشد اقتصادی ميسر نيست.

عبارت است از کليه فعاليت ھا و وظايف قانونی دولت در  :( Government Sector ) بخش دولتی

دی، اجتماعی و اداری و جز اينها. به عبارت ديگر اين بخش در چارچوب قانون، کليه اقدام امور اقتصا

ھای دولت را شامل ميشود و از لحاظ اقتصادی در کشور ھای جهان رو به انکشاف بخش دولتی نقش 

  مهمی در امور اقتصادی دارد.

کيت دولت، حکومت سازمان ھا، شرکت ھا و صنايع تحت مال (Public Sector ): بخش عمومی

  مرکزی، صنايع ملی شده، مقامات ملی و شرکت ھای دولتی.

اين بخش در برابر بخش دولتی قرار دارد و عبارت است از کليه  ):Private Sector( بخش غير دولتی

فعاليت ھا و اقداماتی که از طريق يک فرد يا افراد و به صورت نهادی در زمينه امور اقتصادی، اجتماعی 

  يرد.گروه انجام ميگيی برای منافع آن و جزا

  يک تخمين رسمی عايدات و مصارف برای يک مدت معين آينده. (Budget ): بودجه 

فته ميشود که عايدات مربوط يکدوره گيک بودجه وقتی متوازن  :)Balanced Budgetبودجه متوازن (

  مساوی با مخارج آن دوره باشد.

يک بودجه که در آن مصارف در ظرف سال مالی بيشتر  :)Unbalanced Budgetبودجه نا متوازن (

  از عوايد پيشبينی شده باشد.

نوعه بودجه بندی که در آن به ھدف و فعاليت ھای  :)Program Budgetingبودجه بندی برنامه ای (

  بلند مدت سازمان توجه می شود و آنها را در قالب برنامه ريزی خاص تنظيم کند.
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نوعی بودحه بندی که در آن مخارج بر اساس نوع توليد  :)Operating Budget(بودجه ريزی عملياتی 

  با عمليات بر آورده ميشود و اقالم مندرج در بودجه نشان دھنده فعاليت ھای است که بايد انجام پذيرد.

برنامه مالی دولت است که برای يکسال مالی تهيه  :)Main Budget of Countryبودجه کل کشور (

پيش بينی درآمد ھا و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد مصارف برای انجام عملياتی که منجر به و حاوی 

  وصول به ھدف ھای دولت مشود.

مجموع ارزش صادرات به مقايسه ارزش واردات يک کشور  :)Balance of Tradeبيالنس تجارت (

  است. 

کشور به ملل خارجی و مجموع تاديات مجموعی يک  :)Balance of Paymentبيالنس تاديات (

ويند. يا عبارت از يک فهرست گتاديات ملل خارجی به آنرا در ظرف يک دوره معين بيالنس تاديات 

  رفت آن است با خارج که به پول افاده ميشود.گفشرده معامالت داد و 

اه ارزش پولی صادرات بطور گھر  :)Favorable Balance of Tradeبيالنس مثبت تجارت (

وعی نسبت به ارزش پولی واردات در يک وقت  معين بيشتر باشد اين حالت تجارت خارجی يک مجم

  ويند.گمملکت را بيالنس مساعد تجارت 

آن وضع را در تجارت خارجی يک  :)Unfavorable Balance of Tradeبيالنس منفی تجارت (

ی صادرات مال التجاره آن در ويند که ارزش پولی واردات مال التجاره ان بيشتر از ارزش پولگکشور 

  يک مدت معين باشد.

يک اصطالح عمومی است که به انواع مختلف موسسات که يک يا بيشتر وظايف امانت  ):Bankبانک (

ر را به گذاری و اعطای قرضيه و نشر نوت و اجرای خدمات متنوع مالی ديگذاری، تنزيل، سرمايه گ

  عهده دارد نسبت داده ميشود.

ر اشيا بطور عموم پذيرفته گھر چيزيکه در يک ساحه نسبتآ معين در تبادله به مقابل دي :) Moneyپول (

  ر وسيله تبادله مورد قبول عمومی.گمی شود به عباره دي

ر پول وسيله پرداخت مورد قبول ھامه و ھمزمان واجد شمارش در اقتصاد ميباشد. وظايف گيا به عباره دي

  وان به شرح زير بر شمرد.پول را در يک سيستم اقتصادی می ت

  پول به عنوان ذخيره ارزش معياری برای مقايسه ارزش ھاست. -١

  پول وسيله برای تحقق تقسيم کار است. -٢

  ذاريها را فراھم ميآورد.گپول امکان تامين اعتبار سرمايه  -٣
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  پول قابليت پرداخت را افزايش ميدھد. -۴

  خت بين دولتها بکار ميرود.پول در سطح بين المللی به عنوان وسيله پردا

مجموع ارزش کاال ھا و خدمات توليد  :)Gross Domestic Product G.D.Pتوليد نا خالص داخلی (

شده نهايی توسط افراد ساکن يک کشور است. اين رقم نا خالص است زيرا شامل ارقام مربوط به 

جريان توليد نيز ميباشد. با کسر  استهالکات ماشين آالت و ساير دارايی ھای سرمايه ای بکار رفته در

  نمودن رقم استهالک، توليد خالص داخلی بدست ميآيد.

عبارت از مجموع ارزش کاالھا و  :)Gross National Product G.N.Pتوليد نا خالص ملی (

  خدمات توليد شده نهايی در اقتصاد کشور در ظرف يکسال.

عنی صعود در سطح عمومی قيمت ھا است. در در اصطالح شناسی اقتصادی به م :)Inflationتورم (

ردش بيشتر از افزايش کاالھا و خدمات در بازار باشد باعث تورم گصورتيکه افزايش حجم پول در 

  ميشود.

بخش کردن تمام عايدات جامعه در بين عوامل توليد (توزيع وظيفوی). تقسيم  :)Distributionتوزيع (

  فراد (توزيع شخصی).کردن مجموع عايدات يک جامعه در بين ا

  مقدار پول نقد که در معياد تعين شده در داخل يک شرکت در دوران ميباشد. :)Cash flowجريان نقدی (

مجموعه حساب ھای است که عمليات اساسی اقتصادی  :) Financial Accountsحساب ھای مالی (

ا و افزايش ثروت يک ملت را در جامعه مانند توليد ،مصرف،کاال ھاو خدمات و ايجاد و تشکيل در آمده ھ

ر مبادالت و جريان مقادير در يک جامعه می باشد تبديل گظرف يکسال نشان ميدھد و در وافع نشان 

  فعاليت ھای اقتصادی يک کشور به چند کميت کلی اقتصادی .

قاتی که ردد، توافگعبارت از نتيجه تکامل جوامع انسانی و حاصل توافقات سياسی تلقی مي :)Stateدولت (

  برای رفع نيازمندی جوامع مختلف که در راس آن نظم و امنيت قرار دارد بوجود آمده است.

مراد از رشد اقتصادی افزايش عايد ملی، محصول نا خالص  :)Economic Growthرشد اقتصادی (

ولی ملی، توليد ملی طی مدت دراز است. رشد اقتصادی بعضآ مترادف انکشاف اقتصادی نيز بکار رفته 

انه اند يعنی رشد اقتصادی جنبه مقداری و ظاھری انکشاف اقتصادی است و قابل اندازه گاين دو مفهوم جدا

يری است در حاليکه مفهوم انکشاف اقتصادی عالوه بر افزايش وسايل مادی تغير ذھنيت ھا و موسسات گ

ر تغير روبنای گعباره دي اجتماعی را که فضا را برای رشد اقتصادی مساعد ميسازد نيز دربر دارد به

اقتصادی نيز در مفهوم انکشاف احتوا ميآبد بدين ترتيب مفهوم انکشاف تغير کمی و کيفی را ميرساند ولی 

  رشد اقتصادی تنها افزايش کمی است.
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ر رشد اقتصادی عبارت از افزايش توليدات اقتصادی در طول يک سال و يا يک دوره زمانی گبه عباره دي

  معموآل به فيصدی ارايه ميشود.ر که گمعين دي

دوره ايست که در آن فعاليت ھای اقتصادی چون توليد و تجارت کاھش  :)Recessionرکود اقتصادی (

  ميابد و يا متوقف می شود.

زاری اندک است و شرکتها فعاليت ھای خود را کاھش مياھند.ھمچين گدر زمان رکود تمايل به سرمايه 

  عقالنی شدن توليد کاھش يابد. سطح اشتغال ممکن است به علت

در اقتصاد به دوره ای اطالق می شود که در آن رشد پرشتاب در بازدھی اقتصادی  :)BOOMنق (رو

  ی ازتقا پيدا می کند.گپديد می آيد.ميزان اشتغال باال ميرود و سطح زند

می رقابت معنی می دھد که اشخاص در مورد چيزی در حال مبارزه  :)Competitionرقابت (

ر به ارتباط حسابات معامالتی ختم سال بوجود ميايد.عرضه گباشند.رقابت اقتصادی در حريف شدن يکدي

ان مجبور ھستند به طرف ھای معامالت خود شرايط معامالتی مناسب ارايه دارند تا گان و تقاضا کنندگکنند

قيمت)کيفيت بلند متاع و  در بازارھا موفق بوده بتوانند.درينجا بطور مساوی قيمت ھای مناسب (رقابت

  ھمينطور طريقه ھای مفيد فروش و توزيع و قسمآ ھم اشتهارات موفق نقش بازی می نمايند.

سياست مالی يک بخش مهم سياست اقتصادی دولت است که عبارت از  :)Fiscal Policyسياست مالی(

اجرای مسوليت ھا و وظايف مجموعه تدابير دولت در رابطه به جمع آوری و استفاده از وسايل مالی جهت 

 .آن می باشد

و يا سياست مالی عبارت از سوق و رھنمايی دولتی جريان اقتصادی ،از طريق بوديجه دولتی است و به 

عبارت به کار انداختن معقول وسايل اقتصادی مالی (عوايدو مخارج)است به غرض رسيدن به اھداف 

  مشخص.

زمه به منظور کنترول و اداره حجم پول است در جريان تدابير ال :)Monetary Policyسياست پولی (

  .معموآل تنظيم سياست پولی از وظايف بانک مرکزی است.

ی تادياتی يا توانايی يک تصدی است که ذريعه آن تصدی تعهدات گعبارت از آماد :)Liquidityسياليت (

  اجباری تادياتی خويش را بصورت نا محدود ايفاکرده بتواند.

خط مشی است که ھرحکومت و يا موسسه برای تنظيم امور  :) Economic Policyادی (سياست اقتص

  اقتصادی و استفاده از بعضی وسايل و تدابير برای رسيدن به ھدف ھای اقتصادی طرح و تطبيق می کند.

عبارت از خريد و فروش و يا ورود و صدور اشيا بدون پرداخت حقوق دولت  ):Smuggling( قاچاق

  ز اين جهت بحيث يک عمل غير قانونی قابل مجازات می باشد.بوده و ا
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زاری اشيا و خدمات در حال حاضر به اميد استرداد آن در آينده با مفاد گعبارت از وا ):Creditکريدت (

  تعهد شده.

کاال ھا و سايلی برای ارضای خواسته ھای بشری اند.اين مفهوم را ميتوان بطور کلی  :)Goods( کاالھا

  يرنده خدمات نيزبحساب آورد.گدر بر

ويند که از طرف حکومت بطور گمفهوم مال اقتصادی متاع يا خدمتی را  :) Public Goodمال عامه (

ان در دسترس عامه قرار داشته باشد. بطور مثال باغهای عمومی،تعليم و تربيه عامه،صحت عامه و گراي

  غيره

يا کدام موسسه توليدی غالبآ به نفع ھمشهری ھرگاه يک خدمت  ):Public Ownership( مالکيت عامه

  ھا در ملکيت حکومت بوده و از طرف آن اداره شود،صحت عامه و غيره.

عبارت از تاديات اجباری اند که دولت آنرا بدون انجام دادن يک خدمت متقابل بصورت  :)Tax( ماليات

  نمايد.خاص بر طبق نورم ھای معين يا مقررات قانونی از افراد در يافت می 

عبارت از چينين انواع ماليات اند که اکثر اوقات باالی قيمت ھا و ساير  ): Direct Taxماليات مستقيم (

عاملين اقتصادی انتقال داده شده نمی تواند.مانند ماليات بر مفاد اشخاص ،ماليات بر عايدات ،ماليات بر 

  اراضی و غيره.

لياتيست که اکثر اوقات قابليت انتقال را باالی قيمت ھا و عبارت از ما :) Indirectماليات غير مستقيم (

  فروشات و مواد استهالکی و غيره  مرکی ، ماليات برگساير عاملين اقتصادی دارامی باشد ،مانند محصول 

  عبارت از کسی است که ماليه را عمآل تاديه می نمايد. ): Tax Payerمودی ماليه (

ر موضوع ماليه گبر طبق قانون تابع به ماليه ساخته می شود.مثآل اعبارت از چيزيست که  موضوع ماليه:

و  ..شد ماليه آن ماليات بر دارايی .ر موضوع ماليه دارايی باگعايد باشد، ماليه آن ماليات بر عايدات ،و ا

  غيره .

 مالياتيکه از عايدات موسسات و اشخص بعد از وضع مبالغ معبه ): income Taxesماليات بر عايدات(

  رفته می شود.گقانونی 

  عبارت از تاديه اجباری به مقابل خدمات اختصاصی دولت است. ):Quota-dutyمحصول و سهميه (

محصول عبارت از يک جبران برای تق ضای مستقيم خدمات دولت است مانند پرداخت محصول 

  برق،تيليفون ،پاسپورت ،جواز سير،اليسنس،جوازنامه و غيره.



 

٣٠٥ 

 

بران برای مزايای غير مستقيم است که بيک شخص دراثر تهيه تاسيسات عامه سهميه عبارت از يک ج

  ردد. مانند اسفالت پياده روھا،تمديد نل آبر سانی و غيره .گايجا مي

جامع ترين مفهوم در آمد ملی يک  ):Gross National Product GNPملی ( محصول نا خالص

اخالص ملی مجموع ارزش کاال ھا و کشور بصورت محصول ناخالص ملی بيان می شود.محصول ن

  خدمات نهايی توليد شده به وسيله اتباع داخلی يک کشور در يک دوره معين زمانی است.
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کشور جرمنی–مدير عمومی منابع بشری شرکت کليين  ١٣٧٩ ١٣٨٢  ٢١ 

 ٢٢ استاد پوھن�ی اقتصاد پوھنتون کابل ١٣٦٤ ١٣٦٨

٥٩١٣ ١٣٦٠   عضو مديرت قرضه د افغانستان بانک 

   : مهارتها

 .توانائی رھبری، کنترول و اداره کارکنان تحت اثر �

 .آگاھی دھی وارتباطاتتوانائی   �
 .آشنائی به پروگرام ھای دفتری کمپيوتر �
�  

: لسانها  

  تفهيم  نوشتن  خواندن  صحبت کردن  

  زبان مادری  پشتو

  فصيح  فصيح  فصيح  فصيح  دری

  فصيح  فصيح  فصيح  حفصي  جرمنی

  خوب  خوب  خوب  خوب  انگليسی

  

  

:دستاوردھای علمی  

 پوھنتون کابل. کابل تيوری بودجه.). ١٣٩٣ن�ار. دکتور سيد محمد (ي� �
 پوھنتون کابل. کابل تيوری بودجه.). ١٣٩٣ن�ار. دکتور سيد محمد (ي� �
 پوھنتون کابل. کابل بيمه.). ١٣٩٣ن�ار. دکتور سيد محمد (ي� �
 پوھنتون کابل. کابل مبادی اقتصاد ملی.). ١٣٩٣تور سيد محمد (ن�ار. دکي� �
 پوھنتون کابل. کابل مقايسه سيستم ھای اقتصادی.). ١٣٩٣ن�ار. دکتور سيد محمد (ي� �
 پوھنتون کابل. کابل مبادی پاليسی اداره عامه.). ٩٤-١٣٩٣ن�ار. دکتور سيد محمد (ي� �
 پوھنتون کابل. کابل مديريت مالی.). ١٣٩٤ن�ار. دکتور سيد محمد (ي� �

  

 



Publishing Textbooks 
 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, 

which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we 

have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For 

this reason, we have published 228 different textbooks of Medicine, Engineering, 

Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks funded by 

German Academic Exchange Service, 100 medical with 20 non-medical textbooks 

funded by German Aid for Afghan Children, 4 non-medical textbooks funded by 

German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the 

Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 1 textbook funded by Afghanistan-

Schulen, 1 textbook funded by SlovakAid and 3 textbooks funded by Konrad 

Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Kapisa, Kabul, 

Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. It should be mentioned that all 

these books have been distributed among the medical and non-medical colleges of 

the country for free. All the published textbooks can be downloaded from 

www.ecampus-afghanistan.org.  
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari 

and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and 

give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English 

language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and 

exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. 

The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to 

overcome this deficit.”  

The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook.  We 

would like to continue this project and to end the method of manual notes and 



papers. Based on the request of higher education institutions, there is the need to 

publish about 100 different textbooks each year.  

 
 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise 

their lecture notes or written books and share them with us to be published. We 

will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in 

this regard. We welcome any recommendations and suggestions for 

improvement.  

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books 

according to the international standards, but if there is any problem in the book, 

we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in 

order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Konrad Adenauer Stiftung (KAS), which has provided 

fund for this book.   

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) 

and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing 

working opportunities for me during the past seven years in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education Prof 

Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister Prof M Osman Babury, Acting 

Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Ahmad Tariq Sediqi, and 

lecturers for their continuous cooperation and support for this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these 

books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to 

express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz, 

Ahmad Fahim Habibi and Fazel Rahim in the office for publishing books. 

 

Dr Yahya Wardak 

CIM-Expert & Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, December, 2016 

Office: 0756014640 

Email: textbooks@afghanic.de 



Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role in 

gaining, keeping and spreading knowledge and science, 

and they are the fundamental units of educational 

curriculum which can also play an effective role in 

improving the quality of higher education. Therefore, 

keeping in mind the needs of the society and today’s requirements and 

based on educational standards, new learning materials and textbooks 

should be provided and published for the students.   

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful 

to those who have worked for many years and have written or translated 

textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they 

have motivated the motor of improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in 

their respective fields so that, after publication, they should be distributed 

among the students to take full advantage of them. This will be a good 

step in the improvement of the quality of higher education and 

educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available 

new and standard learning materials in different fields in order to better 

educate our students. 

Finally I am very grateful to Konrad Adenauer Stiftung (KAS) and our 

colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for 

publishing textbooks of our lecturers and authors. 

I am hopeful that this project should be continued and increased in order 

to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.  

 

Sincerely, 

Prof. Dr. Farida Momand 

Minister of Higher Education 

Kabul, 2016 




