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چكيده

ثبات و انضباط مالي، تخصيص استراتژيك : گانههاي سههاي مديريت مالي هدفنظام

گانـه نيـز   اين سه هدف به چـارچوب سـه      . كنندمنابع، و كارايي عملياتي را دنبال مي      

ر يندي است كه د   آفر» )MTEF(چارچوب ميان مدت مخارج دولت      «. موسوم است 

هاي اخير براي تحقق سه هدف ياد شده در بسياري از كشورهاي جهان به كـار                سال

در ايـن فرآينـد دولـت و سـازمان مسـئول برنامـه و بودجـه بـه                   . گرفته شده است  

هاي استراتژيك، با هاي قانونمندي براي تخصيص منابع عمومي براساس اولويتتفاهم

.رسندرعايت انضباط مالي، مي

هاي چارچوب ميان مدت مخارج دولت، به ذكـر         ه ضمن اشاره به ويژگي    در اين مقال  

در . هايي در اين زمينه و همچنين تجربيات بعضي از كشورها پرداخته شده است مثال

بخش پاياني مقاله نيز پيشنهادي درخصوص كاربرد اين چارچوب در ايران ارائه شده 

 در 1385مبناي عملكرد از سـال    ريزي بر   با توجه به اينكه اجراي نظام بودجه      . است

ريزي بر مبناي عملكرد و چـارچوب       ايران آغاز شده و ارتباط نزديكي كه بين بودجه        

تر چارچوب پيشـنهادي از     ميان مدت مخارج دولت وجود دارد، كاربرد هرچه سريع        

اگرچه پيشنهاد ارائه شده در بخش پاياني ايـن مقالـه           . اهميت زيادي برخوردار است   

ريزي كشورد و مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامهكارشناس ارشد اقتصا*
mkordbache@yahoo.com

r

* محمد كردبچه:دهنويسن
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هـاي آينـده    است، با توجه به ماهيت اين پيشنهاد براي سال1386 سال براي بودجه 

.تواند مورد توجه قرار گيردنيز مي

مقدمه. 1

بودجـه  «ريزي ايران يك نظام     ، نظام بودجه  )1351مصوب اسفند   (براساس قانون برنامه و بودجه      

هـاي  هاي سـاالنه، برنامـه  ههاي ساالنه بايد برمبناي برنامترتيب كه بودجه  بدين. است» ايبرنامه

هاي بلندمدت تهيه  براساس برنامه بايد  ساله  هاي پنج ساله و برنامه  هاي پنج ساالنه بر مبناي برنامه   

اگرچه پس از تصويب قانون مزبور كشور داراي پنج برنامه مصوب بوده، اجراي ايـن حكـم        . شوند

هاي ميان هاي ساالنه با برنامه بودجهطور كامل به اجرا در نيامده است و بحث مغايرت        گاه به هيچ

تـرين آنهـا   انـد كـه مهـم   ثر بودهؤعوامل متعددي در اين امر م  . مدت همواره مطرح بوده و هست     

:عبارتند از

هاي مبنا، نبود    مانند انعطاف پذير نبودن احكام، نبود جدول       :مشكالت فني و ساختاري   ) الف

هاي بخشيها و شاخصاولويت

هـاي   بـا توجـه بـه اينكـه دوره         :شي از ساختار و رفتارهاي سياسـي      مشكالت نا )   ب

هاي رياست جمهوري و با مجلس شوراي اسالمي منطبق نبـوده  ساله با دوره  هاي پنج برنامه

هاي تصويب شـده    ها يا نمايندگان ادوار مختلف مجلس نسبت به برنامه        است، همواره دولت  

رفتـه  شـمار مـي   ها به آميز برنامه اجراي موفقيت اند كه همين امر مانعي در       مالحظاتي داشته 

.است

هاي سـاالنه  كه قرار است مبناي تهيه بودجه     (ريزي برمبناي عملكرد    براي اجراي نظام بودجه   

سال نيـاز دارد،  تر از يكهاي عملكرد به زمان طوالني    ، با توجه به اينكه تحقق شاخص      )قرار گيرد 

ها بايـد هماهنـگ   اين چارچوب. بيني شودتر پيش لندمدتهايي يا افق زماني ب    الزم است چارچوب  

.بيني شده در آنها باشندمدت و بلندمدت و در جهت تحقق اهداف پيشهاي توسعه ميانبا برنامه

مدت ممكن است موانع زيـادي در اجـراي         هاي ميان پذير نبودن برنامه  از طرف ديگر، انعطاف   

يـن مشـكل در كشـورهاي پيشـرفته دنيـا و برخـي از               براي رفـع ا   . هاي ساالنه ايجاد كند   بودجه
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مدت مخارج دولت استفاده شده     هاي ميان هاي اخير از چارچوب   كشورهاي در حال توسعه در سال     

هاي كّمي و كيفي اسـتفاده شـده در    سال و هدفپنج تا دوها بين  دورة زماني اين چارچوب   . است

.هاي توسعه آنهاستنامهبيني شده در برهاي پيشآنها منطبق و براساس هدف

هـاي كلـي و كـاربردي ايـن         هاي دوم و سوم به مفـاهيم و ويژگـي         در اين گزارش در بخش    

هاي مربوط به چند كشور كه ايـن چـارچوب را           در بخش چهارم تجربه   . شودها اشاره مي  چارچوب

در . گـردد يارائـه مـ  )  كشور در حال توسـعه دو كشور توسعه يافته و  سهشامل  (اند  به اجرا درآورده  

 و ،ريـزي ايـران اشـاره شـده    هـا در نظـام بودجـه   بخش پنجم نيز به امكان كاربرد اين چـارچوب       

.شودپيشنهادهايي در اين زمينه ارائه مي

هاي كليمفاهيم و ويژگي. 2

بندي است كه ، فرآيند شفاف تدوين برنامه و بودجه)1MTEF1(چارچوب ميان مدت مخارج دولت  

دولت و سازمان مسئول برنامه و بودجه براي تخصيص منابع عمومي برحسب            از طريق آن هيئت     

اين فرآينـد دو  . رسندهاي قانونمندي ميهاي تعيين شده، با رعايت انضباط مالي، به تفاهم        اولويت

:هدف كلي دارد

هاي مالي؛تعيين هدف. �

.هاي تعيين شدههاي استراتژيك در چارچوب هدفتخصيص منابع به اولويت. �

هاي كلي توسط هيئت دولت     هاي استراتژيك نيازمند تعيين اولويت    يص منابع به اولويت   تخص

بـه منظـور شـفافيت    . هاي اجرايي اسـت ها و دستگاههاي بخشي توسط وزارتخانهو تعيين اولويت  

هـاي بخشـي در   هـاي مـالي و اولويـت     هـاي دولـت در مجموعـه سياسـت        ضروري است اولويت  

.ددهاي بخشي منظور گربرنامه

ـ هاي مالي شامل دو فرآيند جز فرآيند تعيين هدف   ـ : تـر اسـت  يئ  چـارچوب مـالي و   ةاول، تهي

بـراي  . هاي مالي توسط دولت   اقتصادي توسط دستگاه مسئول برنامه و بودجه، و دوم تعيين هدف          

1. Medium Term Expenditure Framework (MTEF)
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شفافيت ضروري است نتايج فرآيند اول در مجموعه چارچوب مالي و اقتصادي و نتايج فرآيند دوم         

.رش استراتژي مالي منتشر شوددر گزا

ايـن تفكيـك    .  به چهار فرآيند جزئي تفكيك شده است       MTEFدر اين گزارش فرآيند كامل      

ها، واحدهاي سـازماني مسـئول، و اسـناد         ترتيب انجام اقدام  : براساس سه معيار انجام گرفته است     

 مسئول و سندهايي كه      فرآيند جزئي ياد شده، واحدهاي سازماني      4. تهيه شده در پايان هر فرآيند     

: به شرح زير استكنندآنها تهيه مي

عنوان سندواحد مسئولعنوان فرآيند

 چارچوب اقتصادي، مالي .1

هاي مالي  مجموعه استراتژي و سياست.2

هاي بخشي و مبادالت بين بخشي  برنامه.3

 تهيه بودجه.4

سازمان مسئول برنامه و بودجه

ت دولتئهي

رايي دولت هاي اجدستگاه

سازمان مسئول برنامه و بودجه

گزارش مالي، اقتصادي

هاي ماليسياست

هاي بخشيبرنامه

سند بودجه

 تهية بودجـه تلقـي    )هدور(سيكل  توان شروع   بهنگام كردن برآوردهاي مالي و اقتصادي را مي       

اجرايـي  هـاي    بين هيئت دولـت و رؤسـاي دسـتگاه         هاي بودجه اين برآوردها راهنماي بحث   . كرد

هاي مسئول برنامه و بودجه است كـه معمـوالً دفتـر    مسئوليت تهيه اين برآوردها با دستگاه    . است

برآوردهـاي اصـلي كـه در ايـن فرآينـد           . شـود داري را شامل مي   ريزي و خزانه  بودجه، دفتر برنامه  

.گرددگيرد شامل متغيرهاي كالن اقتصادي، منابع و مصارف بودجه ميصورت مي

طـوركلي  به. گيري شود ها نكتة اساسي است كه بايد در مورد آن تصميم         بينيي پيش افق زمان 

تـر  تواند طوالنيكند، افق زماني مي پيدا ميMTEFبه هر ميزان كشور تجربه بيشتري در اجراي       

هـا  بينـي هاي اجرايي مسئول اين فرآيند بايد بر قابليت اعتماد و دقـت پـيش             اگرچه دستگاه . باشد

.ند، به هر حال تا حدودي عدم اطمينان از برآوردها وجود خواهد داشتتأكيد كن
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هاي اوليه ممكن است برآوردهاي اقتصادي و مالي دقت كـافي را نداشـته       خصوص در سال  به

اين موضـوع  .  گرددMTEFاي براي ايجاد شبهه نسبت به اجراي اصل        ، و همين نكته بهانه    باشد

ريزي هم وجود داشته باشد، و به مـرور زمـان و    به برنامهبيني مربوط ممكن است درهرگونه پيش   

گـزارش مـالي و اقتصـادي بايـد         . شـوند تر مي ها به واقعيت نزديك   بيني بيشتر پيش  ةكسب تجرب 

.هاي مالي دولت ارائه دهداطالعاتي درخصوص آثار ناشي از تغييرات سياست

هـايي درخصـوص   وصـيه همچنـين بايـد حـاوي پيشـنهادها و ت    » گزارش اقتصادي و مـالي   «

ايـن مطالعـات    . هايي باشد كـه نيازمنـد اطالعـات بيشـتري اسـت           ها در زمينه  مطالعات و بررسي  

هـايي كـه معمـوالً از    يكـي از زمينـه   . عمل آمده كمـك كنـد     هاي به بينيتواند به توجيه پيش   مي

ي اقتصادي و مالي است، نبود اطالعات كافي درخصوص بخش خصوصـ        هاي  هاي گزارش كاستي

.براي برخورداري از جامعيت كافي، اين كمبود بايد به تدريج برطرف گردد. است

هـا  ارائه تصوير مالي و اقتصادي يك كشور ممكن است خوشايند بسياري از مردم و سـازمان               

تصـوير  . است» بيني و واقعيتخوش«و » صراحت و دقت«اين تصوير متضمن داوري بين    . نباشد

. ه خاص يك كشور يا سازمان استمزبور شامل اجزائي است ك

اسـت كـه بـه    » هـاي مـالي  گزارش استراتژي و سياست« توليد MTEFدومين فرآيند جزئي   

.رسدشود و به تأييد دولت ميريزي تهيه ميوسيلة وزارت دارايي يا سازمان برنامه

 اين است كه اين چـارچوب از يـك طـرف راهنمـاي تخصـيص      MTEFهاي يكي از ويژگي  

مجموعـه  . ك از باال به پايين و از طرف ديگر يك الگوي هزينـه از پـايين بـه باالسـت                   استراتژي

هاي مالي بودجه، راهنماي تخصيص استراتژيك دولت است كه از برنامـه اجرايـي دولـت    سياست

فرآيند تهيه و تدوين بودجه بايد متضـمن        . گردد محسوب مي  MTEFشود و بخشي از     حاصل مي 

.هاي خود باشدلت در تعيين و ارزشيابي اولويتهايي براي ترغيب دوروش

و برنامه دولت، كابينـه اهـداف بلندمـدت اقتصـاد           » گزارش اقتصادي و مالي   «پس از بررسي    

مـدت ارائـه   ايـن اهـداف بـه تفصـيل مقاصـد كوتـاه         . كندهاي مالي را تعيين مي    كالن و سياست  

هاي كالن اقتصـادي ماننـد    شاخصريزي، كابينه اهدافبا كمك سازمان مسئول برنامه   . شوندمي

ايـن اطالعـات در گـزارش       . كنـد رشد، تورم، نرخ سود، نرخ ارز و بدهي دولـت را مشـخص مـي              
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انتشـار ايـن گـزارش موجـب ارتقـاي فرهنـگ            . گـردد درج مي » هاي مالي استراتژي و سياست  «

.شودشفافيت و پاسخگويي مي

هـاي احتمـالي    آمـده اسـت تعـديل      براي مدتي در آنها به اجـرا در        MTEFدر كشورهايي كه    

 نيازمنـد بررسـي     MTEFولي بايد توجه داشت كـه اجـراي موفـق           . اي و مشخص هستند   حاشيه

ها را  اين امر به دولت امكان بازنگري اولويت      . تحوالت و اطالعات جديد و تلفيق مستمر آنهاست       

.دهدبراساس آخرين اطالعات مي

در اين مرحلـه كابينـه گـزارش    . گيردانجام ميهاي مالي، تخصيص منابع  پس از تعيين هدف   

ايـن  . كنداي را تعيين مي   هاي بودجه هاي جديد تلفيق و اولويت    اقتصادي و مالي را با موارد هزينه      

پيامد اين مبادالت   . هاستها در واقع مبادالت استراتژيك براي تخصيص منابع بين بخش         اولويت

انتشار اين گزارش چارچوب    . كندرا تعيين مي  » يهاي مال استراتژيك و سياست  «چارچوب گزارش   

ايـن گـزارش در نهايـت چـارچوب اصـلي       . كنـد هاي اجرايي را مشخص مـي     هاي دستگاه فعاليت

.دهدبخشنامه بودجه را تشكيل مي

هـاي  تواننـد گزينـه  هاست كه با اسـتفاده از آن مـي  بخشنامه بودجه در واقع دستور كار بخش   

هاي بودجه با سازمان مركـزي بودجـه        را تهيه نمايند و آماده بحث      مختلف بودجه پيشنهادي خود   

هاي اجرايي عامل مهـم موفقيـت       بندي و دستگاه  ارتباط بين كابينه، سازمان مسئول بودجه     . شوند

بسـتگي  تعيين استانداردي خاص براي اين ارتباط بسيار مشكل اسـت و        . بندي است فرآيند بودجه 

.ن هر يك داردهاي سازماني و مسئوالبه فرهنگ

بـده بسـتان بـين    . هـا بايـد اتخـاذ شـود    در اين مرحله تصميم مهم درخصوص تعيين گزينـه      

هاي اجرايي  هاي پيشنهادي دستگاه  هاي اعتباري تعيين شده از سوي كابينه در مقابل گزينه         سقف

.گذاردهاي اجرايي اثر ميگيري در دستگاهبر نوع تصميم

هاي اعتباري خاصي را تعيين كنـد، ايـن امـر ممكـن اسـت               قفاگر كابينه در مراحل اوليه س     

. هاي اجرايي را مجبور به مديريت اعتبارات به جاي تخصـيص اسـتراتژيك منـابع نمايـد                دستگاه

هاي گذاري استراتژيك در دستگاه   اگرچه هر دو اقدام ضروري است، برقراري يك فرهنگ اولويت         

گيـري عملكـرد، پاسـخگويي، و    ريزي، انـدازه  برنامه: اجرايي مزاياي زيادي براي دستگاه، از جمله      
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ها به قبول فرهنگ مديريت استراتژيك       تشويق بخش  MTEFاگر بخشي از هدف     . شفافيت دارد 

هـاي  تـوان بـه نفـع گزينـه    هاي اعتباري ميو استقرار نظام رقابتي تخصيص منابع باشد، از سقف   

.اختنظر نمود يا به تعويق اندتر صرفپيشنهادي متعادل

دهنـد و از    هاي اجرايي بودجه پيشنهادي خود را به سازمان مركزي بودجه تحويل مي           دستگاه
هـا بـه    در نهايت اين بحث   . شودها آغاز مي  اين زمان بحث تأمين منابع بودجه پيشنهادي دستگاه       

يابد و با توجه به محدوديت منابع رقابت براي كسـب منـابع بيشـتر براسـاس                 كابينه گسترش مي  
نكتة اساسي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه قبـل از  . گرددهاي تعيين شده شروع مي    لويتاو

هاي خود براي كسب منـابع     هاي اجرايي در چارچوب برنامه    تعيين سقف بايد اجازه داد كه دستگاه      
برخي معتقدند به تعويق انداختن اعالم سقف اعتبارات ممكن است منجـر بـه              . بيشتر رقابت كنند  

هاي الزم و بينيالبته اگرچه اين امكان وجود دارد، با انجام پيش       . م تعادل منابع و مصارف شود     عد
توان از ايـن عـدم تعـادل جلـوگيري     ريزي مياعمال دقت كافي به وسيله كابينه و سازمان بودجه    

.كرد
بـا تلفيـق بودجـه همـه     .  تهيـه و تـدوين سـند بودجـه اسـت     MTEF آخرين فرآيند جزئـي   

هاي اجرايي و تهيه گزارش استراتژي مالي، قبل از تقديم اليحه بودجه بـه مجلـس، دورة         دستگاه
).1نمودار (رسد تهيه و تدوين بودجه به اتمام مي

ريـزي  مدت مخارج دولت به طور كلـي فرآينـد بودجـه   ، چارچوب ميانطور كه اشاره شدهمان
والت آن، دورنمـايي چندسـاالنه   اين چارچوب براساس فرآيندهاي موجود و نتـايج و محصـ    . است

كنـد، ارتبـاط بـين      ريـزي و اجـرا برقـرار مـي        دهد، پيوند بهتري بين فرآينـدهاي برنامـه       ارائه مي 
در . سازديزي را متحول مي   هاي بودجه كند و انگيزه  تر مي ريزان را مستحكم  سياستگذاران و بودجه  

اند كه  ريزي ايجاد كرده  يند بودجه  برخي از كشورها به اشتباه فرآيندي موازي فرآ        MTEFاجراي  
همان مشكلي كه همواره در تلفيـق فرآينـدهاي مسـتقل           . اندبعد با مشكل تلفيق آنها مواجه شده      

ها و اجزاي نظام چارچوب مخارج  ويژگي1در جدول . ريزي وجود داشته است   ريزي و بودجه  برنامه
1.نشان داده شده است) MTEF(ميان مدت 

1. Bird, A. (2003). "Design and Implementation Features of Medium Term 
Expenditure Framework and their Links to Poverty Reduction". 
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ها و اجزاي چارچوب بودجه ميان مدت ويژگي.1جدول 

ف
 چند ويژگيردي

ساالنه
هدف مديريت 
مخارج عمومي

دستگاه 
اجرايي مسئول

آثار و نتايج 
مورد انتظار

محصولنيازهاپيش

ــيش.1 ــي كــالن پ بين
اقتصادي

ــا انضباط مالي ــي يـ وزارت دارايـ
ــازمان م ــئول سـ سـ
ــه ــزي و برنامــ ريــ

ريزيبودجه

ــارچوب  چــــــــ
ــراي  ــتراتژيك ب اس
سياستگذاري مـالي   
ــان  ــولي، امكـ و پـ

هـاي  انجام تعـديل  
ــاس  الزم براســــ
روندهاي اقتصادي

بيني، الگوي پيش 
, هاي زماني سري

متغيرهاي كالن

بينـي  گزارش پيش 
متغيرهــاي كــالن 
اقتصادي، گزارش  
سياستگذاري مالي

تجزيــه و تحليــل   .2
، درآمدها و   چندساله

ساير منـابع تـأمين     
ــين  ــار و همچن اعتب

هـــاي چـــارچوب
ايهزينه

ــا انضباط مالي ــي يـ وزارت دارايـ
ــئول   ــازمان مسـ سـ

ــه ــزي و برنامــ ريــ
ريزيبودجه

ــقف  ــراري سـ برقـ
مخـــارج، محـــدود 
ــري   ــردن كسـ كـ
ــتقرار  ــه، اسـ بودجـ
نظــــام پايــــدار  
سياستگذاري مالي،  

ــه ــزي برنامــ ريــ
بينانه مخارج و   واقع

ــأمين مــــالي  تــ
سبمنا

ــاي  الگوهــــــ
بيني، الگوي  پيش

ــي  بررســــــــ
هاي تأمين  روش

مـــالي، الگـــوي 
ــقف  ــين سـ تعيـ

مخارج دولت

ــايج   ــزارش نتـ گـ
هاي منابع،  بررسي

هاي گزارش روش 
تأمين مالي و ارائة    

هاي مربـوط   گزينه
به سقف مخارج

بينـي مخـارج    پيش.3
ــاس  براســـــــــ

هــاي سياســتگذاري
ــطح   ــا س ــود ي موج
فعلــــي خــــدمات 
برحسب برنامـه يـا     

اهدستگ

ــالي و   ــباط مـ انضـ
كارايي تخصيص

ــا  ــي يـ وزارت دارايـ
ــئول   ــازمان مسـ سـ

ــه ــزي و برنامــ ريــ
ــه ــزي در بودجـ ريـ
ــاره ــوارد پــ اي مــ
هاي اجراييدستگاه

ــيش ــار و پ ــي آث بين
ــد  ــايج ادامــه رون نت
موجــود، تشــخيص 

هاي ريسـك،   زمينه
هـاي  گزينـه ) خطر(

ــاب  ــف، انتخ مختل
اي هاي هزينه بسته

ــدازه ــار ان ــري آث گي
ــي از  ناشـــــــــ

گيــــري صــــميمت
تخصيص

ارائه دستورالعمل 
ــراي   ــا ب و راهنم
ــت و  پرداخـــــ

ــيش ــي پــ بينــ
هـا توسـط    هزينه

وزارت دارايي

ــد   ــزارش رونـ گـ
ــارج  مخـــــــــ

هــايي از سرفصــل
سياستگذاري مالي  
ــاس  براســــــــ

و 2 و   1يهارديف
3

سقف براي مخـارج    .4
هاي اجراييدستگاه

ــي،  ــارايي بخشـ كـ
انضــــباط مــــالي، 

يي عملياتياكار

ــئول   ــازمان مسـ سـ
ــه ــزي و برنامــ ريــ

ريزيبودجه

ــراي  ــارچوبي بـ چـ
ــدوين   ــه و تـ تهيـ

هـا،  بودجه دسـتگاه  
ــراي  ــارچوبي بـ چـ

ــه ــزي برنامــ ريــ
ــي ــط  واقع ــر توس ت
ها، طراحـي   دستگاه

ــت ــاي سياســ هــ
مناســب، بررســي  

هــاي فعلــي برنامــه
بـــراي افـــزايش   
اثربخشي چارچوبي  
بـــراي تخصـــيص 
مجــدد منــابع بــين 

هادستگاه

هــا و مشــيخــط
ــاي  راهبردهــــ

جـدد  تخصيص م 
هاي منابع، هدف 

چندســــــــاله  
ــه ــزي برنامـ ريـ

ــارج  مخــــــــ
ــتگاه ــاي دسـ هـ

اجرايي

هاي مربوط  جدول
ــدامات   ــه اقــ بــ

و 2 و   1هاي  رديف
4 و 3
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ف
 چند ويژگيردي

ساالنه
هدف مديريت 
مخارج عمومي

دستگاه 
اجرايي مسئول

آثار و نتايج 
مورد انتظار

محصولنيازهاپيش

ــتراتژي .5 اســــــــ
هاچندساالنه بخش

يي تخصــيص، اكــار
ــاتي،   ــارايي عملي ك

انضباط مالي

برنامـه اسـتراتژيك   هاي اجراييدستگاه
ها ها كه داده  بخش

هاي آنهـا   و ستانده 
 در چارچوب چند    را

ــرتبط   ــاالنه مـ سـ
.كندمي

تــوان و ظرفيــت 
ــه ــزي برنامـ ريـ

اســــتراتژيك در 
ــش ــا، بخــ هــ

ــورد  اطالعــات م
نياز در مورد داده    
و محصــوالت و  

هاي نتايج فعاليت 
هابخش

هاي بخشي،  برنامه
هــــاي ســــقف

ها، اعتبارات بخش 
اهداف مربوط بـه    
محصــــــوالت و 

هـاي  نتايج، اقـدام  
ــراي  الزم بــــــ

ايجدستيابي به نت

ــرآورد چندســاالنه .6 ب
ها يا  هزينه سياست 

هاي اجرايـي   برنامه
ــعه   ــا توس ــد ي جدي

هاي فعليبرنامه

كارايي عملياتي، 
كارايي تخصيص 

انضباط مالي

ــات  هاي اجراييدستگاه ــخيص تبع تش
چندساالنه اقدامات  
جديدبراي دستيابي  
ــورد   ــداف م ــه اه ب
نظر، حدود امكانات   
ــأمين مــــالي   تــ

در هاي جديد برنامه
هــاي قالــب ســقف
تعيين شده

دســــتورالعمل و 
ــراي  ــا بـ راهنمـ

ــتگاه ــاي دسـ هـ
اجرايــي، تــوان   
كارشناســـــــي 

اجرايـي،  دستگاه
اهــــــــداف و 

ــتراتژي ــاي اس ه
بخشي

هاي بودجه  جدول
پيشنهادي دستگاه

برآورد چند سـاالنه    .7
هـا،  هزينه سياسـت  

هاي اجرايـي   برنامه
هـــاي و فعاليـــت

موجود

ــاتي،   ــارايي عملي ك
خصــيص، كــارايي ت

انضباط مالي

ولـي  ) 3(مشابه بند   هاي اجراييدستگاه
ــئوليت   ــا مســ بــ

ــتگاه ــاي دســ هــ
ــي ــزار , اجرايــ ابــ

مختلف دستيابي به   
اهداف، هزينه واحد

وجود كارشناسان  
آزمـــــــــوده،  

يــــابي هزينــــه
ــت ــا و فعاليـ هـ

ها، راهنمـا   برنامه
و دســــتورالعمل 
ــار،  ــام كــ انجــ

ــاي ســــقف هــ
اي، هزينـه   هزينه

هــــا و برنامــــه
ــت ــا، فعاليــ هــ

استراتژي بخشي

هاي بودجه  جدول
پيشنهادي دستگاه

ــرآورد چندســاالنه .8 ب
هـاي  هزينه برنامـه  

ــعه   ــا توس ــد ي جدي
هاي موجـود   برنامه

)گذاريسرمايه(

ــاتي،   ــارايي عملي ك
كــارايي تخصــيص، 

انضباط مالي

ولـي  ) 6(مشابه بند   هاي اجراييدستگاه
ــروژه ــراي پ هــاي ب

گذاريسرمايه

وجود كارشناسان  
مـــــــــوده،  آز

دســــتورالعمل و 
راهنمــــــــاي 

يابي، دانش هزينه
طراحـــــــــي  

ــاي پــــروژه هــ
ــذاري، ســرمايه گ

ســقف مخــارج و 
هاهزينه بخش

هاي بودجه  جدول
پيشنهادي دستگاه
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هاي ماليه عمومي وجـود     هاي اساسي از نظام    جنبه ،1نيازهاي مذكور در جدول     عالوه بر پيش  

. سـازد ام مخارج ميان مدت را با مشكل مواجه مي        دارد كه اگر مستقر و عملياتي نباشد، اجراي نظ        

: نيازها عبارتند ازاين پيش

انضـباط و ثبـات مـالي،    (يك از اهداف عمده نظام ماليـه عمـومي    هيچ:بودجه جامع •

هـا و  در صورت امكان دسترسـي برنامـه  ) تخصيص استراتژيك منابع و كارايي عملياتي    

.، قابل تحقق نخواهد بودها به منابع خارج از بودجه دولتوزارتخانه

درخصوص منـابع و مصـارف بودجـه در         (اطالعات بهنگام و دقيق مالي      •

ريزي الزم است برمبنـاي آخـرين و        ريزي و بودجه   تصميمات برنامه  ):گذشته و حال  

.ترين اطالعات اتخاذ شونددقيق

.  هرگونه پرداختي بايـد بـه موجـب قـانون صـورت گيـرد              :نظام پرداخت قانونمند  •

شـود و امكـان كنتـرل تمـامي اقـالم           صورت، يكپارچگي بودجه مخدوش مي    ايندرغير

.هزينه وجود نخواهد داشت

گيري مؤثر، اطالعات و نتـايج بودجـه بايـد          ريزي و تصميم   به منظور برنامه   :شفافيت•

گيـران،  گونه ابهام باشد و در زمان مناسب در اختيار تصـميم          دقيق، بهنگام و بدون هيچ    

.ايي و شهروندان قرار گيردهاي اجردستگاه

مباني كاربردي. 3

كنـد  در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، دولت برنامه ميان مدت توسعه سه تا پنج ساله تهيه مي                

ها تقريباً هميشـه  اين برنامه. شودهاي اساسي تعيين مي   هاي استراتژيك و هدف   كه در آن اولويت   

غيرواقعـي  هاي ها و فعاليت و شامل فهرستي از برنامه   شوندريزي تهيه مي  مستقل از فرآيند بودجه   

ترتيـب، برنامـه    بـدين . يابنـد هستند كه معموالً با در نظر گرفتن امكانات مالي دولت واقعيت نمي           

. آيـد جاي ابزاري مؤثر براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، به صورت تمريني دانشـگاهي در مـي               به

مدت مخارج تأمين مالي شـده      كند زيرا آثار ميان   تر مي پيچيدهريزي ساالنه مسئله را     فرآيند بودجه 
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ايـن نكتـه موجـب    . گيردهاي بودجه سال مزبور مورد توجه قرار نمي     در بودجه يك سال در بحث     

اي مدت پايدار نبوده، و آثـار بـالقوه مثبـت مخـارج سـرمايه      شود كه در ميان   هايي مي ايجاد هزينه 

.كندجاري را خنثي ميبودجه سال

كـه  طـوري همان. شودريزي بخش دولتي به همين جا ختم نمي       هاي ناشي از بودجه   پيچيدگي

هاي توسعه متضمن نتايجي است كـه كشـور در ميـان            در بسياري از كشورها تجربه شده، برنامه      

جـاي تأكيـد بـر      هاي ساالنه به  مدت آرزوي دستيابي به آنها را دارد، اين در حالي است كه بودجه            

ريـزي و   ها و مـذاكرات بـين دسـتگاه بودجـه         بحث. ها دارند ا و نتايج بيشتر تأكيد بر داده      هستانده

هاي اجرايي بيشتر در مواردي چون تعداد كاركنان و ميزان بودجه مورد نياز دستگاه انجام               دستگاه

گيرد، و مباحثي چون ميزان محصوالتي كه دستگاه بايد بـراي دسـتيابي بـه نتـايج اجتمـاعي               مي

.گيردتوليد كند، مورد توجه قرار نميخاص 

MTEF          ريـزي ميـان مـدت بـا        ، چارچوبي است كه به طور خاص براي مرتبط ساختن برنامه

اي گونـه ترتيب اين چارچوب پيوند مخارج بودجه را بـه بدين. هاي ساالنه طراحي شده است  بودجه

ر جمعيت، نرخ باسوادي بـاالتر،      مانند تعادل جنسيتي، رشد كمت    (مند با نتايج دلخواه اجتماعي      نظام

اي توجه اصلي اين چارچوب تخصيص منابع بودجه      . كندبرقرار مي ) نرخ كمتر مرگ و مير نوزادان     

هاي استراتژيك كشور   اي است كه موجب تحقق اولويت     گونهها به ها و پروژه  ها و فعاليت  به برنامه 

.شود

ريزي بر سه نتيجه مهم فرآيند بودجه     ريزي مبتني بر مديريت مخارج عمومي       يك نظام بودجه  

مدت مخـارج  چارچوب ميان. كارايي عملياتي. 3انضباط مالي و . 2يي تخصيص  اكار. 1: تأكيد دارد 

ريـزي مبتنـي بـر مـديريت مخـارج         سازوكاري براي اجرايي كردن نظام بودجـه      ) MTEF(دولتي  

شـود،  صـيص منـابع مـي     بر اينكه موجب افـزايش كـارايي تخ       اين چارچوب عالوه    . عمومي است 

.دهدانضباط مالي و كارايي عملياتي را نيز ارتقا مي
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ارتقاي كارايي تخصيص. 3-1

هاي ساالنه و چندساالنهبودجه) الف

غلطان تهيه  ) به طور مثال سه ساالنه    (مدت   هر دستگاه اجرايي يك بودجه ميان      MTEFدر نظام   
ـ ، بودجه1385براي مثال در سال مالي    . كندمي  تهيـه  1388 تـا  1386راي سـه سـال مـالي    اي ب
هـاي  شود و برآوردهايي براي بودجـه سـال   تهيه مي1386بودجه واقعي براي سال مالي     . شودمي

هاي بيروني يـا     به عنوان سال   1388 و   1387هاي مالي   سال. آيدعمل مي  به 1388 و   1387مالي  
ـ      خارجي دوره سه ساله تلقي مي      پـيش  «ن دو سـال از نظـر فنـي          شوند و برآوردهاي مربوط به اي

.شودناميده مي» برآورد
بودجـه  «جزء اول . توان به دو جزء تفكيك نمودهاي اجرايي در سال اول را ميبودجه دستگاه 

هـاي در حـال     دربرگيرنـدة تمـام مخـارج برنامـه       مبنـا   بودجه  . »بودجه فرامبنا «، و جزء دوم،   »مبنا
هايي بودجه فرامبنا شامل مخارج برنامه    . شوندميهايي كه طي سال تكميل      اجراست شامل برنامه  

.شونداست كه در طي سال شروع مي
بزرگراهـي كـه در سـال اول        . هاي بيروني يا خارجي است    بودجه فرامبنا داراي آثاري در سال     

بنـابراين، اگـر دولـت      . داري شود هاي بعد نگه  هاي دوم و سوم و سال     شود بايد در سال   ساخته مي 
اي هاي بعد بايد مبلغ اضافهدهد در سالسال اول به احداث اين بزرگراه اختصاص ميمبلغي را در   
اگر مدت زمان مورد نياز براي تكميل بزرگـراه سـه سـال باشـد،             . داري آن منظور نمايد   براي نگه 

هاي ياد شده بـه  در هر يك از حالت   . طور جداگانه بايد اعتبار الزم اختصاص يابد      براي هر سال به   
ايـن مخـارج را     .  منظور شـود   3 و   2هاي  ل بايد مبالغي براي احداث بزرگراه در بودجه سال        هر حا 
. اين فرآيند نشان داده شده است2در جدول . ناميد» برآوردهاي فرامبنايي«توان مي

2جدول 

سال چهارمسال سومسال دومسال اول

بودجه مبناي دستگاه

بودجه فرامبنا

جمع بودجه مصوب دستگاه

400

100

500

)برآورد (440

10

)برآورد (450

)برآورد (484

15

)برآورد  (499
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اگر .  ميليارد ريال فرض شده است400براساس اين جدول در سال اول، بودجه مبنا معادل 

 درصد، برآورد 10برنامة جديدي براي سال اول وجود نداشته باشد و با فرض نرخ متوسط تورم 

از طرف ديگر .  ميليارد ريال خواهد بود484 و 440م به ترتيب معادل هاي دوم و سوبودجه سال

هاي دوم  ميليارد ريال براي سال اول پيشنهاد شود كه براي سال100اگر برنامه جديدي با مبلغ 

 ميليارد ريال مورد نياز اين برنامه باشد، بنابراين برآورد بودجه براي 15 و 10ترتيب و سوم نيز به

.و سوم بايد به همين ترتيب مورد تعديل قرار گيردهاي دوم سال

شود يك تفاوت اساسي بين بودجه دستگاه براساس روش سنتي و طور كه مالحظه ميهمان

هاي دستگاه در سال اول بودجه سنتي فقط شامل مخارج برنامه.  وجود داردMTEFبراساس 

. شودد هم ارائه مي برآورد دو سال بعMTEFاست، در حالي كه در بودجه بر مبناي 

ريزي غلطانبودجه) ب

، بودجه سه ساله دستگاه به طور مستمر در MTEFنكتة مهم ديگر اين است كه در نظام 

2 كه بر مبناي جدول 3در جدول . كندهاي سه ساله آينده به صورت غلطان حركت ميدوره

رسيم، اين سال به عنوان وقتي به سال دوم مي. تهيه گرديده، اين حركت نشان داده شده است

سال اول دوره سه ساله دوم، سال سوم به عنوان سال دوم و سال چهارم به عنوان سال سوم 

3 بودجه مبناي سال اول در جدول 2بودجه برآورد شده براي سال دوم در جدول . شودتلقي مي

بودجه سال . ودششود، به همين ترتيب بودجه برآورد شده براي سال سوم بودجه سال دوم ميمي

. درصد براي جبران تورم منظور شده است10چهارم با فرض تعديل 

 ميليارد ريال پيشنهاد شود كه 80اي خاصي به مبلغ چنانچه در سال دوم، مخارج سرمايه

هاي سوم و چهارم  ميليارد ريال براي سال10مرتبط به ميزان ) جاري(اي نيازمند مخارج هزينه

هاي مزبور بايد به همين ترتيب مورد تعديل قرار گيرد كه دستگاه براي سالباشد، برآورد بودجه 

. نشان داده شده است3هاي سوم تا پنجم جدول در ستون

بنابراين در هر برهه از زمان، هميشه سه سال وجود خواهد داشت كه بودجه براي آن تهيه و 

هاي برآوردي براي  بودجهبراي سال اول و) پيشنهادي(شود، يك بودجه حقيقي بهنگام مي
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هاي سه ساله آينده حركت هاي برآوردي به صورت غلطان به دورهبودجه. هاي دوم و سومسال

.كنندمي

3جدول 

سال چهارمسال سومسال دومسال اول

بودجه مبناي دستگاه

بودجه فرامبنا

جمع بودجه مصوب دستگاه

450

80

530

499

10

509

549

10

559

يي تخصيص منابعكارا) ج

ويژگي غلطان بودن چارچوب پيشنهادي، ساده و صريح است و آثار شايان توجهي بر فرآيند 

، بودجه برآورد شده براي سال دوم به عنوان بودجه مبناي سال بعد 2در جدول . بودجه دارد

اين نكته بدين معناست كه در جريان مذاكرات بودجه سال دوم، بحث ). 3جدول (خواهد شد 

هاي در دست اجرا صورت نخواهد گرفت مگر در موارد استثنايي كه يشتري در خصوص برنامهب

به بيان ديگر، بودجة . هايي مورد لزوم باشدهاي كالن اقتصادي تعديلبه دليل تحوالت شاخص

هاي در دست اجرا در سال قبل مورد بحث قرار گرفته و نياز به مذاكرات بيشتري در اين برنامه

جويي زيادي در زمان براي دولت و همچنين براي مجلس اين نكته موجب صرفه. يستزمينه ن

توان براي بحث در خصوص دست آمده ميهاي بهضمن اينكه از فرصت. خواهد گرديد

 به منزلة ابزاري MTEFبدين ترتيب چارچوب بودجه ميان مدت . هاي جديد استفاده كردبرنامه

محسوب » پرداخت پول براي مصارف صحيح«راتژيك كشور و هاي استقوي براي رعايت اولويت

.خواهد شد

ها از اين مزيت استراتژيك برخوردارند كه هاي اجرايي نيز، اين دستگاهاز ديدگاه دستگاه
البته انگيزة . ها در اختيار خواهند داشتداري برنامهاطالعات الزم را در مورد هزينه شروع و نگه

به طور خاص براي منظور شدن برنامه در .  در ارائه موارد ضروري استهاي اجرايي صرفاًدستگاه
هاي اضافي  با منظور داشتن هزينهMTEFفرآيند . دهندبودجة خود، هزينه واقعي را ارائه نمي
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مورد نياز برنامه در ميان مدت، از طريق اخذ اطالعات از دستگاه اجرايي، اين مشكل را برطرف 
گر يك دستگاه اجرايي هزينه برنامه را در سال اول كمتر از واقع پيشنهاد براي مثال، ا. سازدمي

هاي آينده وجوه اضافي مورد نياز خواهد بود، چرا كه در غير اين صورت وجوه كند، در سال
تواند آن را به صورت برنامه جديد ربط دريافت نخواهد كرد زيرا نميبيشتري براي برنامه ذي

هاي دستگاه را در تري از هزينة برنامهريزي تصوير واقعيستگاه بودجهبنابراين د. مطرح سازد
.اختيار خواهد داشت

MTEFها به ارتقاي ها و طرحتري براي تخصيص بودجه بين برنامه، با ارائه مبناي روشن

كارايي تخصيص، به طور كلي به معني اين است كه «. كندكارايي فرآيند تخصيص كمك مي

است بستگي به » درست«را در محل درست خود خرج كند ولي اينكه چه چيزي دولت بايد پول 

بنابراين، داشتن برآورد . ربط و نحوة ارزشگذاري آنها از جانب شهروندان داردهاي ذيهزينه

ها شرط الزم براي ارتقاي كارايي تخصيص منابع به ها و فعاليتها، طرحدقيقي از هزينه برنامه

.رودشمار مي

يوند برنامه و بودجهپ) د

هاي اجرايي جديد محيطي را بودجه غلطان، با معطوف كردن مذاكرات بودجه به سوي برنامه

توانند حضور داشته باشند و كند كه در آن موافقان و مخالفان هر برنامه اجرايي جديد ميايجاد مي

ها بهتر  اولويت ترتيب،بدين. هاي برنامه اجرايي بحث كننددر خصوص موارد مصرف هزينه

ها و نتايج مورد انتظار هر يك از اي كلي از اولويتالبته اگر مجموعه. تشخيص داده خواهد شد

به عبارت ديگر، معياري براي . قبل تهيه شده باشد، اين مذاكرات كارايي بهتر خواهد داشت

.هاي اجرايي در اختيار خواهد بودانتخاب بين برنامه

در برنامه معموالً . شود برنامه توسعه ميان مدت روشن ميدر همين جاست كه اهميت

ها معياري اين اولويت. شودهاي استراتژيك كشور براي يك دورة خاص مشخص مياولويت

هايي كه بايد تأمين مالي شوند و يا ها و فعاليتهاي اجرايي و طرحبراي انتخاب بين برنامه

چالش اساسي پيدا كردن روشي براي مرتبط . آوردآنهايي كه بايد به تعويق افتند، فراهم مي

هاي بعد به طوري كه در بخش. هاي ساالنه استهاي برنامه با مباحث بودجهساختن اولويت
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اي بر مخارج هاي بودجهتوان با ايجاد محدوديتتوضيح داده خواهد شد بخشي از اين كار را مي

هاي خود را از قالب هاي اجرايي خواست برنامههاي غلطان انجام داد و از دستگاههر سال بودجه

.گذاري كنندهاي برنامه، اولويتهاي اعالم شده و در ارتباط با اولويتسقف

برقراري انضباط مالي. 3-2

هاي جديد اي كه برايشان ممكن است طرحهاي اجرايي معموالً تمايل دارند تا اندازهدستگاه

هاي خود هستند كه ممكن ر پي منابع جديد براي تأمين طرحبنابراين، همواره د. پيشنهاد دهند

تواند براي مقابله با اين مشكل، دولت مي. هاي بودجه ناخواسته شوداست منجر به ايجاد كسري

توان سقف كالن براي هر سال را مي. هايي براي مخارج كالن و بخشي تعيين كندسقف

.ارجي يا سيستم بانكي تعيين نمودبراساس درآمدها به عالوه منابع تأمين مالي خ

تر است، زيرا همراه با مباحث گسترده در هاي مختلف بسيار مشكلتعيين سقف براي بخش

البته فرمول خاصي براي . ريزي مواجه استهاي مختلف و دستگاه مركزي بودجهسطح وزارتخانه

.استي استتوان ارائه داد و در واقع بيشتر يك نوع تمرين سيرفع اين مشكل نمي

در اين . تواند مورد توجه قرار گيرداند كه ميدر اين زمينه بعضي از كشورها روشي به كار برده

ابتدا دستگاه مركزي . شودهاي مختلف استفاده ميروش از تخصيص فرضي بين وزارتخانه

رتخانهها به استثناي وزاخواهد مبلغ ثابتي را بين همه وزارتخانهريزي از هر وزير ميبودجه

هاي مربوط به وزارتخانه جمع شود و تخصيصنظرات وزرا گردآوري مي. خودش توزيع كند

 ميليارد Xهاي پيشنهادي براي وزارت آموزش و پرورش براي مثال اگر جمع تخصيص. شودمي

دست  بهx)/مبلغ كل* ها تعداد وزارتخانه: (ريال باشد، تخصيص مبناي اين وزارتخانه از فرمول

در اين مثال فرض شده سه وزارتخانه الف، ب .  مثال ديگري آورده شده است4در جدول . يدآمي

 ميليارد ريال را به دو 200ها خواسته شده مبلغ و ج وجود دارد و از وزراي هر يك از وزارتخانه

در سطر آخر ضريب تخصيص براي هر وزارتخانه مشخص شده . وزارتخانة ديگر اختصاص دهند

.است
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4جدول 

   جمعوزارتخانه جوزارتخانه بوزارتخانه الف

وزير وزارتخانه الف

وزير وزارتخانه ب

وزير وزارتخانه ج

جمع

ضريب تخصيص

0

160

80

240

40/0

70

0

120

190

32/0

130

40

0

170

28/0

200

200

200

600

 اعتبارات توان به عنوان نقطة شروع در مذاكرات مربوط به تخصيصضرايب تخصيص را مي

نظرهاي شخصي وزرا بستگي دارد، بديهي است نتيجة نهايي به ساير عواملي چون . كار بردبه

تواند تفاوت هاي نهايي نميدهد كه با تخصيصدست ميولي به هر حال اين ضرايب مبنايي را به

ارات برنامه هاي توسعه ميان مدت توزيع اعتبالبته در كشورهاي داراي برنامه. زيادي داشته باشد

واضح است هر سال بايد . تواند مبناي توزيع اعتبارات ساالنه قرار گيردهاي مختلف ميبين بخش

.هاي الزم در آنها به عمل آيدتعديل

تخصيص نهايي سقف كالن به هر وزارتخانه براي يك سال خاص، به عنوان سقف بودجه 

 براي بودجه سه ساالنه، پيشنهاد واقعي بدين ترتيب. آن وزارتخانه براي سال مزبور خواهد بود

هاي دوم و سوم براي سال اول نبايد از سقف تعيين شده براي آن سال فراتر رود و برآورد سال

گذاري اين نكته تبعاتي براي اولويت. هاي مزبور تجاوز كندهاي سالهاي بودجهنبايد از سقف

.نه در بر خواهد داشتهاي اجرايي جديد براي سال اول بودجه سه ساالبرنامه

آيد دست ميربط بهدر عمل، بودجه فرامبنا از طريق كسر بودجه مبنا از سقف بودجه ذي

هاي اجرايي جديد براي  نشان داده شده است هزينة برنامه5طور كه در جدول همان). 5جدول (

و سوم مرتبط با هاي دوم  ميليارد ريال بيشتر باشد و همچنين مخارج سال50سال اول نبايد از 

فرض كنيم يك وزارتخانه سه برنامه .  ميليارد ريال تجاوز كند65 و 35آن نبايد از به ترتيب 

را موردنظر دارد و آنها را با ترتيب الف باالتر از ب و ب باالتر از ج ) الف، ب و ج(اجرايي جدول 



10151مجله برنامه و بودجه، شماره 

در اين . ه ميان مدت استگذاري نيز برنامه توسعگذاري كرده باشد كه مبناي اين اولويتاولويت

صورت با توجه به مبلغ فرامبنا براي سه سال، مجبور است برنامه اجرايي ج را حذف كند زيرا كه 

 ميليارد ريال بيشتر از بودجه فرامبنا براي آن 4مخارج ناشي از آن در سال سوم منجر به مازاد 

.شودسال مي

5جدول 

سال سومسال دومسال اول
زارتخانهبودجه مبناي و
سقف بودجه
بودجه فرامبنا

برنامه جديد الف
برنامه جديد ب
برنامه جديد ج

هاي جديدجمع برنامه

400
450
50
30
15
5
50

440
475
35
10
10
5
25

484
500
16
10
5
5
20

ارتقاي كارايي عملياتي. 3-3

ي بهبود مستمر ارائه برا. كندچارچوب بودجه ميان مدت به بهبود كارايي عملياتي نيز كمك مي

به منظور عملياتي كردن . ريزي ميان مدت داشته باشندهاي اجرايي بايد برنامهخدمات، دستگاه

 اجرايي بايد داليل موجهي در خصوص داشتن توانايي براي تأمين منابع ها دستگاهاين برنامه

عيفي براي اين توجيه ساله سازوكار ضهاي يكبودجه. مورد نياز اجراي برنامه را داشته باشد

) و در نتيجه توجيه بيشتر(بيني بيشتر در مقابل چارچوب بودجه ميان مدت امكان پيش. هستند

به عبارت ديگر، به . كندهاي آينده تنظيم ميهاي مبنايي براي سالكند زيرا كه بودجهايجاد مي

تواند انتظار تخانه ميرو هستند، يك وزارهايي كه با كاهش شديد درآمدها روبهاستثناي سال

ربط هاي مبناي ذيهاي ديگر حداقل به ميزان بودجههاي واقعي آن براي سالداشته باشد بودجه

تواند اطمينان دهد كه حداقل قادر به ادامه ارائه خدمات بنابراين، مي. هاستبراي ساير سال

.هاي در دست اجراي خود خواهد بودموردنظر با اجراي برنامه
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بيات برخي از كشورها در اجراي نظام چارچوب بودجه ميان مدت تجر.4

ها و نظام چارچوب ميان مدت بودجه تاكنون تقريباً در تمام كشورهاي عضو سازمان همكاري
در اين بخش به .  كشور در حال توسعه به اجرا درآمده است25 و (OECD)توسعه اقتصادي 

ور توسعه يافته و دو كشور در حال توسعه اشاره تجربيات پنج كشور از اين كشورها شامل سه كش
.شودمي

1سوئد. 4-1

، چارچوب مديريت مالي عمومي كشور سوئد داراي 1990پس از اصالحات مالي نيمه دوم دهة 
اين افق سه ساله و فرآيند از باال به پايين هم . افق سه ساله با چارچوبي از باال به پايين است

. بودجه دولت و هم فرآيند اتخاذ تصميم در مجلس استمبناي تهية
500هاي اجرايي و در قالب اجراي بودجه كامالً به صورت غيرمتمركز با مسئوليت دستگاه

هاي مختلف براي هاي اجرايي در زمينة استفاده از دادهدستگاه. گيردموضوع هزينه انجام مي
دهي در اهداف كلي و كّمي و نيازهاي گزارش. دستيابي به اهداف موردنظر كامالً آزاد هستند

.شودهاي ساالنه مشخص مينامهموافقت
هاي اجرايي عالوه بر مبالغ تخصيص يافته از سوي خزانه، در صورت براي بسياري از دستگاه

هاي دستگاه. بيني شده درصدي قابل استفاده آنها خواهد بودافزايش درآمدها نسبت به منابع پيش
. جازه دارند تا درصد مشخصي از اعتبارات مصرف نشده خود را به سال بعد منتقل كننداجرايي ا

توانند از بودجه سال بعد خود همچنين در صورت كمبود احتمالي در اعتبارات تخصيص يافته، مي
گيرد صورت مي» دفتر بدهي ملي«گذاري از محل اخذ وام از تأمين مالي سرمايه. استقراض كنند

تنها ابزار مقابله با . شودهاي اجرايي انجام مياقساط آن مستقيماً از طرف دستگاهو پرداخت 
دفتر «هاي هر دستگاه اجرايي توسط حساب. مخارج اضافي انضباط دستگاه اجرايي است

هاي حسابرسي شده هر سال همراه با نتيجه حساب. شودحسابرسي مي» حسابرسي ملي سوئد
.شودسال قبل براي اطالع عموم منتشر ميها در بررسي عملكرد فعاليت

1. The World Bank and Korea Development Institute, "Reforming the Public 
Expenditure Management System ", MTEF in Sweden, Page 57.
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. گيردهاي كالن اقتصادي به وسيله بخش امور اقتصادي وزارت دارايي انجام ميبينيپيش
شوند، بيني مخارج دولتي استفاده مياي كه در پيشها معموالً شامل متغيرهاي عمدهبينيپيش

 مصرف خانوار، شاخص هزينه زندگي، توليد ناخالص ملي به قيمت جاري،: مانند. گيردانجام مي
. دهدبيني در طي سال انجام مي مجموعه پيش6 تا 4بخش امور اقتصادي . نرخ بهره و اشتغال

.شودها منتشر ميبينيدو مجموعه از اين پيش
بيني بين سال درآمدها بيني درآمدها به وسيله بخش امور مالي وزارت دارايي و پيشپيش

هاي مالياتي ها و پرداختاطالعات جامع در مورد ماليات. گيردالي انجام ميتوسط واحد مديريت م
ها هم به صورت تعهدي و هم نقدي انجام بينيپيش. گردداز سوي نهاد مالياتي ملي ارائه مي

.شودمي
در اين گزينه برآوردي . در مورد مخارج، در شروع هر دورة بودجه يك گزينه بايد تهيه شود

ها انجام ها و حجم فعاليت موضوع هزينه با فرض عدم تغيير سياست500از براي هر يك 
ها، بنابراين در گزينه پايه فقط تأثير عوامل خارج از اختيار و كنترل دولت، مانند قيمت. گيردمي

از نتيجه حاصل درصدي به عنوان عامل . شوددستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره در نظر گرفته مي
هاي ملي دولت و روش ميانگين متحرك عامل كارايي براساس آمار حساب. گردديي كسر مياكار
. درصد است5/1 ساله اخير حدود 10

به عبارت ديگر، هر . شوداي براي سه سال و به صورت غلطان تعيين ميهاي هزينهسقف
براي تعيين سقف روش مشخصي وجود ندارد . شود تعيين ميt+3سال يك سقف كلي براي سال 

.گرددو معموالً براساس عوامل سياسي و فني تعيين مي
. نقطة شروع تخصيص منابع بين مناطق مختلف محاسبات گزينه پايه ياد شده است

. دهندهاي اجرايي هم پيشنهادهاي خود را بر مبناي پيشنهاد دفاتر خود در مناطق ارائه ميدستگاه
در تلفيق نهايي اين . اي اعالم شده باشدهپيشنهادهاي ارائه شده ممكن است بيشتر از تخصيص

.شودها از طريق تأمين منابع يا تعديل هزينه رفع ميمغايرت
ها در كابينه شود اين است كه تمامي تصميمگيري ميعاملي مهم كه موجب تسهيل تصميم

هاي دو جانبه بين بنابراين زمينة كمتري براي توافق. شودو به صورت جمعي گرفته مي
.هاي اجرايي و وزارت دارايي وجود داردهدستگا
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ها و مناطق در اليحه بودجه منعكس تخصيص و توزيع نهايي اعتبارات بين وزارتخانه
هاي اوليه اعالم شده به وسيله كابينه ندارد و  تخصيصبااين اعتبارات تفاوت چنداني . شودمي

.حداكثر اختالف حدود يك درصد است
ماهانه . هاي اجرايي استي آن به طور كامل در اختيار دستگاهپس از تصويب بودجه، اجرا

يك دوازدهم بودجه تعيين شده براي هر دستگاه به حساب مخصوص آن دستگاه در يكي از 

داري ها نيز توسط خود دستگاه و بدون دخالت خزانهپرداخت. شودهاي تجاري واريز ميبانك

 ميزان تقاضا باشد، مابه التفاوت از طريق تسهيالت اگر نقدينگي موجود كمتر از. گيردانجام مي

.شودبانكي تأمين مي

هرگونه پيشنهاد براي مخارج جديد بايد در . گيرداصالح بودجه دو مرتبه در سال انجام مي

به بيان ديگر، افزايش اعتبارات هر وزارتخانه يا منطقه فقط . ها انجام گيردقالب سقف كلي هزينه

.پذير است يا منطقه ديگر امكانبارات وزارتخانهاز طريق كاهش اعت

1آلمان. 4-2

 با اصالحات وسيع در بودجه اين كشور آغاز 1969تهية برنامه مالي در كشور آلمان از سال 

از دو . ريزي دولت فدرال و مناطق مختلف اين كشور شكل استانداردي دارندنظام بودجه. گرديد

بندي بر بندي براساس مواد هزينه و طبقهطبقه: شودفاده ميبندي در اين نظام استنوع طبقه

 رديف 5300 رديف درآمدي و 1100دوره برنامه مالي پنج سال است و براي . مبناي وظيفه

بدين ترتيب، برنامه مالي اين كشور . آيدهايي به عمل ميبينياي براي اين دوره پيشهزينه

.دارد» جامع«شكلي 

هاي ميان مدت متغيرهاي كالن اقتصادي انجام بينير مبناي پيشهاي مالي ببينيپيش

.گرددگيرد كه در ماه آوريل هر سال از سوي دولت فدرال تهيه و اعالم ميمي

1. The World Bank and Korea Development Institute, "Reforming the Public 
Expenditure Management System ", Medium- Term Financial Planning in The 
Federal Republic of Germany –Page 85. 
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هر سال در زمان تهيه بودجه اين برنامه بهنگام . شودبرنامه مالي به صورت غلطان تهيه مي

2007ل در زمان تهية بودجه سال براي مثا. كندسال به جلو حركت ميشود و يكمي

 آغاز 2010-2006 به 2009-2005طور همزمان براي برنامه مالي فعلي كشور ازهايي بهفعاليت

:گيردريزي پنج سال را در بر ميدوره برنامه. گرددمي

)2006(سال مالي فعلي •

)2007(نويس بودجه براي سال مالي آينده پيش•

)2010-2008(سه سال مالي بعد •

در برنامه مالي . به منظور قابل مقايسه بودن، نظام برنامه مالي بايد مشابه نظام بودجه باشد

5300اي هاي هزينهدر عين حالي كه كل رديف. شوند طبقه ارائه مي40ها در آلمان، هزينه

.  رديف است1100هاي درآمدي رديف و كل رديف

، و همراه بودجه ساالنه به مجلس داده برنامه مالي هر سال رديف به رديف بهنگام نشده

.گرددالبته نيازي به تصويب برنامه مالي نيست و صرفاً براي اطالع به مجلس ارائه مي. شودمي

در اين . مسئوليت كلي برنامه ميان مدت مالي با مديريت كل بودجه وزارت دارايي است

يت بودجه آن بخش را مديريت براي هر بخش اقتصادي قسمت خاصي وجود دارد كه مسئول

.برعهده دارند

شوراي «هاي مالي سطوح مختلف دولت بر عهده هاي ساالنه و برنامههماهنگي بين بودجه

اي در وزير دارايي در رأس شورا قرار دارد و از هر يك از مناطق نماينده. است» ريزي ماليبرنامه

اين شورا دوبار . لسات شورا حضور يابدتواند در جيابد و نماينده بانك آلمان نيز ميآن حضور مي

هاي درآمدي هم توسط نهاد مسئول بينيپيش). بهار و پاييز(دهد در سال تشكيل جلسه مي

در . دهدبار در سال در ماه مهر تشكيل جلسه مياين نهاد يك. گيردبرآوردهاي مالياتي انجام مي

.يابندي حضور مياين جلسه نمايندگاني از كارشناسان خبره مالي و اقتصاد

در شروع سال تقويمي كه شروع سال مالي نيز هست، برنامه مالي بر مبناي ارقام قطعي سال 

ها بايد ارزيابي مجدد همزمان با تهيه بودجه جديد، درآمدها و هزينه. شودمالي قبل به روز مي

.شوند
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كه از فدراسيون در اين كشور . تمام مناطق مختلف هم موظف به تهيه برنامه مالي هستند

هاي سطوح مختلف دولتي بايد به نحوي هماهنگ شود اياالت مختلف تشكيل شده است سياست

ريزي مالي در همه بدين منظور اطالعات برنامه. كه پاسخگوي اهداف توسعه كل كشور باشد

هايها و برنامهبه بيان ديگر، بودجه. بندي شودسطوح بايد در قالب بودجه بخش عمومي جمع

بندي يكساي هاي مختلف بايد قابل مقايسه بوده و داراي نظام استاندارد و طبقهمالي بخش

هاي فدرال آلمان از نظر مالي مستقل هستند و از طرف ديگر اين كشور ملزم به دولت. باشند

هاي هزينه بنابراين، ايالت مختلف بايد در خصوص سياست. رعايت اصول پيمان ماستريخت است

. برسندبه توافق

هاي اجرايي و مناطق ابالغ شد، تهيه برنامه مالي در بعد از اينكه بخشنامه بودجه به دستگاه

هاي خاتمه ها و طرحشود كه اين فرآيند شامل برآورد عملكرد فعاليتوزارت دارايي شروع مي

ي در بهار هاي اجرايپيشنهاد بودجه دستگاه. بيني اعتبارات كارهاي در دست اجراستيافته و پيش

چنانچه در مورد پيشنهادهاي ارائه . گيردشود و مورد بررسي قرار ميبه وزارت دارايي ارسال مي

نويس بودجه در ماه ژوئن پيش. شودشده تفاهم حاصل نشود پيشنهادها در سطح وزرا مطرح مي

ه تقديم برنامه مالي هم همراه با اليحه بودج. گردددر كابينه تصويب، و به مجلس ارائه مي

شود و مجلس البته در اين مرحله كار تهيه برنامه مالي خاتمه يافته تلقي مي. شودمجلس مي

. دهدبودجه پيشنهادي را مورد بررسي قرار مي

گيرد و سپس براي بررسي بيشتر به كميته بودجه در شور اول در مجلس مورد بررسي قرار مي

كشد و سپس براي شور موالً تا ماه نوامبر طول ميبررسي كميته بودجه مع. شودبودجه ارجاع مي

طور عمده در كميته تغييرات بودجه معموالً به. شوددوم و سوم در اختيار مجلس گذاشته مي

. تغييرات جلسات اصلي مجلس عمده نيست. گيردبودجه انجام مي
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1امريكا.  4-3

. هاي كالن اقتصادي استهاي متغيربينيمريكا تهيه پيشاولين مرحله تهيه بودجه در ا

رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، شاخص هزينه: متغيرهاي اصلي در اين زمينه عبارتند از

90نرخ اسناد خزنه ( كوتاه مدت ةزندگي، شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي، بيكاري، نرخ بهر

ها را اقتصاد داناني از دفتر بيني اين پيش.) ساله10درآمد اسناد خزانه ( بلند مدت ةو نرخ بهر) روزه

. دهندانجام مي) CEA(، خزانه و شوراي مشاوران اقتصادي )OMB(مديريت و بودجه 

، CEAارقام نهايي بايد به تصويب . شودبار بهنگام ميهاي مذكور هر شش ماه يكبينيپيش

. داري برسد و وزير خزانهOMBمدير 

 با استفاده از الگوي اقتصادسنجي CEAناسان هاي ياد شده، كارشپس از تصويب شاخص

گذاري و صادرات و هايي در مورد ساير متغيرهاي اقتصادي مانند مصرف، سرمايهبينيپيش

منظور هايي براي متغيرهاي عمده توزيع درآمد بهبينيهمچنين پيش. آورندعمل ميواردات به

بيني درآمدهاي مالياتي ا مسئوليت انجام پيشداري امريكخزانه. شودمياستفاده در برآورد درآمدها 

.  مسئوليت برآورد ساير درآمدها را بر عهده دارندOMBو 

اين دفتر با در اختيار داشتن آخرين اطالعات در .  استOMBها با بيني هزينهمسئوليت پيش

 انجام ها در سه زمينهبينياين پيش. دهدمورد عملكرد بودجه، برآوردهاي الزم را انجام مي

هاي گزينه پرداخت. »هاي اجباريپرداخت«و » هاي اختياريپرداخت«، »گزينه پايه«. گيردمي

مقررات . شودگيري هستند و به عنوان مبناي مقايسه هم از آنها استفاده ميپايه مبناي تصميم

يي هاپرداخت» هاي اختياريپرداخت«. شودمربوط به محاسبه گزينه پايه در قانون مشخص مي

آن » هاي اجباريپرداخت«. هاي ساالنه مشخص شودهستند كه نحوة تأمين آن بايد در بودجه

. بايد انجام گيرند) به استثناي قانون بودجه(هايي است كه به موجب قوانين ديگر دسته از پرداخت

ولي. يابدهاي اجباري در سطوحي كه در قانون مشخص شده است ادامه ميها و دريافتپرداخت

بانك مركزي . هاي جزئي ادامه خواهد يافتهاي اختياري در حدود سال گذشته با تعديلپرداخت

1. The World Bank and Korea Development Institute, "Reforming the Public 
Expenditure Management System ", Medium- Term Perspectives in Budgeting: 
"The U.S. Case".
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هاي بينيبيني متغيرهاي اقتصادي دارد، دخالتي در پيشامريكا اگرچه الگوهاي خاصي براي پيش

، به طور جداگانه )CBO(از طرف ديگر دفتر بودجه كنگره . مورد استفاده در بودجه ندارد

. دهددهايي در مورد متغيرهاي اقتصادي انجام ميبرآور

هاي اجرايي براي سال ريزي ساالنه امريكا بر حسب دستگاهها در فرآيند بودجهسقف هزينه
هاي چند ساالنه دوره بيني با سال دوم پيشOMBمعموالً . شودبودجه و چهار سال بعد تعيين مي

هاي جديد، براي در نظر گرفتن سياست. آوردل ميهاي الزم را به عمكند و تعديلقبل شروع مي
. يابدهاي جديد اختصاص ميها يا پروژهگذارند كه به فعاليتمعموالً وجوه خاصي را كنار مي

ها  به وزارتخانهOMB. ها به عنوان راهنما هستند و اجباري نيستندهاي بودجه دستگاهسقف
اي براي رعايت نكردن وجود ندارد، زيرا اين يمهكند اين سقف را رعايت كنند ولي جرتوصيه مي

هاي اجرايي به تعديل البته اگر دستگاه.  استجمهور نرسيدهها هنوز به تصويب رئيسسقف
. كند راهكارهاي تعديل هزينه را به دستگاه توصيه ميOMBها اقدام نكنند، هزينه

جمهور گيري رئيسراي تصميم گزارش بودجه را بOMBها، بعد از دريافت پيشنهاد دستگاه
شود و مهلتي براي آنها هاي اجرايي اعالم ميگيري نتيجه به دستگاهبعد از تصميم. كندآماده مي

 و كارشناسان OMBهاي مشتركي بين در اين مدت بررسي. شودجهت اعمال تغييرات تعيين مي
 اتخاذ OMBيا مدير گيري نهايي از سوي رئيس جمهور تصميم. گيردها انجام ميدستگاه

 نهايي را خودشان تصميم) مانند فورد، كارتر و كلينتون(بعضي از رؤساي جمهور . شودمي
 محول OMBتصميم را به مدير ) نيكسون، ريگان، بوش(كه بعضي ديگر گرفتند، در حاليمي
ئه به كنگره هاي اجرايي بودجه خود را بايد براي اراگيري نهايي، دستگاهپس از تصميم. كردندمي

اليحه بودجه با .  برسدOMBها قبل از ارسال به كنگره بايد به تصويب تمامي بودجه. آماده كنند
. شود و لزومي ندارد به تصويب كابينه برسدامضاي رئيس جمهور به كنگره داده مي

ا و هكنگره اجازه انجام هر تغييري را در بودجه پيشنهادي دولت دارد، شامل درآمدها، هزينه
تواند تغييرات كنگره را مي. در مقابل رئيس جمهور هم حق وتو دارد. هاي اجراييسهم دستگاه

بر اساس قانون نظارت و كنترل بودجه . شود بودجه در كنگره در ماه فوريه آغاز ميبررسي. نپذيرد
جه هاي بود، ساختار فرآيند بررسي بودجه در كنگره امريكا شامل كميته1974كنگره مصوب 

. گرددمجالس سنا و نمايندگان و دفتر بودجه كنگره مي
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ها و درآمدها براي يك دوره پنج ساله، اي كه بايد به تصويب برسد شامل كل پرداختبودجه

. بندي عملياتي و گزينه پايه برآورد درآمدها توسط كنگره استها بر حسب طبقهپرداخت

هاي تخصيص سنا و نمايندگان، در ي در كميتههاي بودجه در خصوص پرداختهاي اختيارپرداخت

ها و ربط مجلسين و در مورد درآمدها در كميته روشهاي ذيهاي اجباري در كمتيهمورد پرداخت

 كميته 13كميتة تخصصي هر مجلس داراي . گيردابزار مجلس نمايندگان مورد بررسي قرار مي

بودجه است كه مسئول بررسي بندي عملياتي  زمينه مختلف برحسب طبقه13كاري در 

ربط هاي كاري، پس از بررسي موارد ذيهر يك از اين كميته. ربط هستندهاي ذيپرداخت

سر جمع اين لوايح نبايد . دهند مييپيشنهاد خود را در قالب يك اليحه تخصيص به كميته اصل

ي، و درآمدها و هاي اجباردر مورد پرداخت. يشتر باشدباز منبع پيشنهادي در اليحه بودجه 

شود و در صورت وجود منابع كافي امكان امكانات استقراضي، كار به صورت تلفيقي دنبال مي

توانند هاي مسئول نميبر اساس قانون ياد شده كميته. هاي پيشنهادي وجود داردتغيير در پرداخت

 بودجه در مهلت زماني بررسي. پيشنهادهايي بدهند كه موجب افزايش مبلغ كسري بودجه شود

.  آوريل است15مجلسين تا 

1گرجستان. 4

:گرجستان، دولت موظف به تهيه موارد زير شده است» هاي بودجهقانون نظام«بر اساس 

هاي مالي وچارچوب شاخص. 2هاي كالن اقتصادي، دورنمايي ميان مدت از شاخص. 1

.سال بعد از آنو يكهاي مالي براي سال بودجه راهكارهاي اساسي بودجه و سياست. 3

:  در گرجستان به شرح زير استMTEFبنابراين فرآيند تهيه و تدوين و اجراي 

مربوط به منابع به وسيله وزارت اين فرآيند . هاي ميان مدتبينيتهيه چارچوب پيش•

هاي اين چارچوب با استفاده از چارچوب ميان مدت سياست. شوددارايي شروع مي

. گيردهاي مالي ميان مدت دولت انجام ميستكالن اقتصادي و سيا

1. Ministry of Finance of Georgia, "Medium- Term Expenditure Framework, Design 
and Implementation Plan".
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در مرحله اول . گيرداين فرآيند در دو مرحله انجام مي. هاهاي هزينهتعيين سقف•

هاي ميان بخش از ها براي تهيه چارچوبدستگاه. شودهاي مقدماتي تعيين ميسقف

اي تهيه شود كه بردر مرحله دوم سقف نهايي اعالم مي. كننداين سقف استفاده مي

. گيردهاي اجرايي مورد استفاده قرار ميبودجه ساالنه دستگاه

تعيين ) EDPRP(هاي ياد شده با استفاده از برنامه توسعه اقتصادي و كاهش فقر سقف

 به صورت MTEFاند و از طريق هاي اقتصادي اصلي ارائه شدهدر اين برنامه سياست. شوندمي

. شوند ميراهكارهاي سياستي بخش برگردانده

شوند ولي در سال اول برنامه و بودجه مصوب تلقي مي.  سه سال استMTEFدوره زماني 

بندي هماهنگ با افق زماني اين زمان. هاي دوم و سوم بودجه و برنامه حالت راهنما دارنددر سال

EDPRPاست  .

 اين وزارتخانه هاي مقدماتي و نهايي با وزارت دارايي است كه پيشنهاد مسئوليت تهيه سقف

هاي اجرايي ابالغ وسيله وزارت دارايي به دستگاهمصوبات كابينه به. رسددر كابينه به تصويب مي

به » MTEFهاي خط مشي«هاي مقدماتي در قالب سندي تحت عنوان سقف. شودمي

دجه از ها و ساير ضوابط تهية بوشود، اين سند همراه با دستورالعملهاي اجرايي ابالغ ميدستگاه

.  خواهد بودMTEFهاي نهايي بخشي از گزارش سقف. هاي اجرايي استسوي دستگاه

هاي اوليه به عنوان راهنماي  پس از ابالغ سقف:هاي بخشيها و استراتژياولويت•

هاي خود را مشخص هاي استراتژيهاي اجرايي اولويتهاي ميان مدت، دستگاهبرنامه

. هاي فني است اين مرحله فقط ارائه راهنمايينقش وزارت دارايي در. كنندمي

: گيرددر اين مرحله سه اقدام اساسي صورت مي

ها و وظايف اصلي، اهداف، سياست: هاي بخش شاملتهيه گزارش استراتژي�

به بيان ديگر اين گزارش .  باشدEDPRPراهبردهاي هر بخش كه بايد هماهنگ با 

. سازدرقرار مي و برنامه توسعه را بMTEFارتباط بين 

هاي عملكرد ها و شاخصمحصوالت، فعاليت: هاي اجرايي شاملتعيين برنامه�

هاي اجرايي موجود تواند با بررسي برنامهاين قسمت مي. مربوط به هر برنامه اجرايي
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هاي اجرايي شروع شود و اصالحات الزم در آن به عمل آيد و در صورت لزوم برنامه

. شودپيشنهاد مي

شامل (يابي براي سه سال براي هر برنامه اجرايي  اين هزينه:هايابي برنامهههزين�

.گيردانجام مي) ايهاي جاري و سرمايههزينه

هاي اجرايي به هاي بخشي، برنامه براي رعايت سقف:هاگذاري برنامهاولويت�

هاي اجرايهاي مختلف برنامهشوند كه در قالب سقفگذاري مياي اولويتگونه

اي مقدماتي بخش نتيجه اين فرآيند ارائه چارچوب هزينه. خاصي قابل اجراي باشند

. است

 خود را تهيه MTEFها، گزارش اي بخشهاي هزينهوزارت دارايي بر اساس چارچوب

پس از تأييد و تصويب اين گزارش . شودنمايد، كه براي بررسي و تصويب به كابينه ارائه ميمي

شود كه اين هايي در اختيار وزارت دارايي گذاشته ميراي تهيه چارچوبدر كابينه نتيجه ب

هاي اجرايي بر اساس دستگاه. كندهاي اجرايي ابالغ ميوزارتخانه نيز نتيجه را به دستگاه

. كنندچارچوب مخارج بخشي و بودجه ساالنه خود را تهيه مي

:  در گرجستان به شرح زير استMTEFفرآيند اجراي 

گروه كاري «مسئوليت اين هماهنگي با  . MTEF هماهنگي كلي اجراي فرآيند.1

MTEF «و اعضاي آن را معاونان است مسئوليت اين گروه كاري با وزير دارايي . است

هاي مالي وزارت دارايي، وزير اقتصادي، وزير مشاور در امور بودجه و سياست

اين . دهندتشكيل مي مورد هاي اجرايي حسبيكپارچگي اروپا و معاونان وزاري دستگاه

هاي آموزشي و گروه كاري عالوه بر انجام امور هماهنگي، اموري مانند طراحي برنامه

، اصالحات تشكيالتي و ساختاري و بررسي قوانين و مقررات و MTEFفرهنگ سازي 

. دنانجام اصالحات الزم در اين زمينه را برعهده دار

مسئوليت اين امور با وزارت دارايي است . ينامور اجرايي هماهنگي از باال به پاي.2

. رسدهاي مالي و بودجه اين وزارتخانه به انجام ميكه از طريق دو معاونت سياست

هاي ميان مدت در خصوص منابع نويسهاي مالي مسئول تهيه پيشمعاون سياست
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ن  كالبينيقسمت اول با عنوان پيش. انددر اين معاونت دو قسمت ايجاد شده. است

ها با بينيپيش. ريزي درآمدهااقتصادي و آمار مالي دولت، و قسمت دوم با عنوان برنامه

گيرد، كه داراي يك بخش خاص براي استفاده از الگوي كالن اقتصادي انجام مي

ا مسئوليت تهية چارچوب مالي ريزي درآمدهقسمت برنامه.  درآمدهاستبينيپيش

معاونت بودجه وزارت دارايي نقش اساسي را در تعيين . مدت را نيز بر عهده داردميان

. هاي بودجه ساالنه بر عهده داردمشي و خطMTEFهاي بخشي، تهيه سقف

هاي اجرايي نقش اساسي  در اين فرآيند دستگاه.امور اجرايي از پايين به باال.3

د بودجه ها و محصوالت و همچنين پيشنهاها، برنامهيابي فعاليتدارند كه شامل هزينه

هاي كاري هر اين عمليات در قالب گروه. هاي اعالم شده استبخش در قالب سقف

. رسدگردد، به انجام ميريزي هر بخش تشكيل ميبخش كه به رياست معاون برنامه

1آلباني. 4-5

هدف اصلي در .  تهيه شد2003-2001اولين چارچوب بودجه ميان مدت كشور آلباني براي دوره 

هاي تعيين شده در مجموعه از اين چارچوب، ارائه سازوكاري براي عملياتي كردن اولويتاستفاده 

اهداف . اي بودها و اقدامات بودجهدر قالب سياست) GPRS(» هاي رشد و كاهش فقراستراتژي«

مسئوليت اصلي تهيه . گرديدريزي ميبعدي نيز شامل ارتقاي پاسخگويي و شفافيت فرآيند بودجه

. شودهاي اجرايي انجام ميكارها وزارت دارايي كشور آلباني است كه با همكاري دستگاهاين سازو

در نتيجه به . ، با موفقيت همراه بود2001 اين كشور در فرآيند تهية بودجه سال MTEFاولين 

. هاي بعد ادامه يافتصورت غلطان در سال

ارتباط نزديك و ، MTEF وGPRSساختار مشترك نهادي براي هماهنگي و مديريت 

ساختار نهادي براي تهيه . هاي اين دو فرآيند را تضمين كرده استسازگاري اهداف و سياست

1. Kanari, Alma, (2001). "Albania: Linking the Medium- Term Expenditure
Framework and the GPRS."
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MTEFاي از ساختار نهادي  زير مجموعهGPRSكميتة . 1: ساختار هر دو نهاد شامل.  است

ن ده است كه بيشدقت زياد . شودها ميهاي كاري فني بخشگروه. 3گروه كاري و . 2راهبري،

MTEFريزي ساالنه همبستگي الزم ايجاد شود و فرآيند بودجه .

MTEFچارچوب تهيه شده در ماه ژوئن . هاي فوريه تا مه آماده گردد بايد همه سال در ماه

رسد و در نتيجه فرصت كافي براي منظوركردن نتايج آن در به تصويب شوراي وزيران مي

. شود، وجود دارده مي ژوئيه آماد15اي كه تا هاي بودجهمشيخط

. گردد در آلباني مراحل زير ميMTEFفرآيند تهيه 

: گيردهاي زير را در برمياين گزارش سر فصل. MTEFتهيه گزارش تحليلي ) الف

اي را هاي هزينهتهيه چارچوب كالن مالي براي مخارج دولتي كه مبناي تخصيص•

هاي موجود در  فقر و برنامههاي كاهشها سقف اولويتاين تخصيص. دهندشكل مي

GPRSاجزاي عمده اين . كنند را كه بايد از طريق بودجه تأمين شود، تعيين مي

تجزيه و تحليل روندهاي متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد و تبعات . 1: چارچوب عباتند از

تجزيه و تحليل روند درآمدها، بررسي . 2اي، آن براي درآمدها و نيازهاي هزينه

تجزيه و تحليل روند تأمين . 3بيني درآمدها، تأمين مالي جديد و تهيه پيشامكانات 

بيني استقراض پيش. 4بيني تعهدات و نحوه بازپرداخت تعهدات، مالي خارجي و پيش

.تهية چارچوب تلفيقي منابع براي سه سال آينده. 5داخلي و 

: ها شاملعاين موضو. هاي دولتيهاي مربوط به هزينهتجزيه و تحليل موضوع•

هاي مقابله با فساد، و فرآيند عدم استراتژي كاهش فقر، اصالح مديريت دولتي، سياست

هايي در زمينة همچنين تحليل. هاستتمركز كه متضمن مداخله در تعدادي از بخش

ها مانند حقوق و دستمزد بخش دولتي، مخارج بندي هزينهاقالم موجود در طبقه

.شودگذاري انجام ميها و سرمايهنهداري، ياراعملياتي و نگه

هدف از اين اقدام حصول اطمينان از اين است كه . اي بخشيتهية راهبردهاي هزينه•

اي هاي برنامهها و اولويتهاي عمومي با توجه به سياستهاي هزينهتخصيص

هاي بخشي اند و منابع به طور مؤثر در برنامه تعيين شدهGPRSمشخص شده در 
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 بر پنج بخش اصلي كه حدود دو سوم كل MTEF. اندفاده قرار گرفتهمورد است

بهداشت، : اين پنج بخش عبارتند از. دهند، تأكيد داردهاي دولتي را تشكيل ميهزينه

تهية . هاآموزش، حمايت اجتماعي، حمل و نقل و امور زيربنايي مربوط به شهرداري

ربط ري كه به رياست وزارتخانه ذيهاي كااي بخشي به وسيله گروهراهبردهاي هزينه

.گيردشود، انجام ميها تشكيل ميو نمايندگاني از ساير وزارتخانه

. اي بخشيهاي هزينهاي شامل چارچوب كالن مالي و راهبردهاي هزينهتهية برنامه•

هاي دولت با در نظر تخصيص اعتبارات براي هر يك از اجزاي هزينه. 1: عبارتند از

اي بخشي هاي هزينهبرنامه. 2هاي جديد، بيني هزينهاي اخير و پيشگرفتن رونده

.هابيني اعتبارات براي تمام بخشدهندة روند گذشته و پيشنشان

 اين MTEFپس از اتمام امور فني تهيه . MTEFبرگزاري كارگاه بررسي )ب

زمان تشكيل . گردد تهيه شده تشكيل ميMTEFنويس كارگاه براي بررسي پيش

 نفر در سطح 50كنندگان در كارگاه حدود رگاه معموالً پايان ماه مه و تعداد شركتكا

.هاستمعاونان و مقامات ارشد وزارتخانه

پس از خاتمه كارگاه، وزارت دارايي بر . MTEFكردن و تصويب سند نهايي) ج

 را نهايي MTEFنويس اساس نتايج حاصل از مذاكرات انجام شده در كارگاه، پيش

به شوراي » هاي اقتصاديكميته سياست« از طريق MTEFدر ماه ژوئن سند . كندمي

. رسدسند مزبور تا پايان ماه ژوئيه به تصويب شوراي وزيران مي. شودوزيران ارائه مي

هاي مشي در شوراي وزيران، براي تهيه خطMTEF  پس از تصويب.تهية بودجه) د

هاي اجرايي به عبارت ديگر، بودجه دستگاه. دشوبودجه سال آينده از آن استفاده مي

. تهيه شودMTEFبايد براساس رهنمودها و سقف اعتبارات بخشي مندرج در 

 قبل از نهايي شدن سند اليحه MTEF سند نهايي . به مجلسMTEFارائه ) هـ

بنابراين قبل از شروع بحث بودجه در . شودبودجه در دولت به مجلس ارائه مي

هاي كالن و بخشي وجود مشيها و خطافي براي بررسي سياستمجلس، فرصت ك

.دارد
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مدت مخارج دولت در ايرانكاربرد چارچوب ميان. 5
هاي هاي برنامههاي ساالنه در ايران در چارچوب و هدفدر حال حاضر بودجه•

بيني چارچوب ياد شده ارقام كالن اقتصادي را پيش. شودساله تهيه ميمدت پنجميان
كند، و هاي كلي بخشي را مشخص مي، اهداف منابع و مصارف كلي و اولويتكرده

ساله به از برنامه پنج. سازدهاي مديريت مخارج را مشخص ميگيريها و جهتسياست
شود و اي استفاده ميهاي بودجهبينيعنوان يك مرجع ثابت در توجيه و ارائه پيش

اگرچه . شود به مجلس گزارش ميهاي برنامه كنترل وهرگونه انحراف از هدف
شود، چارچوب كالن آن هر سال ساله به صورت غلطان تهيه نميهاي پنجبرنامه

.شودبهنگام مي
هاي هاي ملي در برنامهگذاري استراتژيك در كشور از طريق تعيين اولويتاولويت•

ديريت و قواي مجريه، مقننه و قضاييه به همراه سازمان م. گيردساله انجام ميپنج
هاي جاري و عمراني، و فرآيند ريزي كشور، با اختيارات وسيع درخصوص بودجهبرنامه
نكتة اساسي و كليدي كه . ريزي مسئوليت ارتباط بودجه و برنامه را برعهده داردبرنامه

هاي ملي و در اين نظام بايد مورد توجه قرار گيرد ميزان انطباق اهداف با اولويت
به بيان ديگر، . مدت استهاي ساالنه با برنامه ميانباق بودجههمچنين ميزان انط

هاي ساالنه به عنوان ابزار استراتژيك آيا بودجه: اين است كهشود ميمطرح سؤالي كه 
شوند يا نه؟تلقي مي

هايي ساله ممكن است منجر به كاهش در پرداختتهيه بودجه ساالنه با تصويري يك•
 مشكل ندارد، ادامة روند آن ممكن است به اقتصاد لطمه شود كه اگرچه از نظر سياسي

اي و يا به تعويق انداختن هاي سرمايهبراي مثال، كاهش اعتبارات تملك دارايي. بزند
جويي ساالنه تلقي شود، ولي اين اي ممكن است صرفههاي سرمايهداري دارايينگه

دل بودجه كوتاه مدت سال خواهد بود و چنانچه عدم تعاجويي فقط براي يكصرفه
هاي آينده نيز ادامه يابد، به موجودي ها در سالاگر اين كاهش. باشد مناسب است

كند و گذاري بر رشد اقتصادي جلوگيري ميسرمايه لطمه خواهد زد، از تأثير سرمايه
.دهدهاي حمايت اجتماعي را كاهش ميكارايي و اثربخشي برنامه
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اي، يافتن راهي ها يا پيشنهادهاي جديد هزينهياستبدون چارچوبي براي ارزشيابي س•

هايي كه نياز گذارياقدام به سرمايه. براي خروج از عدم تعادل مالي مشكل خواهد بود

هاي آينده دارند، بدون در نظر گرفتن امكانات مالي در داري در سالهاي نگهبه هزينه

.گذاري شود از سرمايهبرداري مطلوبهاي آينده ممكن است موجب عدم بهرهسال

در اين برنامه اقدامات و . گرايانه استاي واقعساله چهارم توسعه برنامهبرنامه پنج•

با وجود . هايي كه هر دستگاه اجرايي بايد آن را انجام دهد، مشخص شده استفعاليت

MTEFشود و با خصوصيات يك  محسوب نميMTEFاين برنامه چهارم توسعه يك 

اين برنامه يك برنامه ثابت است و ساالنه براساس تحوالت شرايط . مطابقت ندارد

.شودكالن اقتصادي بهنگام نمي

ساله تهيه هاي پنجهاي ساالنه بايد در چارچوب برنامهبراساس قوانين موجود بودجه•

هاي برنامه هاي جديدي كه در برنامه نباشند يا مغاير با بعضي از سياستسياست. شوند

ساله با دورة برنامه پنج). مگر جداگانه از طريق اصالح برنامه(يت اجرا ندارند باشند قابل

هاي مجلس منطبق نيست و مجلس جديد يا رئيس هاي رياست جمهوري و دورهدوره

همين امر . هاي تعيين شده در دوره قبل كار كنندجمهور جديد بايد براساس اولويت

براي اصالح برنامه و يا يافتن منابعي خارج از هايي شود همواره به دنبال راهباعث مي

.چارچوب منابع متعارف برنامه و بودجه باشند

اين اهداف قرار . ها نيستبرنامه چهارم توسعه شامل اهداف استراتژيك براي بخش•

. است در سندهاي بخشي منظور شود هرچند كه ضمانت اجرايي آن مورد سؤال است

ها مشخص شده ها و وزارتخانههايي براي بخشو فعاليتالبته در سند برنامه اقدامات 

دار و هاي اولويتها، برنامهگونه اثري از اهداف استراتژيك بخشاست، ليكن هيچ

براي مثال، در مورد بخش . هاي الزم براي دستيابي به اين اهداف نيستسياست

حت پوشش هاي بهداشتي جمعيت تساله نتايج شاخصبهداشت معلوم نيست هدف پنج

ها و منابع ها، برنامهترين مشكل بهداشت در ايران چيست؟ چه سياستچيست؟ مهم

بيني شده است؟مالي براي رفع اين مشكالت پيش
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هاي اجرايي در اي براي بده بستان بين دستگاهگونه انگيزهدر برنامه چهارم توسعه هيچ•

جايگزيني بين منابع امكان . كندبيني شده ايجاد نميچارچوب منابع كلي پيش

.بيني نشده استها پيشبيني شده براي بخشپيش

ريزي، توانايي تهيه و اجراي  سال تجربة برنامه70خوشبختانه در ايران با داشتن حدود •

را در گذشته در ايجاد امر اين كه هاي ميان مدت مخارج دولت وجود دارد چارچوب

در اين زمينه با توجه به نكات ياد شده، . نشان داده استنيز تحوالت روندهاي موجود 

:شودموارد زير پيشنهاد مي

هاي ساير كشورها با توجه به ادبيات موجود، نكات مذكور در اين گزارش، تجربه.1

منظور هاي ميان مدت مخارج دولت و به خصوص بهدر زمينه تهيه چارچوب

 ماهيت  دو ساالنه باMTEFهاي رياست جمهوري، تهيه هماهنگي با دوره

توان به بندي آن را ميرسد كه زمانتر به نظر ميغلطان براي كشور مناسب

.تر تنظيم نمودطور دقيق

هاي بودجه دو ساالنه اول در چارچوب قانون اهداف كّمي و كيفي و سياست.2

هاي برنامه چهارم توسعه و با توجه به تغييرات به عمل آمده در آن طي ماه

 قانون 44هاي اصل  جديد، مانند ابالغ سياستگذشته و همچنين تحوالت

.اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تهيه شود

هاي اعتبارات هاي بخشي، سقفدر چارچوب اهداف كّمي و كيفي كلي، اولويت.3

ها در دورة زماني هاي كمي بخشاي و هدفهاي سرمايهاي، تملك داراييهزينه

.تهيه شود) 1387-1386(مورد نظر 

ريزي كشور تهيه،  دو ساالنه با تركيب مذكور در سازمان مديريت و برنامهبودجه.4

و پس از طرح و تأييد مقدماتي در شوراي اقتصاد براي تصويب نهايي به دولت 

.ارائه شود

 كل كشور در چارچوب بودجه دو ساالنه تهيه و 1386بخشنامه بودجه سال .5

.ابالغ گردد
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ريزي بر مبناي عملكرد در سال اجراي بودجهدست آمده در با توجه به تجربه به.6

هاي اجرايي و هاي عملكرد برنامه، شاخص1385 و در تهيه بودجه سال 1384

 دو ساالنه تهيه و پيشنهاد MTEFهاي اجرايي در قالب هاي دستگاهفعاليت

.شوند

مجوزهاي قانوني الزم براي انجام اصالحات الزم در قانون برنامه چهارم قبل از .7

.ئه اليحه بودجه سال بعد از مجلس شوراي اسالمي گرفته شودارا

چارچوب دو ساالنه همراه با اليحه بودجه به مجلس شوراي اسالمي تقديم .8

بديهي است چارچوب مزبور جنبة اطالعاتي داشته و آنچه به تصويب . شود

. مجلس خواهد رسيد اليحه بودجه سال بعد است

د به صورت غلطان مورد تجديدنظر قرار هاي بعچارچوب دو ساالنه در سال.9

.گيرد
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