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تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن 
 بودجه در دوران کنونی

  2 د منصوری بروجنیممح، 1 نژادسید احمد حبیب
 

 حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران ی. استادیار دانشکده1

 . دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران2
 

 81/81/8593: رشيپذ  18/1/8593: افتيدر

 یدهكچ
رود که در قانون اساسی ایران نیز شمار میریزی بهسالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه

منعکس شده است. با وجود این بداهت، مبنا و حکمت این اصل چیست؟ این مقاله، تحقیقی 
های اصل وجو در ریشهی جستهای تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی براای مبتنی بر روشکتابخانه

یی اصل سالیانه بودن بودجه کاراسالیانه بودن بودجه و میزان حفظ و بقای آن مصالح در عصر حاضر و 
دهد سالیانه بودن بودجه مبتنی بر دو حکمت اصلی، یعنی برای تأمین اهداف است. این مطالعه نشان می

تر از یک سال بوده است، که ای کوتاهی در بازهسالیانه بودن سری درآمدزایی دولت و امتناع حسابرس
گذاری ای و هدفایجاد بینش مقایسه همچونبر این، نتایج تبعی سالیانه بودن امروزه وجهی ندارد. عالوه

ی مالی بلندمدت قابل تأمین است. اصل سالیانه بودن در عمل با راهبردی نیز از طرق دیگری مانند برنامه
ها ریزی با این ایراد مواجه است که دولتهای بودجهشود. اگرچه افزایش بازهجرا میاستثنائات فراوانی ا

ی مردم و چرخش قدرت واکنش مناسب نشان دهند، در وضعیت فعلی هر توانند به تغییر ارادهنمی
های گذشته درگیر است. با امکانات و اقتضائات عصر حاضر، نحوی با نتایج سیاستگذاریدولتی به

 عنوان یک اصل نیست.به تأکید بر سالیانه بودن بودجه به نیازی

ریزی، تاریخ بودجه، ی مالی، بودجه، اصل سالیانه بودن، برنامهاصول بودجه :هادواژهیلک
 حقوق مالی.

                                                                                                                                                       
* E-mail: A.habibnezhad@ut.ac.ir 

E-mail: M_mansouri@ut.ac.ir                                                                            ی مسئولنویسنده  ** 
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 مقدمه
ی دیگری نداریم. وضعیت ما شبیه کنیم، چون گزینهی سالیانه عمل میما از طریق بودجه»

« ای بودی سالیانه کار دلیرانهای است. در آن زمان نیز، طرح بودجهدجهادارات دولتی پیشابو
(Caiden, 1982: 523). ی سند بودجه سخن گری دربارهکایدن بیش از سه دهه قبل، با چنین انقالبی

توان تا جایی پیش برد که صفات ذاتی بودجه را نیز از آن سلب گری را میگفت، آیا این انقالبیمی
ی کشوری گره خورده است که در ادبیات انگلیسی یانه بودن، تا جایی به مفهوم بودجهکرد؟ سال

رود. در متون کار میبه« ی سالیانهبودجه»ی بخش دولتی اصطالح معموالً برای اشاره به بودجه
ی مفهوم بودجه صورت گیرد و در همان اولین نتایج وجویی دربارهفارسی نیز محال است جست

ی بخش لیانه بودن بودجه برنخورد. سالیانگی در حالی یک اصل مقوم و اساسی بودجهبه اصل سا
ی مبانی و غایات آن صورت نگرفته هاست تأملی جدی دربارهرود که مدتشمار میدولتی به

است. در منابع فارسی، پرداختن به حکمت اصل سالیانه بودن بودجه چندان مورد توجه نبوده 
توان به اثر دکتر ولی رستمی اشاره کرد که بعضی احتماالت در ثال نقض، میعنوان یک ماست. به

( و در منابع 221-22۲: 1۹۳۱مورد حکمت سالیانه بودن بودجه را بررسی کرده است )رستمی، 
  .شمارندانگشتدر متن تحقیق هویداست، این آثار  چنانکهزبان نیز انگلیسی

طلبد. در هر سال تقریباً سه ماه از زمان سی فراوانی را میروند تصویب بودجه در ایران، انرژی سیا
شود. فارغ از تصریح قانون اساسی که بودجه باید سالیانه تصویب مجلس، صرف تصویب بودجه می

ی شود، مبنای نظری سالیانگی بودجه چیست؟ از لحاظ نظری، در ادبیات فارسی سالیانگی، یک قضیه
رفته است و پژوهشگران شمار میازای نظری اما حالل مسئله بهقد مابهنوعی توافق فا کمدستبدیهی یا 

های ریزیاند. تنها در پرتو ناکارامدی برنامهطور جدی مبنای نظری آن را بررسی نکردهگاه بههیچ
هایی مانند های عمرانی گسترده و تأثیرگذار بوده است که به جایگزینمدت برای اجرای طرحکوتاه
مدت در ادبیات های مالی میانهای اخیر، به برنامهای در سطح اجرایی یا در سالتوسعه هایبرنامه

های سالیانگی بودجه، شاید ها و ریشهدانشگاهی توجه کافی صورت گرفته است. پرسش از خاستگاه
 ای متناسب با روح زمانه به ما عرضه کند.ای برای یک اصل بودجههای ارزندهراهنمایی
های موجود را دارند، با های اصولی که بنای تغییر کالن رویهکه گفته شد، پژوهشهگونهمان
شده را که نسبتاً خوب عمل های فراوانی مواجهند. چرا و به چه دلیل باید روندی عینی و تجربهدشواری

اید به این ی آرمانی فرضی که ارزیابی دقیقی از پیامدهای آن نداریم، جایگزین کنیم؟ شکند، با ایدهمی
اند. اگر بشر با وضعیت خوب کنونی دلیل که همین سوداهای آرمانی تحوالت بزرگ بشری را رقم زده

توانست تمدن امروزی را ایجاد گاه نمیآمد، هیچوجوی بهتر برنمیداد و در جستبه حیات ادامه می
 د بهترین چیز برای ما چیست.آموزتوان بهترین را اثبات کرد، تنها تجربه میکند. بر روی کاغذ نمی

و  تأملدر این مقاله با بازخوانی و کشف دالیل وضع اصل سالیانگی بودجه، این اصل مورد 
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های تحلیل تاریخی و ای و با تکیه بر روشاز طریق پژوهش کتابخانه تأملگیرد. این بازخوانی قرار می
ی تعریف قانونی بودجه، چرایی ئهی حاضر پس از اراتحلیل تطبیقی صورت گرفته است. در مقاله

سالیانه بودن آن بررسی شده است. این چرایی، دو دلیل اصلی )سری زمانی درآمدزایی دولت و 
ای( دارد. در مبحث ی دولت(، و دو دلیل فرعی )ارزش راهبردی و ایجاد بینش مقایسهحسابرسی سالیانه

ی دهند اصل سالیانهاین موانع نشان میسوم، موانع نظری یکساله بودن بودجه بررسی خواهد شد. 
باید و شاید از پختگی برخوردار نیست، بلکه گاهی تبعات نامناسبی برای حکمرانی دارد.  چنانکهبودجه 

به همین سبب در مبحث بعد راهکارهایی برای کاهش تبعات اصل سالیانه بودن ارائه شده است که 
های مدت و ابزار تاریخ انقضا. طوالنی کردن دورهیانمهای مالی از استفاده از برنامه اندعبارت
شود؛ در مبحث ی مردم میروست که مانع از بروز تغییر ارادهساالرانه روبهریزی با این ایراد مردمبودجه

 پایانی به این نکته پرداخته شده است.

 تعریف بودجه. 1
کیف چرمی است. در بریتانیا، به معنای  bougetteی التین، ی بودجه برگرفته از کلمهکلمه

نژاد، وند و ابراهیمی)فرج شدبینی مالی دولت در کیفی کوچک به پارلمان برده میسند پیش
ی م اصطالح بودجه رسماً در فرانسه و برای سندی که دربردارنده1114در سال  (.۹-4: 1۹۳2

 (.2۳۹: 1۹۹۳، )پیرنیا کار برده شدهای دولت در یک سال است، بهدرآمدها و هزینه

گردد. همین یبازمخورشیدی  121۳ی تعریف بودجه در قوانین ایران، به سال پیشینه
ی دخل و شدهبینی تصویبی بودجه مورد توافق است: پیشدر زمینه همچنانتعریف قانونی، 

شود، نیز یک سال ی مالی نامیده میاین مدت معین، که سنه (1)خرج مملکت برای مدت معین.
، بر تصویب آن توسط مجلس 1۹12یدی تعیین شد. در قانون محاسبات عمومی سال خورش

االجرای کنونی مالک عمل قرار تعریف الزم 1۹11در نهایت در سال  (2)شورای ملی تأکید شد.
تقریباً شبیه به تعریف مندرج در قانون محاسبات عمومی سال  1۹11گرفت. تعریف سال 

بنا شده و تنها اهداف کارکردی  121۳بر چارچوب تعریف بود، که همان تعریف نیز  1۹4۳
از این قرار  1۹11بودجه در آن درج شده بود. تعریف کنونی از بودجه براساس قانون سال 

ی و حاو یهته یسال مال یک یدولت است که برا یمال یکل کشور برنامه یبودجه»است: 
منجر به  یاتی کهانجام عمل برایها ینهرد هزمنابع تأمین اعتبار و برآو یردرآمدها و سا بینیپیش

طرح قانونی محاسبات  1ی ، است. در ماده«شود...یم یقانون یهاو هدف هایاستس یلن
ی ، نیز بر اهداف کارکردی بودجه تأکید شده است. نکته1۹۳2شده در سال عمومی، تقدیم

مدت ای میانقق اهداف برنامهحائز اهمیت این تعریف تأکید بر همراستا بودن بودجه برای تح
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 (۹)ای نیز اضافه شده و مورد تأکید قرار گرفته است.است. در این تعریف اصول بودجه

 ی سالیانه بودن بودجهفلسفه. 2
بودن و به تعبیر دیگر سالیانه بودن یک  دارمدتگرفته از بودجه، در تعاریف قانونی صورت

ن وصف توقیتی بودن را از مفهوم بودجه جدا کرد. تواینمی که اگونهبه، استعنصر مشترک 
تواند مبتنی بر یم، استاین توقیت که معموالً در نظام تقنینی مالی ایران محدود به یک سال 

 دالیل زیر باشد. 

 (4)سری زمانی درآمدزایی. 2-1
هایی ، بر تعریف بودجه حاشیهاصول و قواعد و قوانین مالیهمرحوم محمد مصدق در کتاب 

ده است. از جمله در مورد قید سالیانه بودن بودجه، یکی از دالیل احتمالی این امر را یکساله ز
ستانی ارضی دانسته است. محصوالت کشاورزی مانند برنج، گندم و کشمش بودن مأخذ مالیات

بعیت ی یکساله تستانی از مردم نیز از چرخهمالیات منطقاًاند و آمدهیمعمل ی یکساله بهدر چرخه
های عمومی یکساله را رقم ها، بودجهی درآمدزایی دولتی یکسالهکرده است. همین چرخهمی

ی کند. کشوری مثل هلند که در یک دورهزده است. ایشان به استثنائاتی در آن زمان اشاره می
(. ۳: 1۹11)مصدق، کرده است ساله تدوین میصورت دهساله، در قرن نوزدهم بودجه را بهپانزده

های جدیدتر در مورد مالیه نیز تکرار شده است که به این دیدگاه با شرح کمتری در برخی کتاب
( یا به ۳۳: 1۹11نهند )کیومرثی، گیری اصل ساالنه بودن بودجه صحه مییر کشاورزی بر شکلتأث

های نوظهورتر مانند گردشگری یا های درآمدزایی برخی صنایع و حرفهسالیانه بودن دوره
 (.11۹ :1۹۳2نژاد، وند و ابراهیمیکنند )فرجهتلداری اشاره می

در فهم چگونگی سالیانه شدن بودجه اهمیتی کلیدی دارد. « های زمانیسری»آشنایی با مفهوم 
ای در ادبیات آماری به مجموعه»کند: های زمانی را چنین تعریف میریاضیات، سری المعارفۀدائر

های زمانی هواشناسی(. برای اشاره شود )مثل سریف زمانی گفته میاز مشاهدات در مقاطع مختل
م این اصطالح اغلب 1۳2۲های پویا نیز استفاده شده است. از سال به این مفهوم از اصطالح سری

شود، ی تصادفی که در عمل و از طریق مشاهدات مختلف فهمیده میبرای توصیف یک پروسه
. یک (.Ibragimov, n.d)انی یعنی تحلیل آماری فرایندهای تصادفی های زمرود. تحلیل سریکار میبه

ای دهنده: این عنصر بنیادین و شکل(۱)چرخه-. روند1پذیر است: سری زمانی  به سه عنصر تجزیه
ای از حرکات بلندمدت )روند( و شود. مجموعهی طوالنی متعین میهای یک بازهاست که در داده

ها های فصلی: این دگرگونی. دگرگونی2های اصلی است؛ خه( در سریمدت تا بلندمدت )چرمیان
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مند است که از مسائلی مانند عوامل طبیعی )مثل تغییر فصول یرات فصلی و نظامتأثی شامل کلیه
هایی مانند نوروز و عاشورا(، مسائل قانونی )مثل موعد پرداخت های اجتماعی )مثل آیینسال(، آیین

یرات پایا و از تأثی دهندهها نشانطور کلی این دسته از دگرگونیگیرد. بهت میدستمزد( و ... نشأ
ها، بسیاری از قاعده: این دسته از دگرگونیهای بی. دگرگونی۹بینی است؛ نظر تقویمی قابل پیش

 .(Ward, 2007: 59)ناپذیرند بینیبندی، تأثیرات و مدت پیشاوقات از حیث زمان
ی کشاورزی چرخه-ودن بودجه ناشی از ابتنای درآمدزایی دولت بر یک روندمفهوم سالیانه ب

کرد نیز بر مبنای درآمد صورت متعارف در دنیا یکساله بوده و هزینهچرخه به-بوده است. این روند
صورت خاص ها و بهی درآمدزایی دولتگرفته است. آیا امروزه تکرارشوندگی و چرخهشکل می

های اخیر اتکای اصلی درآمدهای عمومی در ایران به درآمدهای است؟ در سالدولت ایران یکساله 
وصول این  (.11: 1۹۳4بار و دیگران، فروش، آتش)پیله مالیاتی و درآمدهای نفتی بوده است

های مستقیم ی درآمدهای مالیاتی براساس قانون مالیاتدرآمدها نیز لزوماً سالیانه نیست. درباره
و اصالحات  1۹11حات بعدی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب و اصال 1۹11مصوب 

های مالیاتی های متفاوتی از درآمدها وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده در دورهبندیبعدی، زمان
های مستقیم نیز به سه نحو تدریجی، ماهانه و سالیانه وصول مالیات (1)شود.وصول می ماههسه
و مالیات درآمد مشاغل اشخاص  (1)اصلی مانند مالیات اشخاص حقوقیشوند. درآمدهای می

شود. سایر ماهانه وصول می (۳)سالیانه، و مالیات بر درآمد کارمندان بخش دولتی (1)حقیقی
، مالیات بر (11)، مالیات بر درآمد امالک(1۲)درآمدهای مالیاتی مانند مالیات بر درآمدهای اتفاقی

شوند. صورت تدریجی و مصادف با تراکنش مالی دریافت میهمگی به (1۹)و حق تمبر (12)ارث
 (14)ی از مالیات معاف شده است.کلبهجالب آنکه درآمدهای حاصل از کشاورزی 

 بهی واریز درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت های اجرایی در خصوص نحوهنامهآیین
البته قرارداد وزارت نفت با  (1۱)است.خزانه دال بر ماهانه بودن حسابداری این واریزه حساب

بندی واریز درآمدهای نفتی دائمی شده، در مورد زمان (11)1۹۳۹شرکت ملی نفت که از سال 
های مربوط، واریز بالفاصله و نامهتوسط شرکت ملی نفت به خزانه ساکت است. قانون و آیین

الزم دانسته است. تکلیف ی کل کشور را های خزانهالحساب درآمدهای نفتی به حسابعلی
از مجموع مقررات  (11)بانک مرکزی برای تخصیص درآمدهای شرکت ملی نفت، ماهانه است.

 شوند.آید که درآمدهای نفتی سالیانه تحصیل نمیچنین برمی
شود؛ صورت سالیانه تحصیل یا حسابداری میحجم کمی از درآمدهای دولت به

ورت قراردادی یکساله است. آیا با تغییر سری زمانی صهای مالیاتی بهبندیزمان خصوصبه
تر، مدتی سالیانه به یک سری زمانی کوتاهی تکرارشوندهزمان یسردرآمدزایی دولت از یک 
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توان این واقعیت را نادیده نیازی به اصرار بر اصل سالیانه بودن بودجه است؟ البته نمی همچنان
صورت خصوص حسابداری ملی بر همین مبنا بهگرفت که بسیاری از مفاهیم قراردادی در 

توان گفت اینک زمان آن رسیده که متوجه امکان مانور ایجادشده اند. اما میسالیانه شکل گرفته
های های زمانی درآمدها و هزینهبندی بودجه و حسابداری خود باشیم. شناسایی سریدر زمان

دهد و ریزی یاری میع اصول بومی بودجهترین اقداماتی است که ما را در وضعمومی، از مهم
 ی متخصصان امر قرار گیرد.این امر باید موضوع مطالعه

 (11)حسابرسی سالیانه. 2-2
بیند، به ی کشاورزی میی سالیانه بودن چرخهاما مسئله را کمتر از زاویه (1۳)نائومی کایدن

های مان ابداع نخستین بودجهنظر کایدن انتخاب اصل سالیانه بودن بودجه تصمیمی بدیهی در ز
نگرد که این اصول ناشی از ای چنین میطور کلی به اصول بودجهسالیانه بوده است. وی به

شده در اروپا بوده است و از منظر یک آمریکایی این انتقاد را های تدویناصول نخستین بودجه
نهادهای صادرشده از  داند که بودجه برخالف دیگرای مورد توافق وارد میبه اصول بودجه

اروپا به آمریکا مورد بازبینی، اصالح و انطباق با نظام ایاالت متحده قرار نگرفت. حال آنکه به 
الشمول بودجه، بیش از آنکه جهانی و عام بودنگمان وی اصول بودجه، از جمله اصل سالیانه 

اند بوده وابسته فرهنگی اروپای قرن نوزدهم-اجتماعی -باشند، به مقتضیات خاص اقتصادی
(Caiden, 1982: 517). 
ی گیری اصل سالیانه بودن بودجه، ناشی از هدف و غرض اولیهدهد شکلکایدن ادامه می

، وزیر دارایی فرانسه (2۲)گیری نهادی به نام بودجه بوده است. جوزف دومینیک لویسشکل
خواست بر او با این کار می ی سالیانه را تقدیم پارلمان کرد.پساناپلئون، نخستین سند بودجه

آید و این جمالت کلیدی  فائقاندیشی مشکالت دیرپای فساد، عدم انضباط مالی و مصلحت
ترین ارزیابی از نیازهای احتمالی ما در نظر داریم دقیق»وی در محضر نمایندگان پارلمان بود: 

رائه دهیم؛ سپس های وزارتی خود اهای مورد نیاز برای انجام بخشخود و مجموع هزینه
ها و ابزارهای تأمین این نیازها را پیشنهاد خواهیم کرد. ]در نتیجه این کار[ هر طرحی از راه

برداری متعارف از منابع مالی برای رفع نیازهای خود مطمئن خواهد وزارتخانه از امکان بهره
خدمات توسط یک ی بود. این منابع مالی به ادق وجه ممکن در قبال نیازهای ناشی از ارائه

سازی الزم آید، هر وزیری موظف است تمام شفاف چنانچهیابند. وزارتخانه تخصیص می
  .(Marion, 1914: 379-380) «جزئیاتی را که برای شکل گرفتن نظر شما الزم است، ارائه دهد

 سازوکارگوید، در صورت روشن و مشخص شدن هدف اصلی، که کایدن می همچنان
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بارون لویی نیز شامل  مدنظری سازوکارهاراست خواهد بود. به بیان کایدن، آن سر رسیدن به
ها، ادغام درآمدها؛ نظارت بر ی هزینهبینی سالیانهتخمین و پیش»بود:  سازوکارهااین 

.  (Caiden, 1982: 517)«شده در پایان سال مالیهای حسابرسیها و مهیا کردن حسابپرداخت
شد. پذیر میمند کردن امکانبخشی مالی، تنها به مدد زمانن انضباططور خالصه به نظر کایدبه

ها قرار داد و هم مند کردن بودجه، هم سررسید مشخصی برای حسابرسی در اختیار دولتزمان
ها. این مسئله به مشکالت چندین قرن فرانسه و بینی هزینهچارچوب زمانی معینی برای پیش
کرد ماند و هزینهها مفتوح نمیدیگر هیچ حسابی برای سال سپس سایر کشورها پایان بخشید.

خورد. هنوز نیز فراهم کردن رقم نمی« های مبتنی بر درآمدهای آیندهبینیپیش»جاری برخالف 
عنوان یکی از ای مجریه بهی زمانی معین برای نظارت پارلمان بر عملکرد بودجهمحدوده

 (.2۲1: 1۹۳۲رود )رستمی، ر میکاتوجیهات اصل سالیانه بودن بودجه به
اصل سالیانه بودن بودجه که در قانون اساسی آلمان تصریح شده، مانع از آن نیست که در 

در مقام رسیدگی، هر  هرچندای برای دو سال تهیه و تقدیم مجلس شود، این کشور بودجه
ستثنائاتی برای اصل . در فرانسه نیز ا(Lienert & Jung, 2004: 239) شودسال جداگانه بررسی می

ی نویسندگان عمالً سالیانه بودن را به اصلی برای سالیانه بودن وجود دارد که به عقیده
هایی سالیانه در در فرانسه گزارش. ریزی تبدیل کرده استای و نه بودجهدهی بودجهگزارش

ها این گزارشای برای گستردهیژه ترتیبات نهادیوبهمورد وضعیت اجرای بودجه وجود دارد و 
 .(Lienert & Jung, 2004: 214)شود دیده می

توان به این نتیجه رسید که یکی از از بررسی وضعیت فرانسه و آلمان، احتماالً می 
های سالیانه بودن بودجه، وجود سررسید مشخص برای نظارت است. ترین حکمتمهم

ها رسیدگی شود. زمان رد آنی عملکها باید در تاریخ مشخصی بسته شوند و به نحوهحساب
بینی شود نحوی پیشمناسب برای این رسیدگی و نظارت مالی چقدر است؟ این زمان باید به

که تعادلی در دو مصلحت اغلب ناهمخوان پدید آورد. از یک طرف قدرت مانور و اختیارات 
ا ممتنع دیگر، رسیدگی دقیق ناظران مالی ر از طرفعرفی مسئوالن اجرایی را سلب نکند؛ 

توان می سال کند که ظرف یکزبان به همین نکته اشاره مینکند. یکی از نویسندگان فارسی
 (.۳1: 1۹11عمل آورد )دادگر، تری از عملکرد دولت بهبررسی دقیق

، این نهاد موظف 1۹12گرفته در قانون دیوان محاسبات کشور در سال با اصالحات صورت
های از سال (21)ل قبل را در دست رسیدگی داشته باشد.های جاری و ساشد همواره حساب

ماهه در دیوان ی حسابرسی ضمنی سه، این تکلیف قانونی با ایجاد رویه1۹1۲ی پایانی دهه
ماهه ارزیابی کلی و نه بررسی های ضمنی سهی عمل پوشید، اگرچه حسابرسیمحاسبات جامه
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ی بودجه را منتفی تفریغ سالیانههاست، حسابرسی ضمنی، نیاز به دقیق و جدی حساب
پذیر و در عمل نیز در ایران ی زمانی حسابرسی در نظر امکانکند. به هر حال کاهش دورهنمی

 های حسابرسی مزایای جانبی دیگری نیز دارد.محقق شده است. کاهش زمان
وری هتواند مشکل کاهش بهری زمان حسابرسی، میاز سوی دیگر، کوتاه شدن بیش از اندازه

و فشار بیش از اندازه به نیروی انسانی نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات را در پی داشته 
باشد. در ادامه در مبحث دوام دولت و توقیت بودجه نشان خواهیم داد که اصل سالیانه بودن 

انی ی زمازحد دورهرساند. کاهش بیشمی های بلندمدت دولت آسیببودجه چگونه به برنامه
دهند نتایج های بلندمدت را در پی دارد. حسابرسان ترجیح مییی حسابرسی از برنامهکاراآسیب نا
تر لطمه نخورد تا شهرت ایشان ی ایشان در پرتو حقایق جدیدتر و تفصیلیهای اولیهارزیابی

این امر اگرچه در  (.11: 1۹۳۲)برزیده و خیراللهی، عنوان یک حسابرس دقیق حفظ شود به
ی ی مهمی است که ایجاد فشار بیش از حد بر بدنهتر رواج دارد، نکتهکوچک مؤسسات

های حسابرسی، ما را از اصول حقوق عمومی کاهش زمان منظوربهکارشناسی دیوان محاسبات 
 کند.برای ایجاد بهترین عملکرد دولت دور می

تر نشود؛ تغییر نیز طوالنیی حسابرسی از یک سال دهند تا بازهحسابرسان دولتی ترجیح می
های تفصیلی و اتکای ای، عدم دقت در گزارشسریع مدیران سیاسی و گاه مدیران حرفه

مجریان، از دالیل این ترجیح است. به هر حال اصل این موضوع  فرایندهای حسابرسی به ذهنیت
 یترکیبی )بازه های حسابرسی را تغییر داد و حتی یک زمانتوان بازهکه در شرایط امروز، می

های جاری( مستقر کرد، غیرقابل تر برای هزینهکوتاه یهای عمرانی و بازهتر برای هزینهطوالنی
 های اصل سالیانه بودن بودجه را منتفی کند.تواند یکی از حکمتتردید است. این واقعیت می

 سالیانه  یارزش راهبردی بودجه. 2-3
رود، شمار نمیدارد که اگرچه فلسفه و هدف اصلی آن به ی سالیانه مزایایی جانبیبودجه
ی سالیانه یافته است. ای ناخواسته، جایگاه مهمی در اتکای ما به بودجهعنوان نتیجهامروزه به

عنوان محملی برای بازبینی و محک ی سالیانه بهیکی از این مزایای جانبی، ایفای نقش بودجه
یژه توسط پارلمان است. به نظر کایدن در پرتو این وهبهای مالی دولت زدن مجدد سیاست

ی سالیانه تر از طریق بودجههای مالی دولت نظارت کرد و از آن مهمتوان بر سیاستمزیت می
ی سالیانه در بودجه .(Caiden, 1982: 518) ی یک کل واحد مدیریت کردمثابهبهاقتصاد را 

بیشتر در این  تأملدهد. دست میدولت به اندازی راهبردی از وضعیت مالیحقیقت چشم
ی ایجاد های سالیانه اغلب بر پایهبودجه چراکهدهد، ناروا بودن آن را نشان می مزیت جانبی،
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شوند و همین مسئله خود مانع از ی سال گذشته نوشته میتغییرات افزایشی در بودجه
شونده به مرور خصلتی های تکرارشود. ردیفهای دولت میبندی مجدد سیاستاولویت

ما بر این گمان  .(Brumby, et al, 2013: 7)ییرند تغیابند، حال آنکه نیازها در حال تغییرناپذیر می
توانیم سالیانه مروری بر نیازهای خود داشته باشیم، اما عمالً ی سالیانه مییم که با بودجهابوده

ای پیشنهاد استفاده از چارچوب قاله، در خالل م(22)این امر محقق نشده است. محمد کردبچه
تخصیص منابع به  منظوربهی بودجه در این چارچوب را مدت مخارج دولت و تهیهمیان

ی اجرایی مدت بدنهدرگیری طوالنی (.۹۱: 1۹1۱)کردبچه،  کندهای راهبردی مطرح میاولویت
ش راهبردی شوند و های سالیانه فاقد ارزشود نگرشریزی طی سال موجب میدولت با بودجه

ی دوم ساله که در نیمههای پنجتر احساس شود. سنت تدوین برنامهی بلندمدتنیاز به برنامه
گذاری ی عمل پوشید نیز در حقیقت پاسخی به این ضرورت هدفجامه 1۹1۲ی دهه

 مدت بوده است. یطوالن
ی شد، اما این اثر توان منکر ارزش و اهمیت بودجه در مدیریت واحد و کالن اقتصادینم

ریزی به وجه سالیانه بودن بودجه پیوند نخورده است، بلکه به اصل برنامه لزوماًجانبی 
یر عوامل اقتصادی در تأثمدت بودن عمر این سند با توجه به کوتاه اتفاقاًگردد. ای بازمیبودجه

ی از شود. به نظر یکبلندمدت، موجب کمتر برآورده شدن هدف مدیریت راهبردی می
 کنند و عمر کمتر از یکهای زیادی را ایجاد میهای اقتصادی هزینهریزینویسندگان برنامه

(. ۳1: 1۹11برد )دادگر، کردی را از بین میی توجیه اقتصادی چنین هزینهنوعبهها، بودجه سال
 ی ملی نیست؟شاید بتوان گفت که آیا یک سال نیز عمر کوتاهی برای یک بودجه

 ایای در عملکرد بودجهد بینش مقایسهایجا. 2-4
صورت کلی های سالیانه بهاز دیگر مزایای جانبی بودجه، وجود فرصت مقایسه بین حساب

گیری دقیق برای های مختلف است. به همین سبب بودجه یک ابزار اندازهو بخشی در سال
بر آن گزارش تفریغ نافزو .(Caiden, 1982: 518)های مختلف است ی عملکردها در سالمقایسه

 تر کند. تر و واقعیتواند این مقایسه را دقیقبودجه نیز می
های مختلف )که لزوماً دارای توان به نمایندگان مجلس با تخصص آنچهدر حقیقت 
های تقدیمی دولت در ادوار ی بین بودجهریزی اقتصادی نیستند( توان مقایسهکارشناسی برنامه

کند، امکان ی تقدیمی میشان را مجاب به پذیرش یا رد کلی بودجهدهد و ایمختلف را می
ی مصوب سال ی تقدیمی سال جاری در محک بودجهای و گذاشتن بودجهی مقایسهمطالعه

ای فراوان مرکز گذشته و ارزیابی این دو با عملکرد جاری یک دستگاه است. تولیدات مقایسه
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ی سنوات مختلف دلیلی دیگر وایح بودجههای مجلس شورای اسالمی در خصوص لپژوهش
  (2۹)ریزی سالیانه است.بر این کارکرد بودجه

ای ناشی از ی بینش مقایسهفهم شود. ارائه دقتبهکه گفته شد، این مبنا باید گونههمان
های مالی دولت به عبارتی برنامهی دولت در واحدهای همسان زمانی است. بهتقسیم برنامه

رود. به های مبانی مقایسه از بین میشوند و تفاوتنسبتاً شبیه به هم تقسیم میمقاطع مختلف 
ای منتفی همین سبب اگر تغییر متغیرها در دو سال بیش از اندازه شود، امکان چنین مقایسه

المللی یا جنگ وجود داشته ی بینهای گستردهتحریم nخواهد شد. برای مثال، اگر در سال 
ای یل تغییر کالن متغیرها، ارقام بودجهدلبهمنتفی شود،  n+1به یکباره در سال باشد و این عامل 

 ای خود را از دست خواهند داد. قابلیت مقایسه
ی دولت، ی بودجهماههنهکند، تقطیع برای مثال در کشوری که هر چهار فصل را تجربه می

، ارقام متفاوتی را تجربه سبب مقتضیات متفاوت عوامل طبیعیشود تا هر بودجه بهسبب می
ریزی و عملکرد ی برنامهعنوان مبنایی برای مقایسه قابل کاربرد نباشد. تقطیع سالیانهکند و به

صورت پذیر باشد، بههای اجتماعی توجیهمالی دولت شاید بر مبنای عوامل طبیعی و آیین
ی قطب مدار استوا یا نقطهای عامل سالیانگی از بین برود )به فرض در در ناحیه چنانچهفرضی 

رود. جنوب( یا در برابر دیگر فاکتورهای حائز اهمیت رنگ ببازد، اهمیت آن نیز از بین می
نحوی که واحد تقطیع خود موجد دهد، بهشده را ارائه میبندیای، تقطیع زمانبینش مقایسه

 ها را پوشش دهد.تفاوت نباشد و تا حد امکان تفاوت

 یكساله یدجهموانع نظری بو. 3

 دوام دولت و توقیت بودجه. 3-1
های های مقطعی است. ناکامی بودجهی سالیانه ناچار از در نظر گرفتن اولویتبودجه

مدت های مالی میانسالیانه در برآوردن اهداف کالن اقتصادی، از جمله دالیل اقبال به برنامه
، اندشدههای توسعه شهره فارسی به برنامه در آنچهمدت )که نباید با های مالی میاناست. برنامه

یر تأثای است. خلط شوند(، در حقیقت تبدیل اهداف کالن دولت به اعداد و ارقام بودجه
گیری مشهود است. های صف در سطوح عملیاتی تصمیمیژه بر بخشوبهمدت میان یبرنامه

گذاری گیرند و هدفمی های خود تصمیمتری در مورد برنامهانداز روشنمدیران با چشم
ها چه میزان درآمد و سقف مجاز ی آندانند در سه سال آینده ادارهمی اجماالً چراکهکنند، می

مدت ملی کجاست. بانک جهانی به این نتیجه ی میانکرد دارد و جایگاه آن در برنامههزینه
اینک زمان تقویت این  وگوست، بلکهمدت، کمتر نیازمند گفتریزی میانرسیده که اصل بودجه
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 .(Brumby, et al., 2013: 12) مفهوم برای اجرای بهتر است
اودل، دولتمرد پیشین سوئدی، نقش تشکیل یک دولت اقلیت در گذار به چارچوب 

م، باالترین مازاد 1۳1۲ی دهد. کشور سوئد در دههای را مورد توجه قرار میمدت بودجهمیان
را در اختیار داشت،  (24)و توسعه زمان همکاری اقتصادیبودجه در بین کشورهای عضو سا

های شدید بودجه مواجه شد. از جمله علل این م با کسری1۳۳۲ی حال آنکه در ابتدای دهه
پذیری بینیی پارلمان، پیشبود. ترکیب چندپارچه (2۱)مسئله، بر سر کار بودن دولت اقلیت

نبود. به همین سبب تدابیری  مستثناین قاعده داد و بودجه نیز از اتصمیمات آن را کاهش می
تر شود. یکی از این تدابیر، اندیشیده شد تا تصویب بودجه برای یک دولت اقلیت ساده

دکتر  چنانکهبر این (. عالوه۱1-۱۱: 1۹۳1)اودل، ای چندساله بود تصویب چارچوب بودجه
با ساالنه بودن بودجه  در حال حاضر تداوم سیاست اجتماعی و اقتصادی»امامی معتقدند 

سازد که البته های کالنی را ضروری میای هزینهسازگاری ندارد، این سیاست برای دوره
های در دوره درآمدهای مزبور خود موجب افزایش رود، زیرا هزینهیج رو به تحلیل میتدربه

 (.1۲۹: 1۹14گردد )امامی، بعدی می
کشورهای جهان از  دوسوم، 2۲۲1سال دهد که تا انتهای بانک جهانی گزارش می

گیرد، کنند. این اقدام با دو هدف متفاوت صورت میمدت استفاده میای میانچوب هزینهچار
کنندگان مالی از صرف درآمد این ابزاری برای حصول اطمینان کمکدر کشورهای کم

های مشخص و روشن و عمل کشور به تعهداتش در مبارزه با فقر های مالی در برنامهکمک
ای، بهبود تقدم این ابزارها راهی برای پشتیبانی از اهداف بودجهاست. در کشورهای پردرآمد، 

  .(Brumby, et al., 2013: 1)ی حکومت است هزینه و تقویت عملکرد بهبودیافته
های سالیانه در پشتیبانی از اهداف بلندمدت، پیشتر نیز ی ضعف بودجهمسئله مشخصطور به

ی بودجه، غفلت کردن از ز آثار منفی تخصیص سالیانهمورد توجه قرار گرفته بود. به نظر کایدن، ا
نحو سالیانه ی آن بهی چندساله کلید بخورد و بنا باشد بودجهیک پروژه چنانچههاست. برنامه

کوشند منابع آن را کاهش یا ریزی موافقان و مخالفان میتخصیص یابد، هر سال در موسم بودجه
کند و در قش تشویق یا تنبیهی برای پروژه عمل میافزایش دهند؛ این کاهش یا افزایش در ن

 :Caiden, 1982)کند ی مقرر برای به پایان رسیدن آن را سلب مییی و اثربخشی برنامهکارانتیجه 

وی معتقد است عنوان سالیانگی بودجه، این واقعیت را که دولت تعهداتی مالی برای مدت  .(518
نفع ی افراد ذیثباتی مالی و منازعهین مسئله به افزایش بیپوشاند و همتر دارد، میزمانی طوالنی

مدت را در حقیقت قانونی ریزی مالی میانشود. وی برنامهدر فرایند تصویب بودجه منجر می
داند که تعهداتی فراتر از یک سال وجود دارند. البته او به پیشنهاد کردن این واقعیت همیشگی می
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های دوساله یا دوسالیانه کردن کند، بلکه پیشنهاد تصویب بودجهنمی های مالی اکتفاهمین برنامه
 .(Caiden, 1982: 522) کندی تدوین بودجه را مطرح میچرخه

ی تناسب یکساله بودن بودجه با اهداف آن ندارد. وی در مورد کایدن نظر یکدستی درباره
یکساله هم بیش از اندازه  یدجهنما دارد؛ بونظری متناقض عمر مفید بودجه در ایاالت متحده،

ی یکساله را دانستیم؛ مدت بودن بودجهمدت است، هم بیش از اندازه بلندمدت. کوتاهکوتاه
ی های بلندمدت دولت. اما منظور از بلندمدت بودن بودجهو برنامه سال تعهدات بیش از یک

حوال که به اخالل در تواند به تغییرات ناگهانی اوضاع و ایکساله آن است که دولت نمی
شود )مانند تغییرات فصلی و پیشامدهای ناگهانی(، واکنش نشان های قبلی منجر میبینیپیش

گیری فرایند تصمیم چراکههایش، خود را با آن وفق دهد، ها و برنامهداده و با بازتنظیم سیاست
 .(Caiden, 1982: 516)ریزی یکساله متمرکز است بر بودجه

 ئات سالیانه بودناستثنا. 3-2
در نظام حقوقی آلمان این نیست که مجوزهای مندرج در  معنای اصل سالیانه بودن بودجه

ها و محاسبات ی مقابل تنها در مورد یک سال مالی تخمینینکه در نقطهابودجه موقت است، یا 
 یک یجه برابود»آمده است:  (21)قانون اساسی آلمان 11۲ی ماده 2بند در  .گیردمفصل انجام می

و  شده یمتنظ شودیم یباز آغاز سال نخست تصو یشکه پ یدر قانون یدبا یشترب یا یسال مال
مختلف  یهامقرر کند بخش تواندیقانون م ینهر سال مقرر کند. ا یبرا یاجداگانه یباتترت

 «.شده، اجرا شود یمتقس یمال یهاکه با سال یمختلف زمان یهابودجه در بازه
ریزی، از جمله سالیانه بودن در یک قانون ارگانیک انعکاس داده اصول بودجه در فرانسه

شود که اصل سالیانه بودن بودجه در فرانسه چندان مراعا نیست. شده است، اگرچه گفته می
یافته برای سال برای اصل سالیانه بودن این استثنائات وجود دارد: پرداخت مبالغ تخصیص»

ای در ها در پایان سال به سال آتی؛ ایجاد تعهدات هزینهل تخصیصجاری در سال آتی؛ انتقا
ی سال بعد به تصویب پارلمان نرسیده است. از که هنوز بودجهیدرحالسال قبل برای سال بعد 

شود تا ای اعمال میهای بودجهدهیمنظر این استثنائات، اصل سالیانه بودن بیشتر برای گزارش
  .(Lienert & Jung, 2004: 214) «ایهای بودجهتخصیص

برد؛ می سؤالزیر  شدتبهشود، ی سالیانه موجب هدایت منابع میکایدن این انگاره را که بودجه
وی  .(Caiden, 1982: 519)گیرد ها خارج از سال مالی صورت میتخصیص چهارمسهعمالً  چراکه

کند؛ شود، اشاره میه میهایی که در اصطالح غیرقابل نظارت خواندیژه به رشد هزینهوبه
های یابد و از حسابتأمین اجتماعی تخصیص می-های رفاهیهایی که اغلب به برنامههزینه

 مانند.سالیانه خارج می
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 کاهش تبعات اصل سالیانه بودن بودجه. 4

 مدتهای مالی میانبرنامه. 4-1
شود، در تعریف می« هریزی چندسالبودجه»مدت در یک کالم به ی مالی میاناگرچه برنامه

ریزی چندساله وجود دارد؛ نخست تخمین جزئیات چند شرط اساسی برای تحقق بودجه
ی منابع احتمالی مالیاتی، غیرمالیاتی، استقراضی و چندساله از منابع درآمدی دولت که دربرگیرنده

هاد عضو تعهدات است. در این شرط نخست یک رویکرد باال به پایین وجود دارد و اغلب یک ن
. دومین شرط مشخص (Brumby, et al., 2013: 17)کابینه مسئول تخمین این درآمد چندساله است 

و ادارات صف است. برخالف تدوین میزان منابع و درآمدهای  مؤسساتکرد شدن جدول هزینه
گیرد کرد توسط خود ادارات صورت میتدوین این جدول هزینه دولت که از باال به پایین است،

وحدت رویه دارد و  مؤسساتریزی در شود. البته بودجهریز تقدیم میو سپس به نهاد بودجه
شود. برای کرده است، محاسبه میخدمات مورد نیاز اداره براساس نرخ مشخصی که دولت تعیین 

شود، اما مثال قیمت برق مورد نیاز، یا دستمزد یک ساعت کار کارمند از سوی دولت مشخص می
کند. گام سوم، ایجاد توافق بر تخصیص احد برق مورد نیاز را خود مؤسسه تعیین میمیزان و

های ها و برنامهای است. دولت براساس سیاستهاست. رویکرد در این بخش، مصالحههزینه
تقدیمی  یی جدول هزینهرسد و دربارهی هر نهاد میخود، به تصمیمی مشخص در مورد بودجه

 .(Brumby, et al., 2013: 18)گیرد ارات تصمیم میو اد مؤسساتاز سوی 
مدت شبیه باشد، به ریزی میانای ایران بیش از آنکه به بودجههای توسعهرویکرد برنامه

گیرد، مدت شبیه است. در این معنا، ترجمانی از اهداف به ارقام صورت نمیگذاری میانهدف
شود. چنانکه کردبچه شده سنجیده میتعیین های سالیانه با اهدافبلکه خروجی عملکرد بودجه

ها ریزی است، فهرستی از فعالیتنویسی که مستقل از فرایند بودجهی برنامهگوید، این نحوهمی
یت چیزی بیش از یک تمرین دانشگاهی نخواهد بود نهایرواقعی است که در غهای و اقدام

 (.44: 1۹1۱)کردبچه، 
 با همراه ،(ندارد قانون شکل کشورها، از بسیاری رخالفب که) سالیانه یبودجه یسسوئ در

 یبرنامه در خصوص گزارشی چهارساله، مالی یبرنامه از شدهروزبه ینسخه ضمایم شامل یک
 به پارلمان در اگرچه ضمایم این. شودمی ارائه هاحساب سطح در چندساله تخمین و چهارساله

 هر .(Kraan & Ruffner, 2005: 50) شودنمی فتهگر یرأ هاآن در مورد شود،می گذاشته بحث
 دولت، پارلمان، هر تشکیل بدو در و انجامدمی طول به سال چهار یسسوئ پارلمان یدوره

 به نگاهی یدربردارنده گزارش، این. دهدمی ارائه آتی تقنینی یدوره برای را خود هایسیاست
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. کندمی تبیین را جدید وظایف یخوببه ی،قبل هایشکست و دستاوردها بیان با که است گذشته
 مورد اصلی هایسرجمع که است آتی تقنینی یدوره برای مالی طرح یک باتوأم  گزارش این

 گزارش این. کندمی ایجاد را( افزایش بدهی و کسری فدرال، درآمدهای و هاهزینه کل) توقع
 مالی گزارش) شودمی حفظ آن گیچهارساالن و شده یروزرسانبه بودجه تقدیم با سال مالی هر

 سال هر نیز جدید هایطرح سبب همین به(. است آن از بعد سال سه و مالی سال یدربردارنده
 نیست آورالزام قانوناً طرح، این بر پارلمان ییدتأ و رد. شودمی افزوده چهارساله یبرنامه انتهای به

(Kraan & Ruffnerm, 2005: 54). و نهادها تا شودمی سبب چهارساله، یمهبرنا روزشوندگیبه 
 داشته نظر در راانداز چشم این نیز خود یسالیانه یبودجه ارقام پیشنهاد در نیز دولتی ادارات
 افزایش موجب روشی چنین. کنند طراحی اندازچشم این با متناسب را خود هایبرنامه و باشند

  .(Kraan & Ruffnerm, 2005: 55) شودمی بودجه سیاسی پذیرش
 ایالتی و ملی سطح دو هر در که) فدرال قانون یک تصویب مستلزم آلمان، اساسی قانون

 ریزیبرنامه تضمین قانون این از هدف که است ایبودجه مدیریت برای( است آورالزام
 هایبرنامه تصویب اقتصادی، ثبات و رشد افزایش قانون دلیل همین به. است مالی چندسالیانه

ی این برنامه به اصالحات اقتصادی پساجنگ جهانی دوم در سابقه .کندمی تکلیف را سالهپنج
رسد، در نخستین نظر میبرخالف آنچه به .(Lienert & Jung 2004: 223) گرددآلمان بازمی

شده، بلکه های اجرای این قانون، این بودجه نبوده است که متناسب با این برنامه تنظیم میسال
 .(Lienert & Jung, 2004: 252) کرده استی سالیانه تغییر میبه اقتضای بودجه برنامه

ی آن نیز ها را به ضمیمهدولت موظف است هنگام تقدیم بودجه، برخی اسناد و گزارش
یر احتمالی آن تأثی عمومی و از جمله گزارشی در خصوص وضعیت کنونی مالیه. تقدیم کند

های حقوقی و اما خصلت. ای که سخن آن رفتسالهپنجی رنامهطور بینهمبر اقتصاد کالن و 
های ی تخمینطور کلی این برنامه دربردارندهی آلمان چیست؟ بهسالهی پنجای برنامهبودجه

ی رأآور نیست و به ی مالی الزاماین برنامه. کمی در مورد راهبرد سیاست مالی دولت است
سال . ی اطالعات به نمایندگان استارائه منظوربهیم آن شود، بلکه تقدپارلمان گذاشته نمی

. ی تقدیمی، دومین سال این برنامه استمالی جاری، نخستین سال این برنامه و سال بودجه
ساله پس از سال بینی سهی سوئیس دارای یک پیشی آلمان نیز به مانند برنامهعبارتی برنامهبه

منطبق کردن  منظوربهصورت سالیانه و ین برنامه را بهوزیر اقتصاد موظف است ا. بودجه است
گویی اقتصادی نباید گمان کرد این برنامه یک کلی. روزرسانی کندآن با تحوالت اقتصادی به

ها های هزینهاین برنامه اطالعاتی مشتمل بر چهل گروه هزینه دارد که از حیث کارویژه. است
عنوان درآمدی مندرج  11۲۲ای و هزار عنوان هزینه 1ا ت 1در این برنامه . اندشدهبندی دسته



 
 
 

 تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی
 

 

93 

گیرد و به این طریق عموم ی آن با همکاری ادارات محلی، ایالتی و ملی صورت میتهیه. است
 .(Lienert & Jung, 2004: 237) اندنهادهای دولتی ملزم به مشارکت در اجرای آن

ی این کشور شمرده د، قانون بودجهی جدیفرانسه که تا ابتدای هزاره 1۳۱۳ (21)اردونانس
 رغمبهمدت نداشت. این عدم الزام، ی مالی میانشد، الزامی برای انطباق بودجه با یک برنامهمی

و تحت قانون مالی جدید،  2۲۲1بود. از سال  2۲۲۲مدت تا سال ی مالی میانوجود یک برنامه
که  ها و درآمدها شد. این برنامهزینهی چهارساله از هدولت ملزم به در دست داشتن یک برنامه

ی گیرد، به ضمیمهشود و تا سه سال پس از آن را دربرمیشده آغاز میی تقدیماز سال بودجه
 .(Lienert & Jung, 2004: 189)شود ی سالیانه به پارلمان تقدیم میبودجه

 ابزار تاریخ انقضا. 4-2
 ،(Caiden, 1982: 522)هاست برای برنامه (21)انقضا استفاده از ابزار تاریخ تأملقابل  حلراهیک 

سال  ششیک برنامه به مجرد تصویب، اعتباری تا یک تاریخ انقضا )مثالً برای به این معنا که 
به این  یابد.های یکساله تخصیص میاز تصویب قانون( مقرر شود که این اعتبار در بخش پس

ت بودجه را منتفی کرد و تا سررسید انقضا این توان بحث و جدل هر ساله بر اعتبارانحو می
 سالیانه و... لحاظ خواهد شد.  یها، بودجهصورت خودکار در سرجمع هزینهاعتبار به

برند و آن مدت، از مشکل واحدی رنج میهای مالی میانبرنامه حلراهو هم  حلراههم این 
گرفته در این مقاله، تا های صورتکارکرد سیاسی اصل سالیانه بودن بودجه است. تمام بررسی

ی سالیانه بوده است، اما از نظر سیاسی، رایزنی و تعامل این نقطه معطوف به کارکرد فنی بودجه
صورت سالیانه این کارکرد را دارد که مردم ی مقننه برای تصویب بودجه بهی مجریه با قوهقوه

را از طریق اعمال فشار نمایندگان بر  های عمومی دولتگیری و برنامهنارضایتی خود از جهت
های بلندمدت یا تعهدات دولت در فرایند تصویب بودجه نشان دهند. ایجاد چارچوب

عبارتی سلب این اختیار از مردم و نمایندگان جدید ایشان، برای بلندمدت برای دولت، به
 هاست.گیریاصالح جهت

 دسالهریزی چنمردم در بودجه یروزشوندگی ارادهبه. 5
های ها و برنامهی طرحرسد که یک دولت مجبور به ادامهنظر نمیاحتماالً منطقی به

ی ها اعتماد مردم را جلب کرده است. نمونهآن ی توقفسبب وعدهنادرستی باشد که اتفاقاً به
ی ملی مسکن مهر است. این طرح که از نظر پروژهشایان توجه در این زمینه، کالن

دار کردن مستأجران و افراد فاقد منزل از یک سو و وقت اقدامی ملی برای خانه سیاستگذاران
به تحمیل بار شایان توجه  (،1۹11، )آقاییرفت شمار میایجاد رونق اقتصادی از سوی دیگر به
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و در  (1۹۳1)میرزایی، ی عمومی در سررسید تحویل به متقاضیان منجر شد مالی به بودجه
در  (.1۹۳2)کرمی و همتی، ی پولی انجامید از عوامل دیگر به افزایش پایهای پیوند با مجموعه

 2۱های تورم ایران در ترین نرخسابقه، سال انتخابات ریاست جمهوری، یکی از بی1۹۳2سال 
ینکه مسکن مهر، عامل نیمی از اوزیر اقتصاد دولت جدید با اعالم  (2۳)سال گذشته رقم خورد.

ی مسکن مهر بر بخش اعظم این تورم فائق با کنترل برنامه (،1۹۳2یا، ن)طیب تورم کنونی است
ی کالن و چندساله برای مسکن مهر، امکان تغییر رویکرد و آمد. در صورت وجود یک برنامه

ی مردم برای تغییر وضعیت موجود رأآمد و کنترل تورم در سال پنجم اجرای طرح فراهم نمی
یا تصویب  چندسالههای ی برنامهی ایدهقبیل انتقادها نیز بر پایهبرد. اما همین یی نمیجابهراه 

تواند به شواهد ی چندساله میاند. یک مدافع برنامهاعتبار از طریق تاریخ انقضا قابل پاسخگویی
ی مسکن مهر گذاری چندسالهینکه چنانچه هدفای میرزایی اشاره کند و شده در مقالهارائه

ی تخصیص منابع تری از نحوهانداز روشنشد، چشمو رقم تبدیل میصورت دقیق به عدد به
ی این طرح با امکانات سالهدانستیم اجرای پنجیافتیم و میدر طول اجرای این طرح ملی می

 یافتیم.ی طول اجرای برنامه دست میتر دربارهگرایانهی واقعموجود نشدنی است و به نتیجه
یقاً چیست؟ دقهای چندساله را تبیین کنیم. نگرانی تقاد از برنامهاز نظر حقوقی باید موضع ان

. بسته 2هایی که احتماالً نادرست است؛ گیری. بسته شدن دست مدیران آینده برای اصالح جهت1
. ضرورت ایجاد تفاهم ملی ۹های در حال اجرا؛ شدن دست مردم برای تغییر نظر خود در مورد برنامه

 ندمدت و عدم امکان آن. به نظر هر این سه ایراد نارواست یا چندان دقیق نیست.ی بلبرای هر برنامه
مدت مالی، نیازمند یک تفاهم و اجماع ملی، میان ی میانی برنامهشک برای پیگیری ایدهبی
ی قانون اساسی های مختلف یا شهروندان مختلف هستیم. این اجماع، باید به اندازهسلیقه

ی مالی ق باشد. اما نکته اینجاست که این تفاهم بر سر محتوای برنامهطرف و مورد اتفابی
گیرد نیز اجماع بر سر چگونگی و چیستی قوانین نیست. اجماعی که در قانون اساسی شکل می

نیست، بلکه اجماع بر سر چگونگی فرایند قانونگذاری است. خروجی نهایی این فرایند 
ی ه پیروزی نگاه متفاوتی خواهد بود. آیا لزوماً همهقانونگذاری، در گذر زمان و وابسته ب

گراها ی راستی سلطهگذرند، در دورهگراها از تصویب میی پیروزی چپقوانینی که در دوره
ی قانونگذاری یک ایم دربارهمورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت یا برعکس؟ اگر توانسته

وگوی عمومی داشته باشیم س از پایان گرفتن گفتالتزام نسبی به نتایج حاصل از فرایند آن، پ
توانیم شک میینکه کدام گرایش یا سلیقه آن را تصویب کرده است(، این تجربه را بیا)فارغ از 

 های چندساله نیز اجرا کنیم. ی بودجهدرباره
ی تغییر نظر های نادرست و ایراد بر پایهی اصالح گرایشدو ایراد نخست )ایراد بر پایه
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که به اصل نمایندگی متکی شوند، قابل اند. این دو ایراد تنها زمانییحتوضمردم( نیز نیازمند 
 پذیرش خواهند بود. به همین سبب ایراد بسته شدن دست مدیران آینده برای اصالح

طور فطری تمایل دارند خود را در های نادرست ناپذیرفتنی است. سیاستمداران بهگیریجهت
ترین ترین تصمیمات ممکن و گذشتگان را در موضع اتخاذ نادرستتقنموضع اتخاذ م

ی ایشان درباره آنچهتصمیمات ممکن قرار دهند، آیا ما نیز باید تسلیم این تمایل فطری شویم؟ 
ای بیش نیست؛ ممکن است دولتمردی رانند، اختالف سلیقهدرست یا نادرست بر زبان می

قانون اساسی در تأمین مسکن برای همگان ببیند و  ویکماولویت خود را اجرای اصل سی
ام و تأمین آموزش و پرورش همگانی بداند؛ دولتمرد دیگری اولویت خود را اجرای اصل سی

ی تصدی خود حجم بیشتری از منابع عمومی را به یکی از این دو در نتیجه هر کدام در دوره
ز این دو تصمیمات شخصی دولتمردان کدام اامر اختصاص دهند؛ اما مسئله این است که هیچ

ی مردم بر تأمین مسکن اند؛ زمانی ارادهی مردم بودهنبوده است، ایشان در حقیقت وکیل اراده
ی پدرساالرانه است گرفته و دیگر زمانی بر تأمین آموزش و پرورش. این یک کلیشهتعلق می

شان منتسب بدانیم. تنها زمانی که تصمیمات سیاستمداران را به خود ایشان و نه مردم زمانه
ی مردم را ی شناسایی ارادهانتخابات و نحوه سازوکارتوان این ایراد را متصور دانست که می

انتخابات مورد اجماع نسبی مردم نبوده  سازوکاربرد و ادعا کرد  سؤالنحو معقولی زیر بتوان به
چندساله تدوین کنیم، تغییر  ریزیمورد وفاق برای بودجه سازوکاربتوانیم  چنانچهاست. 

شدنی است؛  سازوکارهاگرایش دولتمردان اهمیتی جانبی خواهد داشت. ایجاد وفاق عام بر 
نظر برسد. وفاق عام مردم، یرممکن بهغتقریباً  سازوکارایجاد وفاق عام بر نتایج این  هرچند

اند، ی اکثریتنماینده ارزش بیشتری از نظر اکثریت مردم دارد و سیاستمداران در بهترین حالت
برد، نه تصمیم ریزی دقیق رنج میی مسکن مهر، از عدم برنامهی وفاق عام. برنامهنه نماینده

 نادرست دولتمردان وقت در مورد اصل آن.
ریزی چندساله دست مردم برای تغییر نظر هنوز پاسخ به یک پرسش مانده است، آیا برنامه

ی موقت اما بلندمدت در حال اجرا را نخواهد بست؟ واقعیت نامهخود و ابراز نارضایتی از یک بر
های بلندمدت مختارند. توان ادعا کرد که مردم کامالً در خصوص برنامهآن است که اینک نیز نمی

توان منکر آن شد که گاه تعطیلی کامل یک پروژه یا یک نهاد پیش از پایان یافتن به هر حال، نمی
ی بلندمدت، یا طرح مبتنی بر تاریخ انقضا باید شک برنامهدادن آن است. بیآن سودمندتر از ادامه 

ی بخشی از طرح بلندمدت ایجاد حلراهپاسخ مناسبی برای این مشکل داشته باشد. مسلماً چنین 
ریزی خواهد بود. شاید یک راه قابل اتکا، استفاده از مورد وفاق برای مدت زمان بودجه سازوکار

 های موقت و بلندمدت است.اپذیری برای پروژهنی برگشتنقطه
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 گیرینتیجه
ی تاریخی ی قانونی دارد. ریشهی تاریخی و یک ریشهاصل سالیانه بودن بودجه، یک ریشه

های یکساله در درآمدزایی از یک چرخه-ی دولت بر رونداین اصل، اغلب ناشی از ابتنای اداره
تر از های کوتاهافزاری برای حسابرسی در بازهافزاری و سختسو و محدودیت امکانات نرم

توانست تر نیز میهای زمانی طوالنیینکه حسابرسی در دورهایک سال بوده است. مضاف بر 
های قدیمی دهد حکمتها نشان مییاناً فساد مالی منجر شود. بررسیاحانضباطی مالی و به بی

ل براساس قانون اساسی، الزامی برای تقدیم ی سالیانه امروز منتفی شده است. با این حابودجه
توان هم صورت سالیانه وجود دارد. با استفاده از برخی ابزارهای تقنینی نوظهور، میبودجه به

ی حدود قانون اساسی را تا زمان بازنگری محترم داشت، هم به اهداف کاهش منزلت قاعده
 کارکردی یاری رساند. ناپذیر به یک اصلسالیانه بودن بودجه از یک اصل تخطی

ی سالیانه باید بر این نکته متمرکز باشد که با توجه به بافت ی بودجههای آتی در زمینهپژوهش
ی مالی مناسب ی زمانی برای یک برنامهاجتماعی ایران، چه دوره -سیاسی-اقتصادی -حقوقی

سازی . بیشینه2سی و سازی دقت در حسابر. بیشینه1است. مناسبت چنین چارچوبی با دو فاکتور 
 شود.ی خدمات دولتی سنجیده میتبع عرضهکیفیت در سیاستگذاری و به
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 .رودیشمار مبه یهمجر یقوه ینیتقن یاراتنهاد از جمله اخت ینپارلمان را دارد. ا ین مصوبهأش یت،و ماه

28. Sunset Law. 
بوده است. به درصد  1/۹4، 1۹۳2متوسط تورم سال  یران،ا یبراساس شاخص تورم بانک مرکز .25

 .1۹۳4اسفند  11 یدسترس یخ. تارhttp://cbi.ir/datedlist/10807.aspx: ینشان
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی
 ، تهران: میزان، چ اول.کلیات حقوق مالی(، 1۹14امامی، محمد )
می 1۳۳۲فرایند بودجه در ریکسداگ سوئد: تجربیاتی که از اصالحات »(، 1۹۳1اودل، ماتس )

ا در فرایند بودجه )مجموعه مقاالت(، هتحول پارلماننقش در حال در کتاب ، «آموزیم
 .1۹-۱۱های مجلس شورای اسالمی، صص ی افشین خاکباز، تهران: مرکز پژوهشترجمه

، پیام بانک« ی بانکی برای اجرای طرح مسکن مهرگزارش: اتحاد شبکه»(، 1۹11آقایی، مریم )
 . 11-11، صص 411ش 

اسخگویی، فشار زمانی، و کتمان شواهد مسئولیت پ»(، 1۹۳۲برزیده، فرخ و فرشید خیراللهی )
 . 21-4، صص 4۱، ش دانش حسابرسی، «حسابرسی

 سینا، چ چهارم. ی ابن، تهران: کتابخانهها و بودجهی عمومی، مالیاتمالیه(، 1۹۹۳پیرنیا، حسین )
کل کشور  1۹۳۱ی ی بودجهبررسی الیحه»(، 1۹۳4بار و دیگران )فروش، میثم، توحید آتشپیله
های مجلس، ، تهران: مرکز پژوهشگزارش کارشناسی، «نابع بودجه )ویرایش اول(م -4

 .1۹۳4اسفند  11مشاهده در 
ی اقتصاد دانشگاه ، تهران: پژوهشکدهی عمومی و اقتصاد دولتمالیه(، 1۹11دادگر، یداهلل )

 تربیت مدرس و نور علم، چ سوم. 
 چ اول. ، تهران: میزان،ی عمومیمالیه(، 1۹۳۲رستمی، ولی )

 ۹، «مسکن مهر عامل تورم است؛ زمان معرفی رئیس بانک مرکزی»(، 1۹۳2نیا، علی )طیب
 .yon.ir/wcqc1. 1۹۳4اسفند  11شهریور، مشاهده در 

، تهران: اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه(، 1۹۳2نژاد )وند، اسفندیار و مهدی ابراهیمیفرج
 سمت، چ سیزدهم.

، 1۲1، ش یزی و بودجهربرنامه، «چارچوب میان مدت مخارج دولت»(، 1۹1۱کردبچه، محمد )
 . 1۲-۹۹صص 

ی کنونی: نمونه بارزی از تأمین مالی مسکن مهر به شیوه»(، 1۹۳2کرمی، هومن و مریم همتی )
 .yon.ir/5HaVa، 1۹۹، ص 14۲، ش های اقتصادی تازهمجله، «مالیات تورمی

 ، تهران: بال، چ اول.ریزی دولتیبودجه و بودجه(، 1۹11کیومرثی، فیروز )

، تهران: نشر و اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران(، 1۹11مصدق، محمد )
 پژوهش فرزان روز.
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 .41، ص 1۹1، ش های اقتصادی تازهمجله، «های پیش رومسکن مهر و چالش»(، 1۹۳1میرزایی، حجت )

 قوانین و مقرراتب( 
 مهر 2۹ مصوب کشور، کل 1۹۳1 سال یبودجه قانون یواحدهماده ۹ بند اجرایی ینامهآیین

 وزیران. هیأت 1۹۳1
 خرداد 2 مصوب کشور، کل 1۹1۳ سال یبودجه قانون یواحدهماده 4 بند اجرایی ینامهآیین

 وزیران. هیأت 1۹1۳
 اسالمی. شورای مجلس ،1۹12 مصوب محاسبات، دیوان مقررات و قانون اصالح قانون

 اسالمی. شورای مجلس ،1۹11 مصوب افزوده، ارزش بر مالیات انونق
 اسالمی. شورای مجلس ،1۹11 مصوب مستقیم، هایمالیات قانون
 ملی. شورای مجلس ،121۳ مصوب عمومی، محاسبات قانون
 ملی. شورای مجلس ،1۹12 مصوب عمومی، محاسبات قانون
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