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 هاي دولتمديريت هزينه

 «بازنگري در مخارج دولت»يند ا. معرفي فر2

 

 

 
 

 

 

 چكيده

وري در بندي و افزایش بهرهجویي، اولویتمنظور اتخاذ تصميماتي با هدف صرفهدولت به مخارجبررسي 

در  مخارجتواند شامل بررسي مي بازنگري فرایندشود. ناميده مي «مخارجبازنگري »مخارج دولت 

ها، هاي دولتي )وزارتخانهمشخصي از بودجه دولت )نظير آموزش یا سالمت( یا تمامي سازمانهاي بخش

در كشور انگلستان  2015 زیيكه در پا مخارج يبرنامه بازنگردر براي مثال و ادارات( باشد. ها سازمان

 ،يبودجه بازنشستگ ت،يو امن سيمانند بودجه سالمت و بهداشت، بودجه پل يشده است موارد ميتنظ

 هنقل و بودجومسكن، بودجه حمل اتيو مال ياتيمال يفرارها ،ياز رانندگ يو خسارات ناش مهيمدارس، ب

و ناتو مورد  يس يب يبودجه ب لياز قب يگریو موارد د يشمال رلندیاسكاتلند و ا كشور ولز، 3به  يپرداخت

 .اندقرار گرفته يو بازنگر يبررس

پس از وقوع  در كشور دانمارک آغاز شد. 1980براي نخستين بار در سال  مخارج نگريبازیند افر

در ساختار  تيو عدم وجود شفاف يثبات مال جادیو مشاهده ضعف دولت در ا 2008سال  يبحران مال

در مورد  يريگميدر بودجه و تصم تيشفاف شیخواستار افزا يمردم يو نهادها يجامعه مدني، مال

شدت به مخارج يبازنگر فرایندبحران  نیپس از ا ليدل نيبه هم .و مصارف دولت شدند مخارج يچگونگ

 يبررسبراي  را يمطالعات 2016اتحادیه اروپا در سال بودجه  ونيسيكم ها قرار گرفت.مورد توجه دولت

بازنگري  فرایندي در كشورهاي عضو اتحادیه انجام داد و به این نتيجه رسيد كه امور مال يداریو پا تيفيك

بودجه از  ونيسيدر گزارش كم .كرد يريجلوگ ایتوان از انجام آن صرفنظر ياست كه نم يامر مخارج

ترسيم شكست كشورها نقشه راه خود را  ای تيتجربه موفق يبررس قیتا از طركشورها خواسته شده است 

بخشي از عنوان بهباید  مخارجیند بازنگري در االمللي فرهمچنين مطابق با توصيه نهادهاي بينكنند. 

دست آمده از هانه با توجه به نتایج بيانه در كشورها تثبيت شود و بودجه ساليریزي سالبودجه فرایند

 تنظيم شود. مخارجبازنگري در 

اند. را اجرا كرده و به نتایج خوبي دست یافته مخارجبازنگري در  فرایندتاكنون كشورهاي زیادي 

توان به كانادا، ایتاليا، فرانسه، لوكزامبورگ، ایرلند، هلند و سوئد اشاره كرد. برخي ازجمله این كشورها مي

 رح زیر است:شآمده بهدست به از نتایج

   8/7سال به طول انجاميد، مخارج دولت در حدود  5در ایرلند كه  مخارجدر مرحله اول بازنگري 

 2008و اقدامات مالياتي جدید سبب شد تا بعد از بحران مالي  مخارجبازنگري  كاهش یافت. ميليارد دالر
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ایرلند رشد توليد ناخالص داخلي كه اقتصادهاي اروپایي مانند پرتغال و یونان رو به ورشكستگي بودند، 

اروپایي رقم  زدهداشته باشد، كه این رقم در بين كشورهاي بحران 2011درصدي را در سال  4/1

 آید،مي شمارچشمگيري به

   2009-2010تا  2005-2006ي هاسالطبق اطالعات منتشر شده توسط دولت كانادا بين 

ميليارد  3اركات، ميليون دالر در تد 590ميليارد و  2الک، ميليون در مدیریت ام 25ميليارد و  1مجموعاً 

 465ميليارد و  1ها، ميليون دالر در كارایي برنامه 346ميليارد و  1ه خدمات، ميليون دالر در ارائ 50و 

ميليون  325ها و ميليون دالر از حذف یا كاهش برنامه 136ميليارد و  1مدي اداري، اميليون دالر در كار

 رجمخاميليون دالر در  913ميليارد و  10در مجموع رقم  وجویي كارمندان ناشي از صرفهدالر 

 جویي شده است.صرفه

  زنگري مرحله از با یكدر كه  دادمي نشان كيادر اسلو مخارجدست آمده از بازنگري نتایج به

وط مربآن  وروی ونيليم 130صورت گرفته است كه حدود  یيجوصرفه وروی ونيليم 277 حدود مخارج

موزش آدر مخارج بخش  نيمربوط به بازار كار بوده است. همچن يهااستيو س ياجتماع يهااستيبه س

 .شد یيجوصرفه وروی ونيليم 88 حدود هادر این دوره از بازنگري و پرورش

  يمخارجدر  یي قابل توجهيجوموجب شد تا صرفه يجامع خدمات عموم يفرانسه بازنگر در 

 9/11ار مقد اجراي این برنامهدر اثر  2009-2012ساله سه يزمان در بازه. رديصورت گ يخدمات عموم

در ساختار  ن مربوط به اصالحاتآدرصد  30از  شيمقدار ب نیكه از ا ایجاد شدانداز دالر پس ارديليم

 .بدنه دولت صورت گرفته است سازيكوچك قیدولت و از طر

لت در ایران، مدي مخارج دواالمللي موفق در این زمينه و با عنایت به ناكاربين ببا توجه به تجار

هاي مختلف دولتي ها و دستگاهدر بخش« بازنگري در مخارج دولت» فرایندالزم است اجراي اصولي 

ي امعنهب اًمورد توجه جدي قرار گيرد. شایان ذكر است كه منظور از بازنگري در مخارج دولت، لزوم

 رساني نيست.شدن دولت یا كاهش سطح خدمات كوچك

 

 مقدمه

هاست. این اي به اندازه سابقه حكومتموضوع استفاده بهينه و عادالنه از منابع عمومي داراي سابقه

مشهوري چون هاي موضوع در سيره و گفتار پيشوایان دیني نيز بسيار مورد توجه بوده است. عبارت

 و مقاصد و كنيد حذف را كلمات زیادتى و گيرید همبه نزدیك را طرهاس و كنيد نازک را خود هاىقلم»

 تواندنمى مسلمانان اموال زیرا، پرنویسى؛ و پرحرفى از را شما دارممى حذر بر! بگيرید نظر در را منظورها
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 و ستم مسلمانان، عمومى اموال از حكمرانان ـ جاىبنا ـ بخشش»و  1«كند تحمل را هاخسارت گونهاین

 المال است.هایي از نوع نگاه به استفاده از منابع عمومي و بيتنمونه 2«است خيانت

تفاده از گيري جامعه در رابطه با نحوه اسالگویي براي تصميمعنوان بهریزي مدرن بودجه فرایند

 تي مانند موارد زیر شكل گرفته است.سؤاال منابع عمومي و پاسخگویي به

   شود؟ تأمينهایي محلمنابع مورد نياز از چه 

  ؟ابدی اختصاص اعتبار يعموم منابع محل از يموضوعات چه به 

  ؟شود دنبال یيهابرنامه و هاروش چه قیطر از موضوعات نیا 

  ؟باشد يكس چه هابرنامه نیا يمتول و يمجر 

  نحوه نظارت مالي و ارزیابي نتایج استفاده از منابع عمومي چگونه باشد؟ 

   ؟ن چگونه باشدراجبران خدمات كارگزانحوه و ميزان 

  و... 

مدي در انتخاب اناكارها، مواردي مانند فساد، شناسایي نامناسب اولویت منابع، تأمين نحوه از فارغ

صلي خود دور را از هدف اریزي بودجهتواند مي ها یا اجراي آنها و نحوه جبران خدمات كارگزارانفرایند

تقاي ریزي مستمر براي ارها برنامهاصلي حكومتهاي یكي از دغدغهمنظور الزم است كه كند. بدین

اسي، ل مختلف سيیدالممكن است بهاین المال باشد. با وجود و استفاده از بيتریزي بودجهكيفيت 

فلت شود. غالوصول از این مهم مندي از منابع طبيعي یا سایر منابع سهلفرهنگي، اقتصادي و یا بهره

 فرایندتمر كمك كند انتخاب و اجراي مسریزي بودجهمدي اتواند به ارتقاي كارمي ي كهیكي از اقدامات

كمك كند كه در ها تواند به دولتمي مديابر افزیش كاراست. این اقدام عالوه «بازنگري در مخارج»

 ارائه مدي را كه به مردماشرایط سخت مالي بهترین تصميم را اتخاذ نموده و خدمات ضروري و كار

 كنند تداوم بخشند.مي

صلي آن اتبيين و محورهاي بازنگري در مخارج دولت  فراینددر این راستا در این گزارش ابتدا 

تجربه كشورها  ازاي و خالصهالمللي بينهاي در ادامه مالحظات كليدي از نگاه سازمان معرفي شده است.

 زیر است:صورت همچنين این گزارش داراي سه پيوست به بيان شده است.

  نگاه زا مخارج يبازنگر فرایند مراحل وها كاربردي درباره نقشاي پيوست اول: ترجمه مقاله 

 (OECD) سازمان همكاري و توسعه اقتصادي

   :وپاكميسيون بودجه اتحادیه ار «نقشه راه بازنگري در مخارج»ترجمه گزارش پيوست دوم 

   بازنگري در مخارج دولت فرایندپيوست سوم: بررسي تجربه كشورهاي منتخب در اجراي 

 

                                                 
 َقْصدَ  اْقِصُدوا وَ  ُفُضولَُكمْ  َعنّي أْحِذُفوا وَ  ُسطورُكمْ  بَْينَ  قاِربُوا وَ  أْقالَمُكمْ  أِدقُّوا: ُعمّاله الى السالم عليه أميرالمؤمنين كتب. 1

 [؛49 ص ،76 ج بحاراألنوار،. ]االْءْضَرارَ  تَْحَتِملُ  ال الُْمْسلِمينَ  أْموالُ  َفإن   َواإلْكثار؛ إيّاُكمْ  وَ  اْلَمعاني،

 .[745 ص، 10 ج الحكمة،]ميزان  َخَتر   وَ  َجْور   الُمْسلِميَن، بَِفيءِ  الُْوالةِ  ُجودُ : السالم عليه علي   اإلمام قالَ . 2
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 1بازنگري در مخارج فرايندمعرفي 

منظور تحليل عميق مخارج عمومي مندي است كه بهبازنگري در مخارج مجموعه اقدامات نظام فرایند

دهي آنها به سمت یا جهتسياستي در راستاي كاهش مخارج هاي موجود با هدف شناسایي گزینه

مند . بازنگري در مخارج با معرفي رویكردي نظامگيردميصورت مؤثر  با اولویت باالتر، كارا وهاي برنامه

. در دستيابي به اهداف 2جهت با اهداف سياستي دولت باشند . هم1متضمن آن است كه مخارج عمومي: 

 كارا خرج شوند. طور به .3ثر باشند ؤنهایي مورد نظر سياست درحال اجرا م

 ترتيب زیر طراحي و اجرا شود:تواند با اهداف متفاوتي بهمي مخارجبازنگري در  فرایند

كارا انجام صورت غيركه در آنها خرج كرد بههایي شناسایي حوزه 2افزايش ارزش حاصل از مخارج:  -

 به خروجي مشابهي دست یافت.ها رغم كاهش هزینهتوان عليميها عبارت دیگر در این حوزهگيرد. بهمي

براي كاهش مخارج دولت با هدف استفاده از منابع آزاد شده  3:اي()بودجه خلق فضاي مالي  -

 تحریك تقاضا در مواجهه با ركودهاي اجراي سياست

داراي هاي داراي اولویت پایين به حوزههاي كرد از حوزهتغيير محل خرج بندي مجدد:اولويت  -

 اولویت باال

 كاهش رشد و یا سطح مخارج عمومي 4:اي()بودجه كاهش كسري مالي  -

در مخارج با رعایت  بازنگريمنظم  فرایندطراحي كه  ید این موضوع استؤمالمللي بينتجربيات 

انداز و بهبود كارایي پسهاي براي شناسایي گزینه يابزار بسيار مفيد و منعطف تواندمي جوانب مختلف آن،

ترین نتيجه حاصل شده از بررسي پول مهمالمللي بين. در نگاه صندوق باشدو اثربخشي مخارج دولت 

آن است كه  5در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي مخارجتجربه دو دهه بازنگري در 

يه عمومي را تشكيل دهد. استفاده باید بخشي از هسته مركزي ابزارهاي مدیریت مال مخارجبازنگري در 

اي منجر به دهد كه تصميمات بودجه منظم و مداوم از این مجموعه ابزار به سياستگذار اطمينان مي

با تالش براي  مخارجحقيقت بازنگري در مخارج دولت در طي زمان شوند. در افزایش كارایي و اثربخشي

 6.شودن در قيد منابع عمومي محدود شناخته ميافزایش اثربخشي دولت و حداكثرسازي منافع شهروندا

بازنگري در مخارج یك ابزار مفيد  فرایندریزي براي مصارف آتي، همچنين در نگاهي دیگر از منظر برنامه

زیرا در طي آن مخارج دولت از منظر كارایي مورد تحليل  ،شودمي معرفيریزي بودجه فرایندبراي كمك به 

آتي خواهد بود. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي نيز در هاي ریزيو این نتایج مبناي بودجه دريگقرار مي

                                                 
1. Spending Review 

2. Value for Money 

3. Fiscal Space  

4. Fiscal Consolidation 

5. OECD 

6. IMF-2018. 
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بر عملكرد ریزي مبتنيبازنگري در مخارج دولت و بودجه فرایندمختلف خود به ارتباط دوگانه هاي گزارش

 1.شمرده استي برریزیك ورودي مهم براي بودجهعنوان بهاشاره كرده و نتایج بازنگري در مخارج را 

 

 بازنگري در مخارج فراينداصلي طراحي هاي محور

باید در رابطه با این پنج محور  آنبراي طراحي بازنگري در مخارج داراي پنج محور اصلي است كه  فرایند

 اند.نمایش داده شده 1در شكل ها گيري شود. این محورتصميم

 

 بازنگري در مخارج فرايند. محورهاي اصلي 1شكل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .:است زیر شرحبه مذكور محورهاي مختصر توضيح

بازنگري مخارج از  هدفباید مشخص شود كه  منظور تعيين رویكرد بررسي مخارجبه :هدف

جویي )تجدیدنظر درباره حوزه شمول خدمات عمومي( و كاهش دستيابي به پيشنهادهایي براي صرفه

 .پيشنهادهایي براي افزایش كارایي یا هردومخارج است یا 

مشخصي هاي برگيرد یا فقط حوزهتواند تمامي مخارج عمومي را درمي : بازنگري در مخارجپوشش

 نظير بهداشت یا رفاه اجتماعي را هدفگذاري نماید.  از مخارج

تواند توسط كارشناسان دستگاه مورد بررسي انجام شده یا مي : بازنگري در مخارجنحوه اجرا

                                                 
1. OECD Best Practices for Performance Budgeting-2018. 

بازنگري در 
مخارج

: هدف
صرفه جويي 
يا كارايي

ه ساليان: زمان
يا دور ه اي

: پوشش
جامع يا  
انتخابي

:  نحوه اجرا
اال  پايين به ب
يا اشتراكي

:  تمركز
دستگاه يا  
برنامه
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 و دستگاه مورد بررسي دنبال شود. 1صورت مشترک توسط كارشناسان وزارت ماليهبه

كه چند  شود به این معنا كه یك برنامهمي صورت افقي انجام: در برخي مواقع بازنگري بهتمركز

ري تمام كه در شكل دیگر بازنگ درحاليگيرد ر ميدستگاه در اجراي آن دخيل هستند مورد بررسي قرا

 شود.مي یك دستگاه بررسيهاي و فعاليتها برنامه

 بار اجرا شود.یا چند سال یك ساليانهصورت تواند بهمي : بازنگري در مخارجزمان

 

 بازنگريهاي ساختار كميته

توانند از اهميت باالیي در موفقيت یا عدم مي هریك از محورهاي معرفي شده در بخش قبل به فراخور

بازنگري در مخارج،  فرایندبازنگري مخارج برخوردار باشند. یكي از این محورهاي مهم در  فرایندموفقيت 

اساسي این مرحله است. براي اجراي بازنگري هاي یكي از گامها نحوه اجراست كه طراحي ساختار كميته

تي به مركز فرماندهي و تصميم گيري نياز است. در طراحي سازوكار اجرایي بازوي اجرایي و عمليابر عالوه

ها گيري درباره كاهش مخارج دستگاهكميته فرماندهي به جهت اهميت تصميمباید توجه كرد كه 

 شود.مي وزير )معاون اول( تشكيلجمهور يا نخستيسترين سطح و با حضور رئدر عالي

در بازنگري و عدم عالقه به معرفي ها تعارض منافع دستگاهمسئله  رفعدليل همچنين به

حضور وزارت ماليه در اجراي بازنگري در مخارج و نظارت دقيق كارشناسي  كاهش مخارج،هاي گزينه

كارشناسان وزارت شود كه مي طوري كه در بسياري از موارد پيشنهادبر آن بسيار اهميت دارد؛ به

  كاهش هزينه نمايند.هاي ستگاه اقدام به استخراج گزينهماليه به موازات كارشناسان د

ساختاري را براي كميته بازنگري در مخارج عمومي پول المللي بينصندوق یك الگوي اوليه عنوان به

این كميته كه متناسب با هاي یك از بخشساختار عمومي و محدوده وظایف هر پيشنهاد داده است.

 نمایش داده شده است. 2گيري شود در شكل در مورد آن تصميم دبای وضعيت هر كشور

  

                                                 
مسئوليت اصلي در تدوين و اجراي سند بودجه است كه در ايران سازمان برنامه و منظور از وزارت ماليه، دستگاه داراي . 1

 آيد.شمار ميترين معادل آن بهبودجه نزديك
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 «بازنگري در مخارج عمومي»براي ساختار  IMF. الگوي پيشنهادي 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وزیر، وزیر ماليه و گيري نهایي در سطح وزرا و با حضور نخستكميته فرماندهي براي تصميم

همراه برخي وزاري مرتبط )نظير مسئول دولت الكترونيك و وزیر مورد بررسي به هاي وزراي دستگاه

 شود.مي كشور( تشكيل

   كميته راهبردي درواقع نمایندگان افراد حاضر در كميته فرماندهي براي پيشبرد كار در سطح

 مياني هستند. این كميته درواقع رابط كميته فرماندهي و تيم هماهنگي )سطح اجرایي كار( است. 

  بازنگري )تشكيل شده ازهاي تيم هماهنگي با وزارت ماليه است كه در ذیل آن تيم مسئوليت 

 كنند.مي ( فعاليتكارشناسان دستگاه و وزارت ماليه

 

 المللي بينهاي بازنگري در مخارج از نگاه سازمان فراينددر اجراي  مالحظات كليدي

  عبارتي عزم و اراده عهده دارند بهمخارج بر بازنگرياصلي را در روند  رهبران سياسي نقش

اصطالح رهبري سياسي به آن دسته از بخشد. مي ابازنگري مخارج معن فرايندرهبران است كه به 

در تمامي گيري براي بودجه هستند و س تصميمكند كه در رأمي سياستمداران منتخب اشاره

 اين موضوع برعهده دولت است. OECDكشورهاي عضو 

 كميته
فرماندهي

راهبردي كميته

 هماهنگي تيم
(وزارت ماليه)

  بازنگري تيم
وزارت ماليه

  بازنگري تيم
دستگاه مربوطه

اهداف پس انداز نهايي تاييد
بازنگري هاي حوزه تاييد
  حاصل از هاي پيشنهادبح  درباره 

بازنگري
يسياست اقدامات با موافقت

  انتشار و تاييد  قانوني بررسي
راهنما
بازنگري هايرصد برنامه 

فرماندهي كميته مباح  تهيه
  هايگزارش ها و برنامه  تاييد

عملياتي

از  پس اند شناسايي  مخارج بررسي
اصالحات پيشنهادهايارائه   ها
  يبازنگراوليه گزارش  نسخه تهيه

عملياتي هايمخارج و برنامه 

راهنما و چهارچو  سازي ماده 
  يبازنگر تيم به دهي جهت و حمايت
ريبازنگ تيم هاي پيشنهاد بررسي

ها گزارش سازي نهايي
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  ديبا داخلي فعال در خود كشورهامتخصصين شده است كه  رفتهیپذاي گستردهطور به امروزه 

كه  يهنگام ژهيوامر به نيد. انكن فايا مخارجمربوط به هاي يرا در انجام بررس ينقش اصل

ده، دانش انباشته ش ويژه تياهم ليدلانجام شود به ممداو فرايند کيعنوان به مخارج بازنگري

 برخوردار است. يخاص ضرورتاز 

  ه بمدت زمان كوتاه  كیمطلوب است كه دولت بخواهد در  يفقط در صورت مخارج جامع بازنگري

ارج و ایجاد زمينه براي تغيير جهت مخ مخارج باشد. كاهش كسري بودجهدر  ريدنبال كاهش چشمگ

 مخارج بازنگري. درحالت معمول مخارج است ازنگرياز عمده دالیل این نوع ب دولت توسط حزب منتخب

 د.تر خواهد بوتيفيتر و باكقيدق ،انجام شده يبررس زیرا ،است يبهتر كردیرو ي،انتخاب

  عموماً اجرايي تحت بررسي(هاي )دستگاهها وزارتخانه بدون مشاركت فعال مخارج بازنگري 

باید شود هر سياست كاهش مخارج كه توسط دولت مصوب مي شود.مي شكست مواجه ايبا اخالل 

با آنها  رايحداقل منطق مصوبات را درک نكنند اجها اجرا شود. لذا اگر وزارتخانهها توسط وزارتخانه

  رو خواهد شد.مشكالت زیادي روبه

   نافع همراه متعارض مسئله  باها بازنگري در مخارج توسط وزارتخانه فرایندباید توجه كرد كه اجراي

 ياسيس يرهبر يسوفشار قابل توجه از جاديا تعارض منافعحل براي رفع ترين راهمهم است.

 دیبا نيهمچن است. يدر برابر كاهش بودجه احتمالها وزارتخانه يعيغلبه بر مقاومت طب يبرا

نمایشي  ایندفرصدشان انجام و ق روند را دارند نیقصد مشاركت در ا واقعاًحاصل شود كه آنها  نانياطم

 .واقعي نيستو غير

   ئول وزارت ماليه )مس فريني وكار نقشمخارج، ساز ازنگريخاذ شده براي برويكرد اتفارغ از

ها بر وزارتخانهو فشار ناشي از  ن ها تدوين بودجه كشور( در به چالش كشيدن وزارتخانه

 است. فرايندعاملي اساسي براي همراهي  نها در 

  از ها وزارتخانههاي مقياس برنامهگيري درباره كاهش مخارج و كوچك كردن از آنجایي كه تصميم

 يحوزه شمول خدمات عمومتجدیدنظر در مورد اگر تمركز بر حساسيت زیادي برخوردار است لذا 

 كیدر  مقابل د. درنشومي اتخاذ )رهبري سياسي( نقطه نيباالتردر  شهيهم باًیتقر ماتيتصم، باشد

 ريوز مثالًتر )يک سطح پاييندر معموالً  یينها اتميتصم ،ييكاراافزايش بر يمبتن صرفاً يبررس

 شود.مي اتخاذ يي(دارا

   تمامي  ناظر و همراه در اجراي بازنگري در مخارجعنوان بهحضور فعال و  گاهانه وزارت ماليه

  و الزم است.مؤثر  بسيارها وزارتخانه

   خود براي مدیریت هزینه هاي ، وزارت ماليه باید اجازه ارائه پيشنهادفرایندفارغ از نحوه اجراي
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پيش از ارائه به رهبران سياسي باید مورد مشورت مسئوالن ها البته این پيشنهاد را داشته باشد.ها دستگاه

 دستگاه قرار گيرد.

   يم تو كنار گذاشته شود  بايدها سازماندر  يادار هايمحدوديتبازنگري در مخارج  فراینددر

مورد  در قیبه حقا يابيارزهاي اريو مع هاهمشاهد ،يدانيم يدهايبازد قیاز طركننده باید بررسي

 .دست یابندموجود هاي نهیمخارج و هز صيتشخ

  ملكرد عبر  فرايند نياتأثير  اندازها ومخارج، پس قيدق زانيم ديبا يبازنگر فرايند ياجرا در

صورت مداوم مدت و بهكوتاه يزمانهاي مردم، در بازه ارائه شده به يعموم يخدمات و كاالها

 و مرتب گزارش شود.

  یكي ها، و فعاليتها خاص داشتن ارزیابي مستمر از برنامهطور به داشتن اطالعات مناسب از مخارج یا

 باشد.مي بازنگري مخارج فرایندموفقيت در انجام هاي شرطاز پيش

   عضو  يكشورها يبرا مهم چالشیكOECD  ه انباشت وارزشمند  تجربه ستفاده ازا بلندمدت،در

در  يدائم يژگيو کيبه  فرايندتبديل اين و  مخارج يبررس فراینددر طول  رياخ يهاسال يشده ط

 يراب ينه تنها ابزار مخارج ازنگريبامر مستلزم آن است كه  نی. ابودجه است سازي مادهروند 

بندي همچنين اولويتو مجدد  عيتوز يبراي ابزارعنوان به ، بلكهي باشدعموم مخارجكاهش 

 مخارج مد نظر قرار گيرد.

   گيرد.نيز دربر راناپذير حتي مخارج ضروري يا اجتنا بهتر است كه بازنگري در مخارج 

  یت برنامه و بازنگري با محورها سازمانبازنگري در مخارج باید شامل بازنگري با محوریت  فرایند

 برنامه( باشد.درگير در هاي صورت افقي بين سازمان)به

   د بدون پيشنهادهاي ايجاد مخارج جديد )از محل منابع ايجاپيشنهادهاي كاهش مخارج باید

ر ددرباره منابع مالي ايجاد شده بايد گيري به رهبري سياسي ارائه شوند. براي تصميم شده(

 گيري شود.تصميم ساليانهسازوكار بودجه 

  رئه به اباید پيش از ها در راستاي مدیریت هزینهها هاستخراج شده توسط دستگاهاي همه پيشنهاد

 رهبران سياسي توسط وزارت ماليه و حتي گروهي از صاحبنظران خارج از دستگاه بررسي شود.

  .وزارت ماليه باید از مهارت كافي نيروهاي خود براي پيشبرد كار اطمينان داشته باشد 

   مختلفهاي سنجش عملكرد برنامههاي شاخصبازنگري در مخارج باید  فرایندبراي تكميل 

 طوري كه نتایج آن قابل استفاده در بازنگري در مخارج باشد توسعه داده شود.به
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 الملليبينر  اتج

پس از وقوع بحران  در كشور دانمارک آغاز شد. 1980براي نخستين بار در سال مخارج  نگريباز فرایند

ي، در ساختار مال تيو عدم وجود شفاف يثبات مال جادیو مشاهده ضعف دولت در ا 2008سال  يمال

 يدر مورد چگونگ يريگميدر بودجه و تصم تيشفاف شیخواستار افزا يمردم يو نهادها يجامعه مدن

شدت مورد مخارج به يبازنگر فرایندبحران  نیپس از ا ليدل نيبه هم .مخارج و مصارف دولت شدند

 تيفيك يبررسبراي را  يمطالعات 2016اتحادیه اروپا در سال بودجه  ونيسيكم قرار گرفت.ها توجه دولت

بازنگري مخارج  فرایندي در كشورهاي عضو اتحادیه انجام داد و به این نتيجه رسيد كه امور مال يداریو پا

  .كرد يريجلوگ ایتوان از انجام آن صرفنظر ياست كه نم يامر

بخشي از هسته عنوان به مخارجي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، بازنگري در در كشورها

در این  اخير كار گرفته شده است. براساس بررسي انجام شدهاصلي چارچوب مدیریت ماليه عمومي به

به كارگيري آن رو هاند و روند باجرا كرده مخارجسوم كشورهاي عضو این سازمان بازنگري در سازمان دو

 1(.3)شكلافزایش است

 

 در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي مخارجكارگيري بازنگري در ه. ب3شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: IMF (2019).  
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نسبت ي كه براي كشورهای، 2015اروپا در سال  هیانجام شده توسط مركز آمار اتحاد ياساس بررسبر

 يبازنگر فراینددرصد است انجام  50از  شيب آنهادر  يناخالص داخل ديدولت به تول يعمومهاي نهیهز

بع در اختيار اروپا این موضوع با توجه به محدودیت منابر عالوه .ارزیابي شده است يضرور يمخارج امر

 ست.اتبدیل شده ریزي بودجه فرایندناپذیر اجتنابهاي ي از بخشمختلف به یكهاي در كشورها دولت

 

 (، GDP) عمومي دولت به توليد ناخالص داخليهاي نسبت هزينه .1نمودار 

 2015كشورهاي عضو منطقه اروپا در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: https://ec.europa.eu/eurostat 

 

تجربه  يبررس قیاز كشورها خواسته شده است تا از طر اتحادیه اروپا بودجه ونيسيدر گزارش كم

المللي بينهمچنين مطابق با توصيه نهادهاي كنند. ترسيم شكست كشورها نقشه راه خود را  ای تيموفق

در كشورها تثبيت شود و  ساليانهریزي بودجه فرایندبخشي از عنوان بهبازنگري در مخارج باید  فرایند

نيز در  OEDC آمده از بازنگري در مخارج تنظيم شود.دست به با توجه به نتایج ساليانهبودجه 

 به اهميت این موضوع و تجربه كشورها پرداخته است.هایي گزارش

اند. بازنگري در مخارج را اجرا كرده و به نتایج خوبي دست یافته فرایندتاكنون كشورهاي زیادي 

ایتاليا، فرانسه، لوكزامبورگ، ایرلند، هلند و سوئد اشاره كرد. برخي  توان به كانادا،ازجمله این كشورها مي

 شرح زیر است:آمده بهدست به از نتایج

سال به طول انجاميد، مخارج دولت در حدود معادل  5كه  ايرلنددر مرحله اول بازنگري مخارج در 

. بازنگري مخارج و اقدامات مالياتي جدید سبب شد تا بعد از بحران مالي كاهش یافتميليارد دالر  8/7

كه اقتصادهاي اروپایي مانند پرتغال و یونان رو به ورشكستگي بودند، ایرلند رشد توليد ناخالص  2008

اروپایي رقم  زدهداشته باشد، كه این رقم در بين كشورهاي بحران 2010درصدي را در سال  8/1داخلي 

 2011سال  مخارجبراي بازنگري  2013ماري كه در اواسط سال آطبق  آید،مي شمارري بهچشمگي

https://ec.europa.eu/eurostat
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براي این دوره بازنگري رخ داده و در گزارش دیگري  ميليارد دالر 8/7اندازي معادل پسشد،  منتشر

ها یافته براي پرداخت حقوقاعتبار اختصاص 2009-2013ي هاسالبين مقامات ایرلندي مدعي شدند 

 درصد كاهش داشته است.19در این كشور حدود 

   مجموعاً 2009-2010تا  2005-2006ي هاسالبين  كاناداطبق اطالعات منتشر شده توسط دولت 

 50ميليارد و  3ميليون دالر در تداركات،  590ميليارد و  2ميليون دالر در مدیریت امالک،  25ميليارد و  1

ميليون دالر  465و  ميليارد 1ها، ميليون دالر در كارایي برنامه 346ميليارد و  1ه خدمات، ئميليون دالر در ارا

الر ناشي از ميليون د 325و ها ميليون دالر از حذف یا كاهش برنامه 136ميليارد و  1مدي اداري، ادر كار

 است. شدهجويي صرفهميليون دالر در مخارج  913ميليارد و  10رقم مجموع در كارمندان وجویي صرفه

  زنگري مرحله از با یكدر كه  دادمي شانن كيااسلودست آمده از بازنگري مخارج در نتایج به

وط مربآن  وروی ونيليم 130صورت گرفته است كه حدود  یيجوصرفه وروی ونيليم 277 حدودمخارج 

موزش آدر مخارج بخش  نيمربوط به بازار كار بوده است. همچنهاي استيو س ياجتماعهاي استيبه س

 .شد یيجوصرفه وروی ونيليم 88 حدود هادر این دوره از بازنگري و پرورش

  يدر مخارج یي قابل توجهيجوموجب شد تا صرفه يجامع خدمات عموم يبازنگرفرانسه  در 

ار مقد اجراي اين برنامهدر اثر  2009 2012ساله سه يدر بازه زمان. رديصورت گ يخدمات عموم

الحات در ن مربوط به اصآدرصد  ياز س شيمقدار ب نیكه از ا ايجاد شدانداز پس دالر ارديليم 9/11

 .بدنه دولت صورت گرفته است سازيكوچك قیساختار دولت و از طر

 

 بنديجمع

مختلف از منظر اثر بخشي و كارایي مورد هاي با توجه به اینكه در ایران بودجه عمومي و مخارج دستگاه

یا كاهش مخارج  عملياتي براي افزایش كارایي بودجه وهاي لذا ارائه پيشنهاد ،گيردقرار نميبررسي 

مدي اهمچنين موجب ناكارهایي بسيار دشوار است. فقدان چنين بررسيها اثر دستگاهدار یا بيغيراولویت

زیرا سياستگذار در زمان تدوین بودجه هيچ اطالعاتي از كارایي  ،كشور شده استریزي بودجه فرایند

مختلف ندارد و حتي در بسياري از موارد مخارج اضافي انجام شده شناسایي هاي مخارج در حوزه

در ریزي بودجه كارامديتوانایي براي مدیریت صحيح مخارج عمومي و افزایش ایجاد منظور شوند. بهنمي

 فرایندگذاري بررسي شده در این گزارش، اجراي و ادبيات سياستالمللي بينجربه كشور و با توجه به ت

 در ایران بسيار ضروري است.  «بازنگري در مخارج عمومي»

 فرایندوكار اجرایي بازنگري در مخارج، اجراي این ورهاي اصلي عنوان شده درباره سازبا توجه به مح

در ایران باید با محوریت دولت انجام شده و در سطح باالي سياسي از آن حمایت شود. همچنين سازمان 

در بازنگري و استخراج پيشنهادهایي ها نقش قابل توجهي در نظارت بر فعاليت دستگاه دبای برنامه و بودجه
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نماید. این بازنگري بهتر  ایفا در موازات دستگاهها مدي بيشتر اقدامات و مدیریت بهتر هزینهابراي كار

 5صورت كه براي مثال هر سال دو حوزه اصلي و هر انجام شود به ایناي صورت انتخابي و دورهاست به

عنوان یك ورودي باید بهها مهم مخارج عمومي بررسي شود. نتایج این بازنگريهاي سال تمامي حوزه

 قرار گيرد. در كنار مسائل فوق باید توجه كرد كه اساساًمورد استفاده  ساليانهریزي بودجهمهم در روند 

هاي اداري كنار گذاشته شود و از بررسي هايمحدودیتبراي اجراي صحيح بازنگري در مخارج باید 

 گيري شود. ميداني بهره
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هاي بازنگري مخارج از نگاه سازمان توسعه همكاري فرايندها و مراحل نقش .1پيوست 

 (OECD)اقتصادي 

كه در  2013در سال  OECDرتبه بودجه در كشورهاي عضو ن عاليچهارمين نشست مسئوالودر سي

كشور فرانسه برگزار شد، یكي از مباحث مطرح شده نحوه استفاده از ابزار بازنگري مخارج توسط 

نمایندگان كشور ایرلند )كه داراي تجربه در این زمينه هستند( بود. سند پشتيبان مباحث مطرح شده 

اي بازنگري در مخارج، ارتباط ميان است كه به بررسي نحوه اجر «بازنگري در مخارج»با عنوان اي مقاله

این از هایي بخشدر ادامه ترجمه  نفعان، وظایف نهادهاي مربوطه و مالحظات اجرایي پرداخته است.ذي

 ارائه شده است. مقاله

 

 مخارج يبازنگر خچهيتار .1

در كشور دانمارک آغاز شد. هدف  1980بار در سال  نياول يبرا يرسم صورتبه مخارج يبازنگر فرایند

 .بود مخارج يبندتیاولو زيمواقع ن يو در بعض دیجد مخارج يمال تأمين شیافزا يتالش برا فرایند نیا

 فرایندرا آغاز كرد. در هلند هدف  مخارج يبازنگر فرایند 1981از دانمارک كشور هلند در سال  بعد

 تيفيك شیجامعه( و افزا فينفع افراد ضعبه یيجوو اختصاص صرفه مخارجمبارزه با فقر )كاهش  يبازنگر

 كنندگان بود.رفمص تیرضا شیو افزا يخدمات عموم

پرداختند.  يبازنگر فرایند يبه اجرا 1980شمال اروپا در اواسط دهه  يدو كشور، كشورها نیبعد از ا

 يخدمات عموم تيفيك شیبردن كامل فقر و افزا نياز ب فرایند نیا يهدف از اجرانيز كشورها  نیدر ا

 .عنوان شد

 ،يلتون ا،يتالیآلمان، فرانسه، ا ،ياسلوون ،ياسلواك ا،يتانیكانادا، بر يكشورها ي بعدهاسالدر 

در  مخارج يبازنگر فرایند ياقدام به اجرا نيز ايپرتغال و اسپان رلند،یا ش،یاتر ا،يلوكزامبورگ، استرال

 .خود كردند يكشورها

 

 2008 سال يقبل از بحران مال مخارج ازنگريب .1 1

 يسازآمادهدر  يعنصر مهم و دائم كی مخارج بازنگري فرایند، 2008 يقبل از بحران مال يهاسال در

نبود و فقط سه كشور عضو )هلند، دانمارک و فنالند(، اقدام به  OECD عضو يبودجه در همه كشورها

عضو  گریبه دو كشور د دیالبته با نهيزم نیكرده بودند. در ا مخارجدر  يبازنگر يبرا یيهابرنامه ياجرا

 ،يگاه تا قبل از بحران مالچيدو كشور ه نیاهاي اشاره كرد. البته برنامه زين ايتانیو بر اياسترال يعنی

 صيخصجنبه نظارت بر نحوه ت شتريبو  انداز نبوده استپس و یيجوصرفههاي نهیگز افتنیدنبال به

 .است داشته مخارج شیبودجه و نظارت بر نحوه افزا
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 شیبر افزايبتنم اًغالب 2008 ي سالاز بحران مال شيپدر سایر كشورها نيز تا  مخارج بازنگري فرایند

 . تگرفيانداز صورت نمپسهاي نهیگز افتنی يبرا يادیبود و تالش ز یيكارا

 ساليانهصورت به در هلند 1980كه در سال  مخارج بازنگري فرایندهاي دوره نياول براي مثال در

 سال يتا قبل از آغاز بحران مال. تعداد موضوعات مورد بررسي شدمي يموضوع بررس 30 شداجرا مي

 مخارج يازنگرو در برنامه ب 2008 سال يمال نبحرا انیبود. بعد از پا افتهیبه پنج موضوع كاهش  2008

تعداد  و افتی شیافزا يتعداد موضوعات مورد بررس كشور اجرا شد، مجدداً نیدر ا 2010كه در سال 

 . افتی شیافزا 20به عدد قابل توجه  يموضوعات مورد بررس

 

 2008 سال ياز زمان بحران مال مخارج بازنگري .2 1

عضو  يكشورها ازنيمي  2012،1در سال  )OECD (ي سازمان همكاري و توسعه اقتصاديطبق بررس

شود مياین تعداد شامل برخي از كشورها . هستند مخارج بازنگري فراینددرحال اجراي اند كه ادعا كرده

ندارند )نظير ایرلند و ایتاليا( و كشورهایي كه پيش از بحران  مخارج بازنگريكه تجربه قابل توجهي در 

 اند.را انجام داده مخارج بازنگريطور جدي از بحران مالي نيز به

هداف او  يگسترش دامنه بررس ،يپس از بحران مال مخارج يبازنگر فرایندقابل توجه در  يژگیو

توجه كنند، به  يیبه كارا مخارج يبازنگر فراینددر  نكهیاز ا شتريبها . دولتاست جویيصرفهپروازانه بلند

 مخارجهش كا يبرا ياساس يرا ابزار مخارج بازنگري ،اندازها توجه كرده و در اكثر مواردپس شیافزا

م اهداف همراه با ترسي مخارج بازنگريیك مثال مناسب براي گسترش دامنه اند. كالن در نظر گرفته

ازه انتخاب توسط دولت ت 2010در انگلستان در سال  مخارج بازنگريجامع  فرایندبلندپروازانه اجراي 

 مخارج دولت بود.ش قابل توجه در شده با هدف كاه

 

 مخارج بازنگري ندهي  .3 1

كه بر اینمبنيوجود دارد هایي ينگران، همچنان (OECDسازمان همكاري و توسعه اقتصادي )طبق نظر 

 يزمان قبل از بحران مالنسبت به ها كشور يمال طیشرا هرچند كه ،يبحران مال طیبا فروكش كردن شرا

با افول مواجه شود. شرایط مالي  مجدداً مخارج يبازنگر فرایند ،كرده است رييتغ اريبس 2008 سال

بهداشت و درمان و  مخارجمانند  مخارجاز  ياريبس ست كها ايگونههب 2008 سال بعد از بحرانها كشور

 تيدر وضعها ينسبت به رشد بده زيدولت ن يو درآمدها است شیرو به افزا يحقوق بازنشستگ نيهمچن

ها دولت يبرا ياز زمان بحران مال كهاضافه كرد را اي انباشته يبده. به اینها باید قرار ندارد يمناسب

تا حد ممكن را  مخارجد تا نهمچنان تالش كن دیباها دولت. با توجه به این شرایط وجود آمده استبه

                                                 
1. Oecd 2012 Survey  



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

16 

از روند  ترعیسر دینباها، دولت كل مخارجرشد  نكهیبر اياروپا مبن هیاتحاد دیجدقانون  .محدود كنند

 نيز بر همين موضوع داللت دارد. باشد يناخالص داخل ديرشد تول

معموالً ها سازمان ای(، نهادها ي)مرحله بعد از بحران اقتصاد ياقتصاد طیمرحله بهبود شرا در

، به رجمخادوره كنترل  كیدهند. پس از مي از مردم انجام شتريب يمال تیبر حمايمبن یيهادرخواست

 يمال يضاف افتنی شِالدارد و چ ياضاف مخارجبه  ازيكه ن دیآمي وجودبه دیجد استيسهاي چالشناچار 

 تياهم ط،یاشر نی. در ارديمورد توجه قرار گ دیاست كه با يموضوع ،باال تیبا اولو دیجد مخارج يبرا

 نانياطم ،این بودجه مشخص است. با وجود نیو تدو هياز ته ریناپذیيعنوان بخش جدابه مخارج بازنگري

در رابطه با  ونباشد  مخارجكاهش  يبرا يابزار صرفاً مخارج يبازنگر فراینداست كه  ينكته ضرور نیاز ا

 پردازد. ب نيز مخارج يبندتیكالن به اولو مخارج

 فرایند ينحوه طراح، 2012( در سال OECDسازمان همكاري و توسعه اقتصادي ) يطبق بررس

و  هد بود، با اهميت خوابودجه يسازمادهآدر روند  يو دائم يعنصر اصل كیعنوان به مخارج بازنگري

ه ممكن ك ليدل نی. به اميده صيتشخ يروشنرا به مخارج بازنگرياست نوع روند  يكار ضرور نیا يبرا

 ينو و ابتكار یيهانهيزم ایباشند و  اشتهد مخارجو گسترده در  عیسرهاي بخواهند كاهشها است دولت

عنوان به یندفرا نیشدن ا نهیشرط نهادشيشده( داشته باشند. پ يابی)ارز ياضاف مخارجاستفاده از  يبرا

م شده و اقدامات انجا قيدق ليو تحل هیمناسب و تجز يطراح ،و بلندمدت در بودجه يدائم يگیژو كی

  است. فرایند نیاجراكننده ا يانجام نشده در كشورها

 

 هاي بازنگري مخارج در كشورهاي اروپاييفرايند. عملكرد 4 1

آن  جینتا در منطقه اروپا، اطالعات و مخارجكننده برنامه بازنگري اسامي كشورهاي اجرا 1جدول  در

 آورده شده است.
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 در كشورهاي منطقه اروپا مخارجهاي اصلي بازنگري ويژگي .1جدول 
 ها )مورد انتظار/ حاصل شده(جوييصرفه رسيدگي( )دامنهمحدوده  نام پروژه و چارچو  زماني 

 ایتاليا

 (2013) مخارجبازنگري 

 عمومي دولت مخارج

مالياتي، هاي معافيت شامل

بررسي اوراق  وها یارانه بررسي

 ها.قرضه در دست شركت

 رد دالر ميليارد 32 معادل ندازياپس مورد انتظار:

 (داخلي ناخالص توليد درصد 2) 2016 سال

 عمومي دولت مخارج 2012در سال  مخارجبازنگري 
 2015ميليارد دالر در سال  15.6مورد انتظار: 

 ميليارد دالر 13.9حاصل شده: در حدود 

 بریتانيا

 عمومي دولت مخارج (2015-2010) مخارجبازنگري جامع 

ه ك 2014/2015ميليارد دالر تا سال  81مورد انتظار: 

 ست.این اصالحات در حوزه رفاهي ا ميليارد دالر از 18

مورد انتظار تا انداز پس مقدار %65حاصل شده: 

 دست آمده است.به 2012اواسط سال 

 (2004) مخارج بازنگري
و  سالمت بازنگري در وزارتخانه

 هاي محليدولت

ي هاسالميليارد دالر طي  21.5مورد انتظار: 

 2008تا  2004

 مورد انتظارانداز پس حاصل شده: صد درصد

 ایرلند

 و عمومي مورد خدمات در ویژه گروه

 .(2009-2008) مخارجهاي برنامه
 دولت مركزي

 ميليارد دالر 7.8حاصل شده: 
 دولت مركزي (2012-2014) مخارجبازنگري جامع 

 خانه صنعتوزارت مخارج (2011) مخارجبازنگري 

 هلند

 ميليارد دالر 35مورد انتظار :  دولت مركزي (2010) مخارجبازنگري جامع 

 ساليانهبازنگري  (1981-2000) مخارجبازنگري 
 4.2، 1982ميليارد دالر در سال  3.2حاصل شده: 

 1984-1997ي هاسالميليارد دالر طي 

 فرانسه

در  -2012بهبود خدمات عمومي )

 جریان(
 2014ميليارد دالر در سال  1.8مورد انتظار:  عمومي د.ولت مخارج

 مخارج مورد در استراتژیك مشاوره

 (2014) عمومي
 عمومي دولت مخارج

 2015ي هاسالميليارد دالر طي  50مورد انتظار: 

 2017تا 

عمومي هاي بازنگري كلي سياست

(2012-2007) 
 دولت مركزي

 2009ي هاسالميليارد دالر طي  11.9حاصل شده: 

 ر از كارمندان دولت ازنف 150000)كاهش  2012تا 

 سازي بدنه دولت(طریق كوچك

بازبيني بهبود خدمات عمومي )طي 

مرحله  7در  2007تا  2005ي هاسال

 اجرا شده است(

 ميليارد دالر 8مورد انتظار:  دولت مركزي

 فنالند
وري )قابليت توليد( هاي بهرهبرنامه

(2015-2005) 
  دولت مركزي

 دولت مركزي (1990-2000) مخارجبازنگري  سوئد
 %8جویي )ميليارد كرون صرفه 126مورد انتظار: 

GDP 1996( در سال 

 اسپانيا
تشكيل كميسيوني براي اصالح مدیریت 

 (2012-2015عمومي )
 ميليارد یورو 2حاصل شده:  دولت مركزي

  دولت مركزي در جریان(-2000) ساليانهمطالعات ویژه  دانمارک
Source: OECD, 2012. 

 

 مراحل اجرايي  .2

ین مراحل اوجود دارد.  مخارج بازنگريبراي مرحله مختلف طبق الگوي تعریف شده در این گزارش چهار 

 .حاصل شود مخارجبازنگري  فرایندكامل اجرایي شوند تا موفقيت در  صورتبهترتيب و باید به
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  مخارج بازنگريچارچوب طراحي مرحله اول: . 1

 مخارج بازنگريخاص هر دور از هاي تعيين ویژگيدوم:  مرحله. 2

 اندازپسهاي گزینه شناسایي و ارائهمرحله سوم: . 3

 اندازباره پسگيري درتصميممرحله چهارم: . 4

 

 مخارج بازنگريمرحله اول: طراحي چارچو  . 2 1

طور به پذیرد ومي صورت مخارج بازنگري فرایندگيري درباره كه در آن تصميماست  ايمرحلهمرحله اول، 

 .ثابت مورد استفاده قرار بگيرد صورتبه مخارج بازنگريتواند در چندین دور از مي بالقوه

 :عبارتند از چارچوب باید به آنها پاسخ داده شود مرحلهال كه در ؤچند س

 هبود كارایي؟بجویي ناشي از انداز باشد یا صرفهجویي ناشي از پسباید بر روي صرفه فرایند. تمركز 1

 مخارج باید چگونه باشد؟ بازنگري. نوع ساختار 2

 . گستره بازنگري مخارج باید چگونه باشد؟ بازنگري جامع یا انتخابي؟3

 در ادامه این سؤاالت تبيين خواهند شد.

 شامل چه بخشي از مخارج دولت مخارج بازنگريهمچنين در این مرحله باید مشخص شود كه 

 .است چگونه فراینددر طول  وظایفنحوه دقيق تقسيم  و كيفي یاهستند ي كمّانداز پس اهداف، است

هر دور  آنها در است كه دولت نيازي به تجدیدنظر درباره فرایند ي طراحييدكلهاي گياینها ویژ

ار و یا در ببراي اولين  مخارجبررسي  فرایندندارد و فقط در هنگام ایجاد یك  مخارججدید از بررسي 

شورها در كاكثر در  مخارج بازنگري فرایند شوند.مي تدوین اصالح كليت طرح است،مایل به مواقعي كه 

 ساساپایه و حي است كه اطرهاي این ویژگي تفاده قرار گرفته است و درمجموعگذشته نيز مورد اس

 ه قبالًرسد براي كشورهایي كمي نظركند. بهمي د نظر تعيينرا در كشور مور مخارج ازنگريسيستم ب

 باشد. مخارجگري بازن فرایندترین مرحله اجراي این مرحله آساناند، انجام داده را مخارج بازنگري فرایند

 ييجوصرفه اي در مورد حوزه شمول خدمات عمومي، تجديدنظراز  يناش ييجوصرفه .1 1 2

 ؟يياز بهبود كارا يناش

جویي صرفه به دیبا فرایند نیاست كه ا نیا به آن پاسخ داد مخارج بازنگري فراینددر مورد  دیكه با يالؤس

 بپردازد؟ یياز بهبود كارا يناشجویي صرفه ای تجدیدنظر در مورد حوزه شمول خدمات عمومياز  يناش

 یيجوصرفه يبر رو شتريب مخارج بازنگري فرایند اماز انجها ، تمركز دولت2008 سال يبحران مالاز  بعد

كارشناسي در هاي برخي از گزارشبوده است.  در مورد حوزه شمول خدمات عمومي تجدیدنظراز  يناش

از  دیبا مخارج عیكاهش عمده و سر يبرااند كه گونه ادعا كردهمورد مطالعه اینهاي رابطه با كشور

 شيب داست كه بتوان ديبع ،یياز بهبود كارا يناش یيجوصرفه و استفاده كرد حذفاز  يناش یيجوصرفه
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بوده و ها یافتگي كشوراین مسئله وابسته به ميزان توسعهالبته  1.دنكانداز پس را مخارج ددرص 2 از

 تعميم داد.ها به سایر كشور توان این نتایج را لزوماًنمي

از  يناشجویي صرفهمنجر شده است،  سرعت به كاهش مخارجبه مخارج بازنگري اكثر مواردي كه در

ه است. در نظر گرفته شد يبازنگر فرایندعنوان هدف به در مورد حوزه شمول خدمات عمومي تجدیدنظر

 ت عموميدر مورد حوزه شمول خدما تجدیدنظركه  ايتانیدر بر جامع مخارج يمثال در مورد بررس رايب

هار سال چ يدر ط ا،يتانیبر يداردولت و مقامات خزانه يار گرفته شده بود، به ادعظعنوان هدف در نبه

مربوط به هاي از كمك ريغاست )به افتهیدرصد كاهش  19متوسط طور به يدپارتمان مخارج ،فرایند ياجرا

 حاصل ازانداز پس قيدق زانيمذكر است كه  یانشا ي(.خارجهاي كمك نيهمچن و سالمت و بهداشت

چند سال  جیمشخص نشود و نتا يبرنامه بازنگر يممكن است بالفاصله و پس از اجرا مخارج يبررس فرایند

 .داد تعداد پرسنل را كاهشها كاهش هزینهدر جهت  نياز است تا خصوص زماني كهه، ببعد مشخص شود

چه  كهنیا يعنیاست.  فرایند نی، نحوه پوشش امخارج يمهم حوزه بازنگرهاي از جنبه گرید يكی

ارج مخفقط شامل  مخارجمربوط به هاي ياز بررس ياست. برخ يدولت در معرض بررس مخارجاز  يبخش

( و شودسال مورد نظر تصویب ميكه در قانون بودجه  مبالغي يعنی) شوندمي بودجهگيري قابل تصميم

ها همه دوره يصورت ثابت برا)طبق قانون به ياجتماع تأمين يایمانند مزا ياجبار مخارج گر،ید يدر برخ

حدود به مدر كشور فرانسه  مخارج بازنگريمثال  رايب. رنديگمي قرار يمورد بررس زيوجود دارند( ن

در  2010در سال  مخارج بازنگريكه  يبوده است. درحال نيروي كار دولت مركزيو  ياتيعملهاي نهیهز

قرار  يررسمورد ب ياتيمال مخارجو  ياجبار مخارجبودجه،  دولت اعم از مخارج همه باًیتقر ايتانیبر

 نیادر  ي، ادعا كردند كه روند بازنگر OECDوكشور عض 15كشور از  11، 2012سال در اند. گرفته

 .رديگميبررا در ياجبار مخارجو هم  گيريقابل تصميم مخارجكشورها هم 

 يبررسهاي برچسپ يآغاز شده دارا 2008 سال يكه از زمان بحران مال مخارج ياز بررس ياريبس

 نيست. مخارج يتمامي بررسي امعنبه، مخارججامع  يبررسالبته جامع هستند. 

 ؟مخارج بازنگري نوع ساختار. 2 1 2

 بازنگريتوان مي كليطور به .مشخص شودنيز  مخارج بازنگريباید نوع ساختار  مخارج بازنگري فراینددر 

 مخارج را با سه رویكرد دنبال كرد:

از  يناشهاي یيجوصرفه افتنی يخاص براهاي برنامه ایبرنامه  يبررس ها:برنامه يبررس. 1

 .یيكارا شیاز افزا يناشهاي یيجوصرفه ایو  در مورد حوزه شمول خدمات عمومي تجدیدنظر

مورد  يخدمات دولت توليدكه در  يخاص يتجار يهافرایندكامل  يبررس: هافرايند يبررس. 2

هاي یا روش اطالعات يورافنهاي وهيو شها ستميسدولتي، هاي خرید فرایندمانند  رنديگمي استفاده قرار

                                                 
1. OECD (2012a), Budgeting Levers, Strategic Agility And The Use Of Performance Budgeting 
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 .استي ناشي از كارایي جویصرفهها مدیریت منابع انساني. هدف این بررسي

ه ممكن و ادارات( كها )وزارتخانه يدولتهاي سازمانیك در كل  مخارج يبررس: سازمان يبررس. 3

 .سازمان را شامل شود يهافرایند وها برنامه ياست تمام

افقي انجام شود.  صورتبهتواند مربوط به یك سازمان مشخص بوده یا ميها فرایندو ها بررسي برنامه

شود مورد يمچند برنامه مرتبط با یكدیگر كه توسط دو یا چند سازمان اجرا ها در بررسي افقي برنامه

ولتي استفاده )كه در تدارک یك خدمت د فرایندها یك فرایندگيرد. اما در بررسي افقي بازنگري قرار مي

دولتي در هاي خرید فرایندمثال بررسي  رايبشود. دولتي بررسي ميهاي شود( در تمامي سازمانمي

 شود.دولتي از این نوع بررسي محسوب ميهاي تمامي سازمان

 ي؟انتخاب اي؛ جامع مخارج يبازنگر. 3 1 2

 :( مشخص شودبودن آن يانتخاب ای)جامع  ينوع بررس دیبا مخارج يبازنگر فرایند در

ها، از برنامه يمحدود به فهرست خاص مخارج يبررس :يانتخاب صورتبهمخارج  بازنگري. 1

 .مشخص شده است مخارج يهر دور بررس يهاست كه در ابتداسازمانو  هافرایند

ر یك دمربوطه  تيموجود ندارد و  بازنگري براي يشنهاديپ ستيل چيه :مخارججامع  يازنگرب .2

 كند.  یيرا شناساانداز پس هاينهیگز ترینمهمحد امكان  كند تابررسي جامع تالش مي

 يسگذشت زمان كشورها به سمت برر بارسد نظر ميجداي از محبوبيت فعلي بررسي جامع مخارج به

زنگري جامع با فراینددليل این تغيير مسير، هزینه تالش و وقت قابل توجهي است كه خواهند رفت.  يانتخاب

 مهمهاي تيلمسئو دیكارمندان دولت با ریسا و هيوزارت مال يجامع مخارج اعضا يدر بررسمخارج نياز دارد. 

مخارج فقط  جامع يدهد كه بررسمي نشان نیمخارج متمركز شوند. ا يبررس يخارج و بر رو تیرا از اولو گرید

اشد. ب در مخارج ريدنبال كاهش چشمگمدت زمان كوتاه به كیمطلوب است كه دولت بخواهد در  يدر صورت

از  نتخبكاهش كسري بودجه، كاهش اندازه دولت و ایجاد زمينه براي تغيير جهت مخارج دولت توسط حزب م

 زیرا ،ستا يبهتر كردیرو ي،انتخاب صورتبهمخارج  ي. در حالت معمول بررساستهعمده دالیل این نوع بررسي

 د.تر خواهد بوتيفيتر و باكقيدق يكلطور به مخارج يشده در هر دور از بررس انجام يكار بررس

 با قابليتهايي نهيگزاول  كردیوجود دارد كه در رو يدر نحوه انتخاب مباحث مورد بررس كردیرو دو

ه قرار گرفت مورد استفاد هلند ودانمارک توسط كه  در این رویكرد .شوندمي انتخاب بيشترانداز پس ايجاد

ال است ؤمورد ساي هدر سطح گستردها ثيرگذاري آنأكه كارایي یا تهایي و یا سازمانها ها، برنامهفرایند عموماً

 ویكردراین هدف  .پردازدمي مخارج يبه بررس خودكار يااي چرخهصورت به دوم كردیروشوند. انتخاب مي

ده از این رویكرد با استفاكانادا  مثال رايب رد،یپذمي مرور صورتست كه بههاسازمان ایها برنامه هيكل يبررس

 فدرال را مورد بازنگري قرار داد.هاي سوم از سازمانهر سال یك 2010تا  2008 يهاسال نيب

هاي نهيگز ييشناسادوم  كردیرو تیو مز است يبررس فرايندهدفمند كردن اول  كردیرو تیمز
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ذكر است كه  انشای .دنمورد توجه قرار نگير يانتخاب يبازنگر فرایند كی ياست كه ممكن است ط ياندازپس

 بازنگري مخارج را انجام دهند.اي صورت هدفمند و چرخهمندي از مزیت هر دو رویكرد بهتوانند براي بهرهميها دولت

هاي ایندفربيان شود كه در اكثر  كهآخرین نكته در بحث دامنه بررسي مخارج الزم است عنوان به

عمراني هاي گذاري در دست اجرا )نظير سامانه اطالعاتي یا پروژهسرمایههاي بازنگري در مخارج پروژه

ي جامع با شوند. تنها در مواردي كه بازنگركه عمليات ساخت آن آغاز شده باشد( مشمول بازنگري نمي

ثال در گيرد. براي مصورت ميها باشد بررسي این پروزهنظر دولت  هدف كاهش بسيار زیاد مخارج مد

دليل هدف بزرگ به 2010و انگلستان در سال  2010تا  2008ي هاسالبازنگري مخارج در ایرلند در 

  بود.ندر دست اجرا و متوقف كردن برخي از آنها هاي گذاريجز بررسي سرمایهاي كاهش مخارج چاره

تصادي ازمان همكاري و توسعه اقاجرا شده در كشورهاي عضو سهاي بندي برنامهدسته 2در جدول 

  اساس مقياس و ترتيب زماني ارائه شده است.بر

 

 اجرا شده در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي هاي بندي برنامه. دسته2جدول 
 مقياس

 
 هدفمند جامع

 بر مبناي صفرریزي بودجه -

 مریكاآایاالت متحده 

 1970دهه 

 

 تعيين هزینه برمبناي فعاليت -

 مریكاآایاالت متحده 

 1980دهه 

 بازنگري هدفمند -

 2007استراليا 

 2007-2010كانادا 

 

 ژهمطالعات وی -

 دانمارک

 1980دهه 

 

 ارزیابي برنامه

 2006كره 

 ساليانه

 هابازنگري برنامه - زمان اجرا

 1994-98كانادا 

 

 CSRsبرنامه  -

 1997انگلستان 

 

 RGPPبرنامه  -

 2008فرانسه 

 

 بازنگري مخارج -

 2011ایرلند 

 ارزش در ازاي مخارج -

 آمریكادیوان محاسبات 

 

 مریكاآكميته افزایش بازدهي مخارج نظامي  -

2005-1985 

 دوره اي

Source: IMF 2015. 
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 مخارجهر دور از بررسي  ي خاصهاتعيين ويژگيمرحله دوم: . 2 2

 فرایندهاي ویژگيو  خاص پارامترهاي تنظيممورد توجه قرار گيرد  باید فرایندمرحله دومي كه در این 

این شوند.  باید تعيين مخارجاز بررسي  اختصاصي بوده و براي هر بارها این ویژگي است. مخارجبررسي 

 د عبارتند از:موار

 ،امع باشد(جبازنگري از نوع انتخابي و نه بازنگري )در صورتي كه  براي انتخاب موضوعات مشخص. 1

 ي بررسي صحيح،تعيين معيارها. 2

 انداز،پس اهدافاندازه گيري در مورد تصميم. 3

 .مخارجكليدي در تقویم بررسي هاي تعيين تاریخ. 4

 يراب حیصر يارهايمع نيي، تعمخارج يبررس فراینددر آغاز  «پارامترها»از مرحله  يمهم بخش

 یيارهايشامل مع شهيهم دیباانداز پس هاينهیگز یياست. شناساانداز پس هاينهیگز يو جستجو تیهدا

تمام گر ا يكرد. حت الحاص ایتوان حذف مي را يانتقالهاي پرداخت ایباشد تا مشخص شود كدام خدمات 

 ای يمداكار)مانند نا ممكن است آشكار باشند ارهايمع نیاز ا ينباشند برخ حیصر كامالً ارهايمع نیا

 يفلسفهاي يريگممكن است با جهت ایشكار باشند آممكن است كمتر  زين گرید ي( برخنیيپا تیاولو

 دولت متفاوت باشند.

وزارت كه توسط  ریاالت زؤدستور داده شد به سها خانهبه وزارت ايتانیدر بر 2010سال  دربراي مثال 

 شده بودند، پاسخ دهند. يطراح 1ماليه

 است؟ يدولت ضرورهاي تیتحقق اولو ينظر وزارتخانه شما براریدر حال انجام زهاي تياز فعال كیكدام *

 كند؟ تأمينرا ها تيفعال نیبودجه ا دیدولت با ایآ *

 دهند؟مي را ارائه يقابل توجه يارزش اقتصادها تيفعال نیا ایآ* 

 يبررس يط زين كردیرو نيشد و هم يالگوبردار 1990برنامه كانادا در دهه  ياز رو كردیرو نیا

 اتخاذ شد. رلندیتوسط ا 2011و  2008سال  مخارج

 

 اندازپسهاي مرحله سوم: شناسايي و ارائه گزينه. 2 3

 ن مرحلهمدیریت هزینه، در ای فرایندگيري در سطوح باالي سياسي در با توجه به نقش باالي تصميم

 گيريميمتصوظيفه كه  افرادي رهبر سياسي یا سایر بهپس از شناسایي انداز پس هايهو گزینها توصيه

رویكردهاي انداز پس هايشوند. براي شناسایي گزینهمي ارائه، دارندانداز پس اقدامات در مورد نهایي را

 كه در ادامه معرفي شده است. اتخاذ شودمختلفي ممكن است 

                                                 
1 .Ministrary of Finance:  عهده دارد. مسئوليت تدوين بودجه را براين وزارتخانه معموالا 
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 اندازپسهاي در مرحله شناسايي گزينه مخارجرويكردهاي اصلي بررسي . 2 3 1

 نيبانداز پس هاينهیگز نييدر تع OECDعضو  يوجود دارد كه كشورها ياصل كردیرو 3 يطور كلبه

 اند:گرفته شيدر پ هاو وزارتخانهوزارت ماليه 

موظف هستند ها از طرف دولتها خود وزارتخانه كردیرو نیدر ا به باال: نيياز پا مخارج يبررس. 1

كار،  نیانجام ا يمشخص كنند. برا ياسيس يو رهبرها ارائه به آژانس يرا براانداز پس هاينهیگز

 شود.مي املشنيز را  وزارت ماليه ندگانید كه نماندهمي ليتشك يداخلهاي ميتها وزارتخانه

هاي ميتوزارت ماليه  يبا همكارها روش وزارتخانه نیدر ا: مشترک صورتبه مخارج يبررس. 2

 يسايس يتوسط رهبرها دهند و نقشمي ليتشكانداز پس هاينهیگز یيشناسا يرا برا يمشترك يبررس

 شود.مي مشخص

كارمندان  از مقامات و مخارج يبررسهاي ميت كردیرو نیدر ا :نيياز باال به پا مخارج يبررس. 3

عمالً  و آنها وجود نداردها وزارتخانه ياعضا يبرا يتيمسئول ای گاهیجا چيشوند و هيم ليتشك وزارت ماليه

 ندارند.انداز پس هاينهیگز یيدر شناسا يريثأت چيه

ر انتخاب د ينقش محورها وزارتخانه ،يو اشتراك به باال نیياز پا مخارج يبررس كردیهر دو رو در

اند )مانند استفاده كرده كردیدو رو نیكه از ا OECDعضو  يكشورهااند. داشتهانداز پس هاينهیگز

 اند. دهيرس دخو مخارج يروند بررس يدر طول اجرا يزيآمتيموفق جیهلند و دانمارک( به نتا

 عموماً مخارج يروند بررسها وزارتخانه مشاركتعدم  ليدل، بهبه پایين از باال مخارج يبررس كردیرو در

درباره  انيجزئي فراودليل این امر از آن جهت است كه وزرا اطالعات  شود.مي شكست مواجه ایبا اخالل 

صوب مكه توسط دولت  مخارجدر دستگاه خود دارند، همچنين هر سياست كاهش ها و برنامهها فرایند

ک نكنند اجراي حداقل منطق مصوبات را درها اجرا شود. لذا اگر وزارتخانهها شود باید توسط وزارتخانهمي

ده است. در آموزن اريبس كردیرو نیا يتجربه فرانسه در اجرا رو خواهد شد.بها مشكالت زیادي روبها آن

توسط  مخارجو پذیرش مصوبات كاهش درک عدم  ليدلبه مخارج يبررس فرایندفرانسه در طول 

ارات و س ادأدر ر رادشده محقق نشد و افبيني پيش جویيصرفههاي نهیاز گز بخش بزرگيها، وزارتخانه

 ه،ياولهاي ينيبشيبرخالف پ . درنتيجهسر باز زدند فرایند نیدستورات مربوط به ا ياز اجراها سازمان

 يبررس كرديشده است كه رو رفتهيدر فرانسه پذ يكلطور به اكنون .حاصل نشد يادیزجویي صرفه

 يانتخا  اصل نيبنابرا .تاشتباه بزرگ بوده است و با شكست همراه شده اس کياز باال  مخارج

 هايشناسايي گزينهدر مرحله  وزارت ماليهو ها با توجه به نقش وزارتخانه مخارج يبررس يبرا

 است. يو اشتراك به باال نيياز پا يبررس يكردهايروانداز پس

نتوانند  وزارت ماليهو  مورد بررسيمشترک مقرر شده است كه اگر وزارتخانه  يبررسهاي ستميس در

حال، نی. با ارديگمي ميتصم ياسيس يرهبرگاه به توافق كامل برسند، آنانداز پس هاينهیدر مورد گز
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و  ستنادر بوده ا اريمشترک بس يبررس كردیدر رو كسانیانداز پس هاينهیبه گز يابيعدم توافق در دست

 است. فتادهيتاكنون اتفاق ن

 يرک برامشت يبررس كردینسبت به رو يشتريتمركز ب ،به باال نیياز پا مخارج يروند بررس كی در

توسط  ،ياسيس يقبل از ارائه به رهبر دیباانداز پس هاينهیوجود دارد و گزها در وزارتخانه مخارجكاهش 

MOF شوند. دیيأت 

OECD كردهايرو نيكدام از اچيه يافراط صورتبهعضو  يكه كشورها است كرده ديكأت 

 يورهاو با توجه به ساختار كش فيدو ط نيا نيخود را از ب يانتخاب كرديرا انتخا  نكرده و رو

  خود انتخا  كنند.

  يكاشترا ايبه باال  نييپا مخارج يبررس كرديالزامات استفاده از روتعارض منافع و  .2 3 2

ه باال و باز پایين  مخارجاگرچه طبق توضيحات ارائه شده و تجربيات سایر كشورها دو رویكرد بررسي 

این  ولي باید توجه كرد كه ،مطرح شده است OECDتوصيه عنوان بهاشتراكي  صورتبه مخارجبررسي 

انداز پس هايزینهبه شناسایي گاي عالقه هاوزارتخانهمعموالً  له تعارض منافع همراهند.مسئ دو رویكرد با

زارتخانه از توسط رهبري سياسي بودجه وها زیرا در صورت تصویب این گزینه ،وري ندارندو افزایش بهره

وري رهیا افزایش بهانداز پس هاياین محل كاهش خواهد یافت. همچنين در بسياري از موارد گزینه

محلي عنوان بهآنها  ازها ن وزارتخانهیا قراردادهایي هستند كه مسئوالها فرایندشناسایي شده مربوط به 

د مشخص شود كه قرارداها كنند. براي مثال ممكن است در بررسيمي براي توزیع رانت استفاده

انجام آن وظيفه  كمتر منعقد شود، یا اینكه اصالًاي تواند با هزینهمي سپاري وظيفه الف در وزارتخانهبرون

ع رانت است لذا براي توزی ضرورتي ندارد. از آنجایي كه انعقاد این قراردادها در بسياري از موارد محلي

ه تعارض منافع لئبه رهبري سياسي ندارند. مسآنها  براي شناسایي و ارائهاي عالقهها ن وزارتخانهمسئوال

در شناسایي و ارائه ها زیرا نقش وزارتخانه ،خصوص در روش بازنگري پایين به باال نمود بيشتري داردبه

 تر است. پررنگها گزینه

 ليهوزارت ماآفریني نقش ،مخارجتعارض منافع در بازنگري در مسئله  اصلي حلهاي یكي از راه

 وزارت ماليهبراي ها است، زیرا كاهش بودجه وزارتخانه فرایندعامل بدون تعارض منافع در این عنوان به

ل تنظيم ئومس وزارت ماليهزیرا شود )اهميتي ندارد و بلكه در بسياري از موارد یك امر مثبت تلقي مي

ت مستمر خواهد شد(. فشار و نظارریزي بودجهبودجه ساليانه است و هرگونه كاهش مخارج موجب تسهيل 

تعارض له مسئ تواند به حلرهبري سياسي و تدوین قواعدي براي تنبيه یا تشویق وزاتخانه موفق نيز مي

  منافع كمك نماید.

 يرهبر يفشار قابل توجه ازسو جاديانكته الزم و ضروري براي استفاده از این دو رویكرد،  نياول

 نيهمچن است. يها در برابر كاهش بودجه احتمالوزارتخانه يعيغلبه بر مقاومت طب يبرا ياسيس
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نمایشي  فرایندصدشان انجام و ق روند را دارند نیقصد مشاركت در ا واقعاًحاصل شود كه آنها  نانياطم دیبا

جمهور، ها باید مطمئن باشند كه رهبري سياسي )رئيسوزرا و مدیران ارشد وزارتخانه. واقعي نيستو غير

تراشي در جدي است و در صورت كوتاهي و اشكال مخارجوزیر( درباره اجراي بازنگري در كابينه یا نخست

هايي كه همكاري الزم در اجراي دا وزارتخانهبراي مثال در كاناكار باید هزینه آن را بپردازند.  فرایند

شده و يا در هنگام اجراي تصميمات  فرايندرا نداشتند مجبور به اجراي مجدد  مخارجبازنگري در 

 .تري اتخاذ شدانداز درباره وزارتخانه  نها تصميمات سختبراي پس

اهداف  نييامكان تعباشد  ديممكن است مفها اعمال فشار بر وزارتخانه يكه برا يهاسازوكاریكي از 

 ،صد از بودجهدر 15وزارتخانه خاص به ارزش حداقل  كی نكهیمثال الزام ا رايب  ور است.ي الزاماندازپس

 يواگذارهاي نهيارائه گز يرابها مجاز بودن وزارتخانه گريامكان دارائه دهد. انداز پس هاينهیگز

از ارزش  يدهد بخشمي امكان را نيبه  نها ا ،ياسيس يرهبر دييأاست كه در صورت ت مجدد

هاي حوزه ريرا در ساختار بودجه خود حفظ كنند و مجدداً وجوه را به سا مخارجهرگونه كاهش 

 دار اختصاص دهند.تياولو

وزارت  دگاننیكند، زیرا نمامي جادیوزارتخانه ا يرا بر رو يمشترک فشار قابل توجه يبررس كردیرو

را انداز پس هاينهیو مناسب بودن گز تیكفا زانيم ،يبررسهاي ميراحتي با هدایت تبهتوانند مي ماليه

واهند خاتخاذ  ياسيس يتوسط رهبر تیدرنهاها نهیگز نید كه انداشته باش نانيشناسایي كنند و اطم

انتخاب شده انداز پس هاينهی. اما گز(دليل اعتبار و استقالل بيشتر نسبت به وزارتخانه مربوطه)به شد

كه در  رندیذفرض را بپ نیآنها ا دیو با شوندمي شناخته ياسيس ایو  يناكافمعموالً  ،خانهتوسط وزارت

 موفق نخواهند شد. ياسيس يرهبر هیدیيأت افتیدر

آفریني قشنوكار )پایين به باال و یا مشترک(، ساز مخارجفارغ از رویكرد اتخاذ شده براي بررسي 

عاملي اساسي براي ها و فشار ناشي از آن بر وزارتخانهها در به چالش كشيدن وزارتخانه وزارت ماليه

مطرح شده توسط انداز پس هايباید كيفيت گزینه وزارت ماليهكارشناسان  است. فرایندهمراهي آنها در 

 با .بدهندآنها  ابراي اصالح جزئي یا مخالفت ب هایيها را بررسي كرده و در صورت نياز پيشنهادوزارتخانه

مشخص شده است كه در دوازده كشور  2012در سال  OECDنتايج حاصل از گزارش  يبررس

، (نظر اين وزارتخانهتحت ياز مؤسسات اصل يكي اي) وزارت ماليهاز چهارده كشور عضو، 

 اند. عهده داشتهرا برها تهيه شده توسط وزارتخانههاي نظارت و بررسي گزارش تيمسئول

طراحي شود تا شرایط  يو مشخص حیصر يو ساختارهاها سميمكان دی، بابه باال نيياز پا فرایند كی در

 .كنندمي فایا كار نیرا در انجام ا ينقش اصل وزارت ماليهمقامات فراهم شود. ها به چالش كشيدن وزارتخانه

وزارت هاي یا پس از بررسيقبل و  توسط سایر مقامات عالي نيزها پيشنهادات وزارتخانه ممكن است البته

در بریتانيا  مخارجبررسي  فرایندیك نمونه در طول عنوان بهشود.  مجدداً بررسي یا وزارتخانه مخارج، ماليه
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از سطوح، قبل از ارائه به  يدر تعدادها شده توسط وزارتخانهبيني پيش اندازپس هاينهی، گز2010در سال 

 يني( بازبيدارمقامات ارشد وزارت خزانه يارشد خدمات )به رهبر تهيكم كیتوسط  ،ياسيس يرهبر

در ها وزارتخانهانداز پس هاينهیهمه گز رلند،یدر ا 2011 الس مخارج يمشابه، در بررسطور به شد.مي

 گرفت.مي قرار يسطح باال مورد بررس يگروه عال كیتوسط  ،مرحله اول

ست كه ا يضرور ،مخارج يبررس فراینددر ها وزارتخانهو به چالش كشيدن مؤثر  آفرینينقش يبرا

 وزارت ماليههيت لذا تغيير ما .برخوردار باشند دانش و مهارت سياستي و مالياز  وزارت ماليه كارشناسان

سياستي هاي با مهارتاي سسهؤاقتصادي صرف به م -سسه حسابداريؤاز یك م OECDدر كشورهاي 

شناخت كافي  ورا دارند از دانش ها كه مسئوليت بررسي بودجه وزارتخانهباالتر )كه در آن دفاتر بخشي 

بازنگري  یندفراآن وزارتخانه برخوردار باشند( یك ضرورت براي اجراي دائمي هاي و سياستها از برنامه

تواند انجام مي زين وزارت ماليهدر داخل  مخارج يبررس ژهیواحد و كی جادیا شود.محسوب مي مخارجدر 

بخشي هاي هبودج لگرانيواحدها با تحل نیفرض كه ا نیل كند، با ايتسه اريرا بس مخارج يبررس فرایند

 . داشته باشند كینزد يهمكار وزارت ماليه

زارتخانه وتنها به چالش كشيدن  مخارجبازنگري در  فراینددر  وزارت ماليهلزومي ندارد تا نقش 

ي و شناخت راي صحيح وظيفه خود باید مهارت و دانش سياستكه براي اج وزارت ماليهباشد. كارشناسان 

ها، زارتخانهو هايتوانند در كنار به چالش كشيدن پيشنهادخود از وزارتخانه مربوطه را افزایش دهند مي

 هايرائه پيشنهادادر راستاي  وزارت ماليهارائه نمایند. در حقيقت اطالع از فعاليت  هایيخود نيز پيشنهاد

شورهاي كانادا، براي تالش بيشتر وارد نماید. در تجربه كها تواند فشار اضافي بر وزارتخانهميانداز پس

وزارت ماليه از  هایيپيشنهادها دریافتي از وزارتخانه هايبر پيشنهاداستراليا و هلند رهبري سياسي عالوه

 كرد. مي نيز دریافت

ظيفه وخود،  هايو ارائه پيشنهادها خانهوزارت هايبر دو وظيفه به چالش كشيدن پيشنهادعالوه

 وزارت ماليهناسان قرار دارد. كارش وزارت ماليهنيز بر عهده  مخارجبازنگري در  فرایندنظارت عملياتي در 

مشخص شده در هاي با چارچوب و ویژگيانداز پس هايشناسایي گزینه فرایندباید از هم جهت بودن 

 اطمينان حاصل كنند. مخارجر بازنگري د فرایندمراحل اول و دوم 

 

 اندازگيري درباره پسمرحله چهارم: مرحله تصميم .2 4

 مرحله از ین. این مرحله آخرشوندمي ، اجرایياندازاقدامات پس تصميمات نهایي دربارهدر این مرحله 

 .است مخارجروند بررسي 
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 مخارجبازنگري در  فرايندبازيگران نقش  .3

برعهده دارند  مخارجند بررسي رهبران سياسي نقش اصلي را در رونكته مهم اين است كه 

يه، وزارت مالبخشد. مي امعن مخارجبازنگري  فرايندعبارتي عزم و اراده رهبران است كه به به

ر ادامه به د متفاوتي دارند.هاي و كاركنان خارجي نيز در هریك از این مراحل نقشها وزارتخانهسایر 

 این بازیگران پرداخته شده است. یك ازتشریح نقش هر

 

 نقش رهبري سياسي ـانداز پس گيري دربارهمرحله تصميم. 3 1

تصميم  ، بهتر است كهمخارجدر بحث درباره نقش كاركنان كليدي در هر یكي از مراحل روند بررسي 

 باشد. گيري( برعهده رهبري سياسي)مرحله تصميم فرایندبراي آغاز )مرحله چارچوب( و پایان این 

اتخاذ شود نيز انداز پس نهایي درباره اینكه كدام راهكارهاي پيشنهادي براي تصميمكلي اتخاذ طور به

 .استرهبر سياسي برعهده 

كند كه در مي اصطالح رهبري سياسي در این نوشته به آن دسته از سياستمداران منتخب اشاره

اين قدرت برعهده  OECDي عضو در تمامي كشورهاگيري براي بودجه هستند و س تصميمرأ

 دولت است.

 ساختار نهاديبستگي به  ،اندازپس مربوط به گيري رهبري سياسي در مورد اقداماتنحوه تصميم

در  نحوه توزیع قدرت بين سياستمداران منتخب در دولت، وابسته است.به مشخص طور به كشور دارد و

نهایي گيرنده وزیر تصميمهور و یا نخستجمرئيسانداز پس در مرحله تصميماتاز كشورها  بسياري

عهده هيئت وزیران برغالب یا كشورها نقش اصلي و  در سایرعهده دارند و هستند و رهبري سياسي را بر

كه در كشورهاي  1برخوردار است در این مرحله نيز از قدرت قابل توجهي ماليهوزیر  قرار دارد. البته

  .مختلف اندازه آن متفاوت است

تج شده من هايو پيشنهاد فرایند، همچنين به ماهيت مخارجگيري نهایي بازنگري در كانون تصميم

هاي گيري درباره كاهش مخارج و كوچک كردن مقياس برنامهاز  نجايي كه تصميموابسته است. 

 در مورد حوزه تجديدنظراگر تمركز بر لذا  ،از حساسيت زيادي برخوردار استها وزارتخانه

 )رهبري سياسي( نقطه نيدر باالتر شهيهم باًيتقر ماتيتصم، باشد شمول خدمات عمومي

ک يدر معموالً  يينها اتميتصم ييبر كارايمبتن صرفاً يبررس کيمقابل در  د. درنشومي اتخاذ

 شود.مي واگذار (ييدارا ريبه وز مثالً)تر سطح پايين

انجام داده  2007 سالخود كه در  مخارجبررسي  فرایندخالف رویه موجود و همچنين بربریتانيا 

 شتريب نهيو نقش كاب اتخاذ شده بودوزیر نخست ایو  ماليه ریانداز توسط وزانتخاب اقدامات پسبود )

                                                 
 عنوان كسي كه مسئوليت بودجه كشور را برعهده دارد.. وزير ماليه به1
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این ارائه داد. در  مخارجتصویر جالبي از رهبري سياسي در بررسي  2010در سال (، بوداي هيحاش ينقش

 توسط و صورت گروهيبه حوزه شمول خدمات عموميدر  تجدیدنظرتصميمات سياسي در مورد  كشور

. مشاركت اتخاذ شدعمومي  مخارجكميته همچنين و وزیر نخستوزیر و معاون داري، نخستخزانه

 عمولمشرایط غير دهندهنشان، در تاریخ بریتانيا 2010تر وزیران و نقش مهم كابينه در سال گسترده

  ه است.بودگيري براي كاهش دادن ریسك در تصميم 2008این كشور بعد از بحران مالي سال 

 

 در مرحله چارچو  و پارامترها  وزارت ماليهنقش رهبري سياسي و . 3 2

لي و كسياسي نيز نقش اساسي در ایجاد چارچوب  ، رهبرانمخارجاخير هاي م بررسيدر تما تقریباً

ارچوب چدر مرحله طراحي  رهبران سياسيآفریني نقشاند. ایفا كرده مخارجوند بررسي پارامترهاي ر

اقدامات  طراحي شده براي حصول نتایج )در بزرگي و نوع فرایندكلي به جهت كسب اطمينان از ظرفيت 

، تعيين بازنگري عناوین براينقش مهمي در انتخاب  انداز( مورد نظر است. رهبران سياسي همچنينپس

 دارند.انداز پس بزرگي اقدامات و نوعي و همچنين اندازاهداف پس

، رهبران مخارجبازنگري در  فرايندهاي دهد كه بعد از تعيين ويژگيتجربه نشان مي

 ثر باشند. ؤم فرايندتوانند در هشدار به وزرا براي مشاركت و همراهي كامل در سياسي مي

ي است و اساس كامالً مخارجبررسي  فرایندبراي موفقيت در  وزارت ماليهدر سطح بوروكراتيك، نقش 

 رت ماليهوزاشود، همچنين در بسياري از كشورها مي شروع مخارجاین كار با طراحي دقيق چارچوب بررسي 

در  OECDدهد. طبق بررسي مشاوره مي مخارجبازنگري در  فرایندبه رهبري سياسي در مورد پارامترهاي 

 ده است.را در كشورهاي عضو ایفا كر مخارجنقش اصلي در اجراي روند بررسي  ماليهوزارت ، 2012سال 

 

 انداز پس ، وزارتخانه مخارج و كاركنان خارجي در مرحله شناسايي گزينهوزارت ماليهنقش . 3 3

 آن صورت ركه مخارج داي و وزارتخانه وزارت ماليهتوسط انداز پس هايدر بيشتر كشورها، توسعه گزینه

 اند.انجام شده است و كاركنان خارجي بيشتر نقش پشتيبان را ایفا كرده گيردمي

 

 ريدر مقابل سا وزارت ماليه) مخارجگيري در مورد متولي محوري بازنگري تصميم. 3 4

 ي(مركز يديكل يها ژانس

توسعه همچنين و پارامترها و  مخارجچارچوب  طراحيدر وزارت ماليه به نقش مهم  قبلهاي بخش در

در سطح  مخارجروند بررسي ، OECDي عضو از كشورها برخياشاره شد. در انداز پس هاينهیگز

)كه معادل وزارت  يدارخزانهبریتانيا در براي مثال   .شودمي انجام وزارت ماليهفقط توسط بوروكراتيك 

برخي دارد. در عهده بر كيرا در سطح بوروكرات مخارج يروند بررس يچون و چرايب يرهبر ماليه است(
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هاي سازمان» ریسا با مخارج يبررس كيبوروكرات يرهبرو  در سایه قرار دارد وزارت ماليهها كشوردیگر از 

در روند اي نقش عمده نهيو كاب ریوزمورد قابل توجه است؛ نخست كی اياسترالمشترک است.  «يمركز

  دارند. ماليهدر كنار وزارت  مخارج يبررس

ت. در فرانسه، ، فرانسه اسمخارج يبررس فراینددر ر گیباز نیبا چند ستميس كینمونه بارز دیگر از  كی

 يز كشورهاا يارينسبت به بس وزارت ماليه است ووزیر نخستو جمهور رئيسقدرت بودجه عمدتاً مربوط به 

 يزي ندر سطح ادار ي،اسيس سطحبودجه در در  اراتياخت صيتخص نیدارد. ا يقدرت كمتر OECDعضو 

. نسه دارددر فرا مخارج يدر روند بررس يمركزهاي سازماننقش  عیدر توزاي عمدهتأثير  شود ومي منعكس

 ستا مخارجبازنگري در  فراينددر فرانسه كه نهادي براي نظارت بر  مخارجكميته ناظر بازنگري 

وزارت و وزیر ) شودمي ادارهوزير نخستو دفتر جمهور رئيسدفتر  يساؤمشترک توسط رطور به

ر فرانسه دوزارت ماليه رسد كه مي نظربه جهيكند. در نتمي تيفعال تهيعضو كمیك عنوان بهفقط  (ماليه

 كشورها داشته باشد. رینسبت به سا مخارج يكمتري در روند بررس ارينقش بس

 ديبا ،مرتبط يمركز يهاسازمان ريو ساوزارت ماليه  نيبها نقش مياست كه تقس يهيبد

ر كه اگ ستا نيحال،  نچه واضح است اني. با ارديرا در نظر بگ يو ادار ياسيس ستميس تيماه

در روند  ينقش مهم گريد يمركز هايسازمان يبرخ ايوزير نخستيا جمهور رئيسدفتر 

وجود وزارت ماليه و  نها  نيب کينزد ياست كه همكار يضرور د،داشته باشن مخارج يبررس

 مخارج ينظارت بر روند بررس اي ياسيس يكه به رهبر ييهاهيدو در توص نيداشته باشد و ا

 يناش ييهايهمكار نيچن تياهم. نداشته باشند ياختالف و تضاد گريكديدهند با مي انجام

 نيب کينزد يسنت همكار مخارج ياز نقاط قوت بررس يكيكه  ييست، جااياز تجربه استرال

 بوده است.وزير نخستو  ييوزارت دارا

 

 اندازپس نهيدر مرحله گز يخارج نگراينقش باز. 3 5

 نیات. گفته نشده اسمطالب زیادي  مخارج يدرباره نقش افراد خارج از دولت در روند بررس نتاكنو

انجام  سط كارمندان دولتتو عمدتاً رياخهاي در دهه مخارج ياست كه بررس تيواقع نیدهنده انشان

اما در  است،گسترده  اريبسها اگرچه استفاده از متخصصان خارج از كشور در دیگر فعاليت شده است.

بعضاً  ای) يبررس يهاميت يمشاور براعنوان بهموارد  شتريمتخصصان خارج از كشور در ب ،بازنگري فرایند

 ن،یبر اكنند. عالوهمي شوند، خدمتمي ليدولت تشك( كه خودشان عمدتاً از كارمندان ميت ياعضا

سابق  اند، خود كارمندانكار بودههمشاور مشغول بعنوان بهخارجي كه  انياز مشاوران و دانشگاه ياريبس

 در بریتانيا رخ داد(. 2010هستند )مانند آنچه در دوره بررسي دولت 

موقت دهه هاي ياستفاده شده در بررس كردیبا رو يكلطور به مخارجمعاصر  يبررس وهينظر، ش نیاز ا
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 بازرگانان برجسته و عمدتاً ياغلب به رهبر مخارجبررسي  فرایند 1980در دهه  .بسيار متفاوت است 1980

 يكننده تلقديناام اريانجام شده در آن زمان بسمخارج  يبررس جیگرفت. نتامي انجام يتوسط افراد خارج

طور به امروزه نیانجام درست كار وجود نداشت. بنابرا يبرا يدر داخل كشور دانش كاف رایشد، زمي

مربوط هاي يرا در انجام بررس ينقش اصل ديبا ن داخليامتخصصشده است كه  رفتهیپذاي گسترده

انجام  ممداو فرايند کيعنوان به مخارج يكه بررس يهنگام ژهيوامر به نيد. انكن فايا مخارجبه 

دانمارک تنها  برخوردار است. يخاص ضرورتدانش انباشته شده، از  ويژه تياهم ليدلشود به

مربوط  يكارها يمدتي را دارد كه در آن مشاوران خارجيطوالن مخارجدر  ياست كه تجربه بازنگر يكشور

 فرایندزیاد در اجراي  ربهتجرغم در دانمارک علي بنابرایند. ندهمي را انجامانداز پس هاينهیبه توسعه گز

 اند.عمل كردهاز نظر اندوخته دانش بسيار ضعيف ها سازمانو یا دیگر  وزارت ماليه، مخارجبازنگري 

 هاينهیگز يبرا هایيشنهادي، پمخارج يبررس فرایندبه  يورود متخصصان خارج يبرا گریكانال د

انداز پس هاينهیگز يبرا شنهاديارائه پ يكه دعوت از عموم مردم برا يدرحالاز عموم مردم است. انداز پس

را پس از  ياقدامات نيچن نيز از كشورها يقبل از بحران مالي بود، تعداد مخارج يبررس يژگیویكي از 

بحران تانيا بعد از سه كشور استراليا، ایتاليا و بریاند. دهيگنجانبازنگري خود هاي در برنامهبحران مالي 

 دست به چنين اقدامي زدند. 2008مالي 

ش متخصصان بخ مختص به بخش دولتي نيست و صرفاً فراینداین  دانست كه دیبا این با وجود

مثال  رايبداشته باشند. انداز پس يدر جستجورا  ياساس يتوانند نقشمي بالقوهطور به نيز يخصوص

 ي عمومكامالً مخارج ياست كه كار بررساي حوزه ياطالعات يهاستميساستفاده از  ای هيته يهافرایند

 يبررس .كمك كنند فرایندمستقيم به انجام این طور به توانندمي يبخش خصوص انتخصصمو  است

اي مونهندر انگلستان  2010توسط بخش خصوصي در طول دوره بررسي كارایي تعدادي از ادارات بازده 

 بوده است. زيآمتيموفقو مورد آزمون قرار گرفته  است كه

 

 بازنگري در مخارج فراينددر  نقش مجلس. 3 6

 ست؟يچ مخارجبررسي  فراینددر نقش مجلس  پرسشي كه باید به آن پاسخ داده شود این است كه

م را انجا مخارج يبررس رياخهاي كه در دهه OECDعضو  ي، كشورهادطور كه در باال ذكر شهمان

در است.  ودهب دولت اختياردر  كاملطور اي بهقدرت بودجه هااند كه در آنبوده یيهمه كشورهااند، داده

و دخالتي  بوده بودجه فرايند بخشيدن به تيو رسم دينقش مجلس در اصل تأكچنين شرایطي 

 يرخبانجام  رايب را هایيپيشنهاد تواندمي همچنين مجلس .نداشته است  ن يپارامترها نييتع در

ر انتخاب توان گفت كه مجلس دينم ريرد اخاموكدام از چيدر ه داشته باشد. فراینددر طول اصالحات 

 .ده استبو ياصل رندهيگمي، تصمرسدمي بیبه تصو مخارج يبررس فرایند جهيكه درنتانداز پس اقدامات
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 مخارجمراحل مختلف بررسي نقش بازيگران در  .3 جدول

 عنوان
مرحله اول: چارچو  

 مخارج يبررس

مرحله دوم: 

خاص هر  يپارامترها

 مخارج يدور از بررس

مرحله سوم: توسعه 

 اندازپسهاي نهيگز

مرحله چهارم: 

در  يريگميتصم

 ييجوصرفه

    ياسيس يرهبر
     (MOF) هيوزارت مال

     مورد بررسيهاي وزارتخانه

     يخارج كنانیباز

 

 مالحظات اجرايي .4

ریزي براي اجراي این ضروري است كه برنامه مخارجبررسي  فرایندبراي كسب موفقيت بيشتر در اجراي 

 گاهي( پاجادي)ا ياندازراهبا دید بلندمدت صورت پذیرد. بنابراین دو نكته را باید رعایت كرد:  فرایند

 کيبه  فرايند نيا ليو تبد مخارج يبررس فرايندتمركز بر حفظ  و مخارج ياطالعات بررس

 پردازیم.مي . در ادامه به تبيين این دو موردبودجه يسازدر روند  ماده يدائم يژگيو

 

 مخارج بازنگري ياطالعاتهاي پايه. 4 1

نجام شده است ا مخارجبررسي  فرایندراي آنها ب وزارت ماليه در ساليان اخير توسط كه یيكشورها با مطالعه

خاص داشتن طور به يا مخارجداشتن اطالعات مناسب از عملكرد ، ماليهوزارت كيد مقامات أو با ت

ري بازنگ فرايندموفقيت در انجام هاي شرطيكي از پيشها، و فعاليتها ارزيابي مستمر از برنامه

 مخارج براي بازنگري در ياطالعاتهاي پايه تيتقورسد مي نظربر همين اساس به .است مخارج

هستند كه  ييهلند، كانادا و فرانسه از كشورها شود. به همين دليلمي يک ضرورت محسو 

 اند. مشخص كرده مخارج يبررس فراينددر  بهبود رايرا ب يابيارز تيبه تقو ازيصراحتاً ن

كه در كند مي دشوار را يابی، ارزشودمي اعمال مخارج يبررس يبرامعموالً  كه يزمان تیمحدود

 مخارج يبررس فراینداز  اصليهاي بخشیكي از عنوان بهرا  يقابل توجهزمان مدت از موارد  ياريبس

اند تا حد مجبور شده گاهاً مخارج يبررس مجريمقامات  ست كهابدان معن نیا. دهدمي خود اختصاصبه

از قبل موجود باشد ها يابیارزاین  نكهیاعتماد كنند. مگر ا يررسميغ مخارج ليو تحل هیبه تجز يادیز

 .بوده است( نيندرت چن)كه به

 زانيم شیاكه صرفاً افز این باور غلطاز  ،مخارجبررسي  فراینددر طول اجراي  مهم است كه لبتها

اشتباه  مهم است كه به نيهمچن ، دوري شود.شودمي مخارج يبررس تيفيباعث بهبود ك يابیارز تيفعال

و ها رنامهبهمه  يابیارز يبراها وزارتخانهكه هایي سامانه يعنیدولت ي ابیارزهاي روشكه  ميباور نكن

 هستند. يفكا ایالزم  مخارج يبررس فرایندانجام  يبراكنند، مي استفاده مرور زمانبه خود يهافرایند
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در دوره  ت.اس كنندهديناام ،بودجه معياري براي تعيينعنوان به يابیتجربه گذشته استفاده از ارز

هاي هسامان ایجاد و گسترش يرا برااي گستردههاي تالش OECD يهااز دولت ياري، بس1990تا  1970

نمونه قابل توجه( عنوان بهكشورها )كانادا  نیاز ا يتعداد معدودتنها انجام دادند و  يدولت عيوس يابیارز

 سعي اياسترال ومانند هلند  یيدر كشورها رياخ يهاسالدر  .را تا به امروز حفظ كرده استها سامانه نیا

 جهينت نیبه ا مخارج يبررس فرایندطول در وزارت ماليه اما مقامات، شود تیتقو شده است جایگاه ارزیابي

د كنمي روشن امر نیا .تر از سطح مورد نياز استنیيپا يليخ يكلطور به آنها ارزیابي تيفيكه ك دنديرس

و  ترمناسب يابيبلكه ارز ست،ين شتريب يابيدارد، ارز به  ن نياز مخارج ي نچه بررسكه 

 زارت ماليهو يبرا ديمف يابیداده شود كه نوع ارز صيصراحت تشخبه دیبا نه،يزم نیدر ااست.  ترمرتبط

دارد كه  فعلي يابیبا ارز هایيتفاوت كدام است؟ و چه ،مخارجبررسي  فرایندطول در  ياسيس يو رهبر

 درحال انجام است؟

، باشد «جامع» اگرحتي ، مخارجبررسي  فرایندانجام در عين حال، باید دانست كه ارزیابي براي 

 ياريبسزیرا د. ارزیابي شون بررسيهاي هاي مورد بررسي توسط تيمفرایندو ها نيازي نيست كه تمام برنامه

هاي برنامه یياسا، شنك نمونهیعنوان بههستند.  یيقابل شناسا يابیبه ارز ازيبدون نانداز پس هاينهیاز گز

مربوطه هاي امهبرن یيكارا ای ياثربخش يابیبه ارز يازي، نمتوقف شوندد نتوانمي كه پایين تیاولو يدارا

 يبرا يبه اندازه كافها حاصل از برنامه جیكه نتابر این مبنا است  يريگميتصم یك بلكه صرفاً ندارد.

بتوانند  دیاب ياسيس يو رهبر وزارت ماليهبنابراین  .ستين كنندهقانعدر نظر گرفته شده  مخارج هيتوج

 ه شده است.در نظر گرفت مخارج يبررس فرایند انجام يخاص براطور به را انجام دهند كه یيهايابیارز

یا  1دو نوع ارزیابي انتخابي مورد نياز است. نوع اول اجراي ارزیابي اثر مخارجبازنگري در  فراینددر 

ن خروجي ایجاد منظور بررسي اثربخشي یك برنامه كه درنتيجه آخروجي است. در این روش ارزیابي به

دستيابي به این خروجي كه كارایي آن شفاف نيست مورد بررسي هاي است، روش شده یيدشده كه تأ

 هايسازي فرصتيگيرند. ارزیابي نوع دوم همان ارزیابي كارایي است كه هدف آن شناسایي و كمّقرار مي

 ناشي از كارایي است.انداز پس

ید انتخاب اهداف مفيد واقع شود با مخارجبازنگري در  فرایندانجام شده براي هاي منظور آنكه ارزیابيبه

انتخاب انداز پس هايمورد استفاده براي ارزیابي متناسب با وظيفه شناسایي گزینههاي ارزیابي و نوع تكنيك

مكان آن را داشته باید ا مخارجبي جامع و عمومي راهگشا نبوده و مسئوالن اجرایي بازنگري در شوند. یك ارزیا

 مفيد باشد را درخواست كنند. مخارجبازنگري در  فرایندخاصي كه در هاي باشند تا ارزیابي

، به درخواست كميته بازنگري 2007براي مثال در كشور استراليا طبق سازوكار طراحي شده در سال 

شود. اطالعات مشخصي توسط گروهي خارج از كميته ارزیابي ميهاي فرایندیا ها عملكرد برنامه مخارجدر 

                                                 
1. Impact Evaluation  
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به كميته بازنگري  مخارجحاصل شده از این ارزیابي براي تحليل بيشتر و استخراج پيشنهادهاي كاهش 

 شود.ارسال مي مخارجدر 

سنجش عملكرد هستند. طبق هاي یكي از مسائلي كه در ارزیابي عملكرد وجود دارد شاخص

سيار بزرگي بمنابع اطالعاتي ها باور دارند كه این شاخص اخير مقامات وزارت ماليه عمدتاًهاي تجربه

اطالعات ها خصاند كه این شاه بسياري نيز عنوان كردهحالي كهستند. در مخارجبازنگري در  فرایندبراي 

هاي در اين رابطه بايد عنوان كرد كه شاخصاند. فراهم نكرده مخارجمفيدي براي بازنگري در 

ثربخشي اثيرگذاري يا طالعات چنداني را درباره ميزان تأتوانند اارزيابي عملكرد به تنهايي نمي

ن ميزا زيرا مشخص نيست كه چه ،سئوالن مربوطه قرار دهنددر اختيار م فراينديک برنامه يا 

در راستاي ها ثيرگذاري مربوط به عوامل خارجي بوده است. لذا نياز است تا اين شاخصاز اين تأ

ده از تواني استفاناثيرگذاري بررسي و تحليل شوند. البته در بسياري از كشورها دليل ميزان تأ

 ضعيف و ناكارامد است.هاي شاخص ارزيابي كارايي، طراحيهاي شاخص

 

 بودجه يسازدر روند  ماده يدائم يژگيو کيبه  فرايند نيا ليو تبد مخارج يبررس فرايندبر حفظ تمركز  4 2

 يهاالس يانباشته شده ط وارزشمند  تجربه ستفاده ازا بلندمدت،در  OECDعضو  يكشورها يبرا مهم چالش

بودجه  سازي مادهروند در  يدائم يژگيو کيبه  فرايندو تبديل اين  مخارج يبررس فراینددر طول  رياخ

 لكهب، ي باشدعموم مخارجكاهش  يبرا ينه تنها ابزار مخارج يبررسامر مستلزم آن است كه  نی. ااست

 .تبديل شوند مخارجبندي و همچنين اولويتمجدد  عيتوز يبراي ابزار بايد به

ابزار شرایط  از یك ابزار مناسب براي شرایط بحراني به یك مخارجهمچنين نياز است تا بازنگري در 

ز این امشخصي باشد. یكي هاي داراي ویژگي مخارجمنظور باید بازنگري در عمومي تبدیل شود. بدین

 دیبانيز  مخارج يبررس فرایندبه شيوه انتخابي است. زمان انجام  مخارجاجراي بازنگري در ها ویژگي

 فرايند، باشد ساليانه صورتبهبودجه سازي اگر  مادهسازي بودجه تعيين شود و مادهمطابق با روند آ

 .باشد ساليانهروند  کي ديبا زين مخارج بررسي

قط ف مخارج ي، بررسدهدمي بار رخیك چندسال صورتبهریزي بودجهكه  یي، در كشورهادر مقابل

است  يساً روندبودجه اسا هيته بریتانيا كهمانند  ستميس كیانجام شود. در  باركیسال سه ایهر دو  دیبا

آنها براي تظار انبودجه مورد  زانيشود كه ممي به هر وزارتخانه گفته ،افتدمي اتفاق باركیسال كه هر سه

 يسبرر فرایند باركیسال ، معقول است كه هر سهيستميس نيتحت چن سال آینده چه ميزان است؟سه

شده  نييتع یا اداراتها وزارتخانه يبرا ساليانهكه سقف مخارج  يگر در مواردمانجام شود.  زين مخارج

 .ميرا انجام ده مخارج يبررس ساليانهصورت بهاست كه  بهتر، باشد
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 انجام شدههاي درنتيجه ارزيابيجنوبي كرههاي برنامهبرخي از تغييرات بودجه . 4جدول

 هابندي برنامهرتبه
 2006بودجه 

 )ميليون ون(

 2007بودجه سال 

 )درصد تغيير(

درخواست 

 سازمان

بودجه 

پيشنهادي 

 وزارت ماليه

 ي پارلمانرأ

     ثرؤم

     متوسط

     قابل قبول

     ثيربدون تأ

     مجموع

Source: IMF 2015. 
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 از نگاه كميسيون بودجه اتحاديه اروپا مخارجراه بازنگري نقشه .2پيوست 

پردازد گزارش كميسيون بودجه اتحادیه مي مخارجیكي دیگر از اسنادي كه به معرفي چارچوب بررسي 

به درخواست ، 2008در سال  يبعد از وقوع بحران مال مخارجبا توجه به ضرورت انجام بازنگري اروپاست. 

امور  يداریو پا تيفيك يرا در جهت بررس يمطالعات اتحادیه اروپا بودجه ونيسيكم ،اروپا هیاتحاد سيرئ

 و آلمان ياسلواك ،يلوكزامبورگ، اسلوون ،يپرتغال، لتون رلند،یا ا،يفرانسه، اسپان ا،يتالیا يدر كشورها يمال

 مخارجكنترل هاي را از نظر برنامهها كشور نیا تيوضع 1«ثبات»تحت عنوان  يانجام داد و در گزارش

 ارائه شده است.این گزارش  ازهایي بخش در ادامه ترجمهمنتشر كرد. 

توان از انجام  ن ياست كه نم يامر مخارج يبازنگر فراینداز گزارش ثبات آمده است  يدر بخش

 ايدن يتوسط اكثر كشورها يزوداست و به يحتم فرايند نيكرد. وقوع ا يريجلوگ ايصرفنظر 

 نیا يدر اجرا تيموفق يشود كه برامي هيگزارش به كشورها توص نیدر ا نينهمچ اجرا خواهد شد.

را اجرا  فرایند نیكه ا یيكشورها تيموفق اینروند و از تجربه شكست  كیسراغ اصول متدلوژ فرایند

پنج  نی. ااست برنامه ثبات شامل پنج مرحله يميراه ترسكنند. نقشه ميراه خود را ترسنقشهاند، كرده

این  .يابياجرا و ارز و اجرا درباره يريگميتصم ،تيهدا ،يطراح ،تعهد عبارتند از  بيترتبه رحلهم

 د.نشومي موارد در ادامه تبيين

 

 2راه ترسيمي برنامه ثباتنقشه .1 شكل
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)حافظان و اجراكنندگان قانون(  ياسيس يدر سطح باال ست كهابدين معنتعهد  تعهد:. 1

 نفعاننفوذ ذيي، درنتيجه اعمال بازنگر فرايند ياجرا يتا در ط شودمراقبت  يبازنگر فراينداز 

 يبازنگر فرایند تیریمد يبرا يكاف بعمنا ياسيس يدر سطح باال دیبا رانیمد نشود. جاديا يراتييتغ

ه چكنند  نييتع نيو همچن را مشخص كنند ياهداف، حوزه و زمان بازنگررا فراهم كنند،  مخارج

اهداف  نيب دیبا فرایند يرا برعهده دارد. در ط مخارج يبازنگر فرایند تياداره و هدا ت،يمسئول يكس

هداف و ا نيتا ب رديو مبنا قرار گ هیپاعنوان بههدف  كیو عدالت(  يعموم تیانداز، رضامختلف )پس

 .رديصورت نگ ياهداف تضاد و تداخل جینتا

 شوند. نييساله تع نيو مطابق با بودجه چند وستهيو پ يكمّ صورتبه دیباانداز پس اهداف

 يبازنگر یندفراآغاز  يبرا يزمان مناسب دیكنندگان قانون( بابی)تصو ندگانیمجلس نما ایكنگره  نيهمچن

 نند.كرا مشخص  فرایند نیاز ا تیحما زانيم همچنينو  يدر مورد اقدامات بعد يريگ  ي، تصممخارج

شود مي يعموم مخارج شيرا كه موجب افزا ييهااستيدامنه س دیمرحله تعهد ابتدا با در

 نكهیو ا يبندتيپروسه اولومشخص شود،  مخارج يبازنگر فرایندمشخص كرد. هرگاه دامنه و محدوده 

 شود.مي مشخص رد،يقرار بگ يبازنگر ای ياداره مورد بررس ایخانه ابتدا كدام وزارت

 انتخابيصورت به مخارجو یا بررسي  مخارجبازنگري جامع  يدو نوع استراتژ در رابطه با این موضوع

 گيرد.نظر قرار  مدتواند مي

 كیتوسط  دیبا مخارج يبازنگر فرایند يهماهنگ مطابق توصيه كميسيون بودجه اتحاديه اروپا

 يبراها رتخانهبر وزا يادیباشد كه فشار زاي گونهبه دیبا توصيه شده روندو  انجام شود «يمركز فرمانده»

 دیاز زنند، باكار سر ب نیبخواهند از اها كه وزارتخانه يوارد شود. در صورت يپوشقابل چشم مخارج يمعرف

 ياسيكامل س تيحمااز  دیمركز با نیآنان وضع شود. ا هيعل يفرمانده مركزاز طرف  یيهامیتحر

تواند مي این مركزمثال  يبرا ؛رديبگ يديكل ماتيتصم ازيبرخوردار باشد تا بتواند در مواقع مورد ن

 .فعاليت كند وزارت ماليه ایوزیر نخستدر دفتر  يمركز فرمانده ای یيشناسا ميت كقالب یدر 

نهايي و سطح  هدافا طراحي، در مرحلهمطابق توصيه كميسيون بودجه اتحادیه اروپا : يطراح. 2

 .شود ميتقس با جزئيات بيشترهايي و دستورالعملها به پروژه ديبا مخارج يبازنگر فرايند خر 

شوند، تر تعيين مياز سطح باالي سياسي براي مراتب پایين مخارجدر صورتي كه اهداف بازنگري در 

كند و از قبل  فیتعر مختلفهاي تیمورأمبراي اي شده فیتعر شياستاندارد از پباید  يمركز فرمانده

 يمرحله، مركز فرمانده نیكند. در ا ميتفه یياجرا يكرده و به ستادهابيني پيش را تیمورأهر م جهينت

ساس آن اكند تا برمي را مشخص یيارهايواحد مع نیخاص داشته باشد. ا مخارج ينيواحد بازب كی دیبا

هاي نهیبرآورد شده و گزهاي جویيصرفه نياجرا شود. همچن دیبا ياصالحهاي نهیشود كه كدام گز نييتع
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از  كیهر ياطالع داده شوند تا برا يفرماندهد به مركز یبا اندازي جایگزین(پسهاي )گزینه ياصالح

و ادارات ها وزارتخانهمرحله  نیجداگانه مشخص شود. در ا ریمد كی يموضوعات مورد بررس

 يدهند، البته ممكن است مركز فرماندهمي شنهاديپ يبه مركز فرمانده بازنگري يرا برا ييهابخش

رفت در آن هدركه  یيهااحتمال وجود دارد كه بخش نیا رایز ؛انتخاب كند نيزرا  يگریدهاي بخش

 نشود. يمعرف ياست به مركز فرمانده ادیمنابع ز

ت سياستي مختلف مسئوليهاي گروه در حوزه 20براي مثال در كشور هلند ذیل وزارت ماليه 

مل توسط یك مسئول مستقل هدایت شده و شاها را دارند. هریك از این گروه مخارجبازنگري در 

تلف وجود گروه مخ 25كه در كشور ایتاليا  درحاليمختلفي هستند. هاي رمندان دولت از وزراتخانهكا

 13ولت(، پردازند )براي مثال كل خریدهاي دمي مخارجصورت افقي به بازنگري در گروه به 8دارد كه 

نه دولت را گروه كابيمحلي و یك هاي گروه به دولت 3مختلف تمركز دارند، هاي گروه بر روي وزارتخانه

 كنند.بررسي مي

اي شرط بودجهشيآن پ يبرا دیو نبا است دهيچيمدت و پبلندهاي متشكل از پروزه يبازنگر فرایند

 فرایند( يصورت فرضبه ي)هدف كمّ یيجودالر صرفه ونيليم 80با حاصل شدن دیمثال نبا يقرار داد. برا

صورت گرفته هاي یيجوصرفه زانيبا م يارتباط دینبا يبازنگر فرایند نيرا متوقف كرد. همچن يبازنگر

 تیمورأم كیعنوان بهتنها  يرود و مركز فرماندهمي نيتعهد در كار از بصورت زیرا در اینداشته باشد. 

 كند. مي نگاه فرایند نیبه ا يه معمولژپرو كی ایو 

و از پيش  باید داراي فرمت استانداردشود مكتوب مي مخارجبازنگري در عنوان بهنتيجه نهایي كه 

قابل اجرا هایي صورت تكنيكي توضيح داده و گامباشد. این نتيجه باید تصميم اجرایي را بهاي توافق شده

هاي لفهؤ، ماصالحاتي پيش روهاي براي انجام آن پيشنهاد دهد. این پيشنهاد همچنين باید شامل گزینه

 د.نيازهاي تصميم اجرایي باشقابليت اجرایي و سایر پيش مورد نياز براي اثرگذاري و ایجاد

 يمعرف مخارجبازنگري  فرایندعنوان به راهنقشه بخش اصليعنوان بهمرحله  نیا: تيهدا. 3

به  دیابشده در مرحله قبل  فیتعرهاي تیمورأو م نتایج حاصل از بررسيمرحله طبق  نی. در اشودمي

 بود: ریال زؤس دوبه  یيدنبال پاسخگو

 وجود دارند؟جویي صرفه يبرا یيهانهیرو گز شيپ بازنگريدر  ایآ. 1

 ياجرا ريسمقابل اجرا هستند و با هدف و  ياصالحهاي نهیگز كدامال اول بله است ؤاگر جواب س. 2

 رود؟شمار ميعبارت دیگر كدام گزینه بهترین به؟ یا بهما مطابقت دارند

 اصل مهم توجه كرد: 3به  دیبا سؤال این دوبه  یيپاسخگو در

در این مرحله باید مخارج درحال انجام با جزئيات مربوطه  :مخارجتشريح شرايط موجود  الف(

تأمين  ارزیابي عملكرد فعلي تشكيل شود. این كار با ترسيم زنجيره مخارج از منبعهاي تشریح شود تا پایه
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ها گذاري، مخارج جاري و مخارج استهالک براي برنامهمالي آن تا مخارج تمامي نهادها شامل مخارج سرمایه

درحال اجرا انجام شود. تشریح اهداف، جمعيت مخاطب، منافع حاصل شده و سرریز منافع هاي فرایندو 

 تواند به كامل شدن نقشه هزینه كمك نماید.نيز ميها هاي اجرایي به سایر بخشفرایندو ها برنامه

را كه  د قبول و منطق موجودزیرا فروض مور ،برانگيز خواهد بودچالش یك تشریح خوب احتماالً

 برد.مي سؤال مورد توافق و احترام بوده است به زیرها ها و برنامهفرایندكنون در تا

شده باشد، بيني پيش مورد نظرهاي موقعيت دیمرحله با نیدر ا اصالحات:هاي نهيگز يفرمولبند  (

 يريگميصمت يبرا متناظر سناریوهايها این موقعيتبه  دنيرس يشده و برا يابیارز مخارجعملكرد بالقوه 

راي انجام این كار گوناگون ارزیابي كرد. روش اول بهاي توان به روشرا ميها این سناریو شده باشند. شنهاديپ

ت. روش اس سازي اثر كاهش یا بازتوزیع مخارج بر اهداف سياستيتفاده از تحليل حساسيت براي شبيهاس

ن یك ي كل است. روش سوم نيز ملغي كردمخارجزا و مشاهده تغيير در دوم تغيير در یك عامل هزینه

 سياست و تعریف دوباره آن و سپس محاسبه هزینه اجراي سياست تعریف شده از صفر است.

 .شودمي اندازي جایگزین بررسيپسهاي نهیگزاجراي امكان  در این مرحله :يسنجنامكا ج(

 ایدارند  یياجرا تيقابل نیگزیجااندازي پسهاي نهیگز ایآ نكهیدر مورد ا يريگميتصم يبرا ياصل اريمع

 به عوامل زیر وابسته است: ريخ

 ،(اصالح قانون نياز به مثال رايب)ها ازينشيپ. 1

 ،(مثال آموزش كاركنان رايب)اجرا  يسازپارچهكی مخارج. 2

  ،ياجتماعهاي مقاومت ایخطر مداخله . 3

 .(يو فرهنگ ياسيس طیشرا ياقتضامناسب به ي)انتخاب زمانبند يافق زمان. 4

 نیر ادمثال راي بر گرفت. ظرا در ن يتوان بخش كشاورزمي طراحي فراینداز نمونه  كیعنوان به

اسخ داده پپرسش  نیبه ا دیبخش ابتدا با نیا يدرحال انجام است. در بررس مخارج يبازنگر فرایندبخش 

ر جواب بله است رفت منابع وجود داشته باشد؟ اگكرد كه در آن هدر دايرا پ یيهانهیتوان گزمي ایشود كه آ

 ساختار اصالح قیعامل و از طر 3 یيكرد. با فرض شناسا یيرا شناسا نیگزیجا ياصالحهاي نهیگز دیبا

و  نیگزیجاهاي نهیبه دنبال گز دیكرد. اكنون باجویي صرفهدالر در هر سال  ونيليم 80 زانيتوان به ممي

 نیگزیاج شنهاديپ دیرود بامي از دست يسطح ياريآب قیاز طر يادیاگر آب ز مثال رايببود.  ياصالح

كرد روش  يرسبر دیبا يرا داد. در مرحله بعدها روش ریسا ایتحت فشار  ياريبا آب يارينوع آب نیكردن ا

 نهیگز نیا اگر مطابقت داشت ر؟يخ ایما مطابقت دارد  ياجرا ريو با هدف و مس ستقابل اجرا يشنهاديپ

 شود.مي عالمبه آنها ا يمركز فرمانده قیاز طر نهيزم نیا رد يفرد يهاتیمورأشود و ممي انتخاب ياصالح

نحوه ها، داده قيدق يآورجمع مواردي مانندبخش،  نیمراحل ذكر شده در ا دنيبه ثمر رس يبرا

توسط مركز  دیهستند كه با يبزرگهاي چالشمعموالً  آنها كنندهليو تحل هیتجزانجام و متوليان 
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 دیبا تیریدر قدم اول در بخش مدمطابق توصيه كميسيون بودجه اتحادیه اروپا حل شوند.  يفرمانده

و  مشاهدات ،يدانيم يدهايبازد قیكنار گذاشته شود و از طر هاسازماندر  يادار فيتعار

 صي. پس از تشخديموجود رسهاي نهیمخارج و هز صيدر مورد تشخ قیبه حقا يابيارزهاي اريمع

)تقسيم وظایف  يفردهاي تیمورأم «يمركز فرمانده» گر،ید يساختارها و يادار يهافرایند ،مخارج

 یياجراهاي كرده و نقشه تیرا مشخص و هدا ها(توسط مركز فرماندهي براي افراد و گروهها و مسئوليت

 كند. مي نييآنها تع يبرا زيرا ن ياصالح فیو وظا

كه  «دهنده خدماتارائه يساختار سازمان زيو ن هدفمحدوده »پس از مشخص شدن  اكنون

 يمومعخدمات  تيفيكرد كه ك تیهدا يرا طور يبازنگر فرایند دیبااند، مشخص شده يدر مرحله طراح

هاي شكاف ،یيجرااهاي در نقشه دیبا مخارج يبازنگر فرایند تیجهت هدا يبعد. در مرحله ابديكاهش ن

 هدف را مشخص كرد. تيبه موقع يفعل تياز موقع دنيرس

را جهت  نهيزمشيدو پ دیبا مركز فرماندهي رانیمد مخارجبازنگري در  فرایندمنظور هدایت به

 : رنديدر نظر بگ يفردهاي تیمورأم شبرديپ

به  يسنحوه دستر نيو همچن يادار يهافرایند ن،يدر رابطه با شناخت قوان اتيتجربانتقال . 1

 ،هاو اطالعات سازمانها داده

هاي دهندگان گزارشارائه نيب يو هماهنگ يبررسهاي ميت يالزم برا يفنهاي كمك تأمين. 2

 هستند. يريگميكه در حوزه تصم یيو عوامل اجرا ينيبازب

 نيا يسپاربرون كنند كهمي عنوان كميسيون بودجه اتحاديه اروپااین كارشناسان بر عالوه

ممكن است سبب  يالمللنيب يهاسازمان ایو  يبخش خصوصآن به  لیمثال تحو يبرا فرايند

ت حكوم ندهیبودجه و آ بیدر تصو فرایند نیا تيدرک نادرست از اهم نيو همچن فيضع یيپاسخگو

 نيهمچن داشته باشد. يمنفتأثير  آن ياجراو امكان  يبازنگر تيفيتواند بر كمي و این موضوعشود 

ر كردن فرهنگ كا درباره يبه عملكرد و اطالعات دنيو رس يتخصص يتواند فرصت بازنگرمي يسپاربرون

را در  ياصل تيكه مسئول يتوان در كنار كارمندان دولتمي حال نيدر عالبته . بردمي بيندر كشور را از 

 يالمللنيب يهاسازمان ایو  يكاركنان بخش خصوص يكاردارند از همجویي صرفههاي نهیگز صيتشخ

 استفاده كرد.جویي صرفهمناسب هاي نهیگز افتنیدر جهت 

اصالحي پيش هاي در انتهاي مرحله هدایت باید سبدي از گزینهاجرا:  درباره يريگ ميتصم.4

اصالحي باید جزئيات برنامه اجرایي هاي ل گزینهئااید صورتبه شود. رندگان قرار دادهيگروي تصميم

مورد انتظار( انداز پس اجرا وهاي راه به همراه تقویم زماني، برآورد جریان نقدي )شامل هزینهشامل نقشه

 فراینداجراي در نيازهاي مربوطه باشد. تا زمان وقوع كامل اهداف مورد نظر، مسئول مرحله اجرا و پيش

تصميم و با  طبق كدام نقشه ياصالحهاي نهیمشخص شود كه گز دیبا این موضوع مخارجبازنگري در 
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 فرایندگرفته شوند كه در  يرانیفقط توسط مد دینباها ميتصم . مشخصاًشدد نخواه اجرایي يچه كس

مهم  اتيدر مورد جزئ دیبا زين يدولت رانیمد ریو ساها سازمان رانیمداند. نقش داشته مخارج يبازنگر

 تيفيبالقوه و حفظ ك ياندازهابالفعل كردن پس يچگونگ ،اندازي جایگزینپسهاي نهیمانند انتخاب گز

 طرفه نباشد.كیو  يصورت دستوربه فرایندتا  رنديمورد مشاركت قرار گ

 :در نظر گرفته شود تیاولو دو دیهمواره با ياصالحهاي نهیرابطه با گز در

آنها  جراياانتظاري از انداز پس بيشترین ميزانانتخاب شوند كه  ينیگزیو جا ياصالحهاي پروژه. 1

 .شودحاصل مي

 باشند. اجراقابل  يآساندر آنها باال باشد و به تيانتخاب شوند كه امكان موفق یيهاپروژه. 2

ساله( كیبودجه )هاي مطابق با برنامه دیباها نهیگز نیا ،ياصالحهاي نهیپس از انتخاب گز تینهادر

با  ناًيرا ع يالمنه تنها اعتبار اهداف  يهدفگذار نیشوند. ا يساله( هدفگذارتوسعه )چندهاي برنامه ایو 

اصالحات  نیا يكند، بلكه فشار اجرامي تینها تقوآبرآورده شده  يمالتأثير  و يادياصالحات بن حيتوض

 يپارلمانهاي ثبح يبودجه را برا تيشفاف نيهمچن كند ومي تأمينبودجه به آنها  و استيرا با دادن بار س

 دهد.مي شیدهندگان افزااتيمال يو برا

 فرایند جهينتعنوان بهوجود آمده جهت اصالحات ممكن است به يقانون راتييتغ: يابياجرا و ارز. 5

و نتيجه  اشندب يبازنگر فرایند يمحرک اجرا دیاصالحات با نیكه ا يدر نظر گرفته شوند، درحال يبازنگر

 شده خواهد بود. بيني پيش هايجویيبازنگري تحقق صرفه

 قيدق زانيم ديبا يبازنگر فرايند ياجرا درمطابق توصيه كميسيون بودجه اتحاديه اروپا 

، مردم يبر زندگ يعموم يبر عملكرد خدمات و كاالها فرايند نياتأثير  اندازها و، پسمخارج

ها گزارش نیعدم ارائه ا صورت مداوم و مرتب گزارش شود.مدت و بهكوتاه يزمانهاي در بازه

ها رشواضح و شفاف گزا عدم مشاركت در ارائه كه يطوربهكند، مي فرایندرا متوجه  يادیخطرات ز

 جربهدست اول را ت راتييكه تغ ينسبت به عموم مردم و كاركنان ادار هاتيمسئولشود تا مي سبب

 خطر افتد.كنند، بهمي

 يرو يشیآزما صورتبه فرایندو اعمال  يبازنگر فرایند يمنتخب برا تياز جمع يكردن قسمت جدا

مجدد  ميظبه تن يشینمونه آزما نیدهد، ا شیرا افزا ندهیدر آ يبازنگر فرایند تيفيتواند كمي آنها

 شود تامي ببس يابیارز نیآن منجر شود. درواقع ا يدر مورد برنامه را قبل از اجرا اتياصالحات و فرض

 يورد زندگمهم در م ماتيمشخص شود و اختالالت در پروزه قبل از اتخاذ تصم فرایند نیا يواقعتأثير 

 عموم مردم اصالح شود. 

 ق،يدق يشود، بررس لیتبد يبودجه مل يهافراینداز  يمشخصه دائم كی دیبا مخارج يواقع بررسدر

 دیبا استيس نیا جیدست آمدن نتابه يو چگونگ يو مورد بحث قرار دادن نحوه مصرف بودجه مل قيعم
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هاي بخش سربلندمدت در سرا فرايند کي يطتواند مي مخارج يبررس عموم مردم روشن شود. يبرا

 يدولتهاي در همه دستگاه یيفرهنگ مهم كارا كیشود كه مي باعث نی. اابديكشور گسترش  کي

 رييمردم مدام درحال تغ يازهايو ن التیكه تما تيواقع نیبا اطالع از ا ي. مركز فرماندهشود نهینهاد

هاي تی. درست مانند محدودهدد رييرا مدام تغانداز پس هاينهیخود در انتخاب گزهاي تیاولو دیاست، با

 شوند.مي و تحول رييدچار تغ يدائمطور به كه ياسيسهاي تیو اولو ياقتصاد

 ياند بررسوانستهتهلند و فرانسه(  رلند،یمانند ا یياروپا )كشورها هیتنها چند كشور عضو اتحاد تاكنون

 بگنجانند.  ساله خود نیچند يمالهاي برنامه ای يمربوط به ساختار مال يقانونهاي را در چارچوب مخارج

 

 الزم  مخارج يبازنگر فراينددر  تيموفق يبرا حياتي موارد .5 جدول

 اتحاديه اروپا عضو برنامه ثبات يكشورها اتياساس تجرببر

 تعهد

 شیاكه موجب افز یيهااستيدامنه سمحدود كردن  _ تعهد سياسي در سطح باالي ملي در طول پروژه .1

 .شودمي يعموم مخارج

 مشخص شدن محدوده بررسي  .2

طرح و نقشه/ هدایت و 

 مدیریت

 گيري دربارهتصميم

 اجرا

جهت انجام شده هاي و طراحيها ريزيطبق برنامه «مركز فرماندهي»حمايت كامل سياسي از  .3

 بازنگري فرایندانجام 

 جداگانههاي براي اجرا و انجام بررسيقبول  منابع كافي و مورد تأمين .4

 بندي بودجهورودي و طبقههاي در سراسر ساختارهاي اداري، دستهاصالحي هاي انتخا  گزينه .5

ت و بازدید، مشاهداهاي با تكيه بر زمينه خصوصاًطرفانه بر واقعيت و بيتجزيه و تحليل مبتني .6

جداگانه، جزئيات تشخيص و مبناها، هاي یك از بررسيت از هربراي حمایهماهنگ هاي دستورالعمل

 اجراهاي اصالحي و نقشههاي گزینه

 اجرا/ارزیابي

 ثيرو تأ مورد پيشرفت درباره روند م دربه كاركنان بخش دولتي و عموم مرددهي واضح نظارت و گزارش .7

 و چندين ساله بودجه ساليانهبا اهداف  مخارجهماهنگي بين نتيجه بررسي  .8

 قبل از اجراي آن در سطح جامعه زمايشي  صورتبه فراينداستفاده از  .9

  مخارجارزيابي مستقل از بررسي  .10

ا ب مخارجو قوانين بررسي منظم و متداول ها در جهت هماهنگي دستورالعملاصالح چارچو  مالي  .11

 توسعههاي سند بودجه و برنامه

Source: European Commission (2016). 
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 مخارجبازنگري  فرايندتجربه كشورها در از اي خالصه .3پيوست 

معموالً  فراینددولت است. در این مخارج مختلف از هاي براي بررسي بخش فرایندیك  مخارجبررسي 

بار هر پنج سال یكشود. در بسياري از كشورها مي دولتي بررسيهاي بودجه تمام ادارات و وزارتخانه

  شود.مي انجام مخارجبازنگري  فرایند

جامع و گسترده دانست، این كشور براي  صورتبه مخارجبررسي  فرایندتوان آغازگر مي دانمارک را

ر قرار داد. بعد از دانمارک نيز كشور هلند و ظن ي را مدفرایندچنين  1980نخستين بار در اواسط سال 

را اجرا كردند. طبق اطالعات منتشر شده توسط كميسيون  مخارجبازنگري  فرایندكشورهاي شمال اروپا، 

كشور )هلند، یونان،  15، از ميان كشورهاي عضو اتحادیه اروپا 2016بودجه اتحادیه اروپا در سال 

دانمارک، بریتانيا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتاليا، لتوني، اسپانيا، لوكزامبورگ، پرتغال، اسلوني و اسلواكي( 

ي هستند؛ در این بين كشورهاي آلمان، لتوني، لوكزامبورگ، اسلواك مخارجبازنگري  فراینددرحال اجراي 

 مخارجندارند و درواقع درحال گذراندن اولين برنامه بازنگري  مخارجو اسلوني تجربه زیادي در بررسي 

هستند. این درحالي است كه ایرلند توانسته است به بخش زیادي از اهدافش  2015-2016خود در سال 

 برسد. مخارجبازنگري  فراینددر اجراي 

در كشورهاي ایرلند، بریتانيا، هلند و  مخارجبازنگري  فرایندالمللي در در این بخش ابتدا تجربه بين

صورت اجمالي بررسي دقيق و كشورهاي دانمارک، اسلواكي، لوكزامبورگ، اسپانيا و فرانسه بهطور به كانادا

هایي كه سيستم مدیریتي اتحادیه شود و توصيهمي خواهد شد. سپس در ادامه برنامه ثبات توضيح داده

 شود.داشته است ارائه مي مخارجثبات در جهت بازنگري  كشورهاي عضو برنامهاروپا به 

 

 مخارجتجربه ايرلند در بازنگري  .1

كه  فرایندي این ميالدي انجام شد. هدف كمّ 2008در كشور ایرلند، در سال  مخارجاولين دوره بازنگري 

 دولت بود. ميليارد یورویي در مخارج 15جویي صرفهادامه داشت،  2014تا سال 

از زیرمجموعه سازمان مالي اي این بازنگري توسط گروهي از كارشناسان خارجي با حمایت دبيرخانه

شد، سپس این ليست مي و مخارج درخواستها از هر وزارتخانه ليست هزینه فرایندشد. در این مي اداره

اضافي به هاي نداشته و هزینه نظر گروه كارشناسي كارایي الزم رابررسي و آن مقدار از مخارج كه به

 شد.مي كرد، مشخص شده و به دولت اعالممي دولت تحميل

به دولت ارائه كرد، تغييرات زیادي در بودجه  2009براساس گزارشي كه گروه كارشناسي در سال 

 د.شضروري و ضعيف اداري حذف اسي غيرایجاد شد و بخش زیادي از بوروكر 2010سال در دولت 

، دولت سازمان مدیریت مخارج عمومي را 2011در ایرلند در سال  مخارجبازنگري  رایندفدر ادامه 

بازنگري را به كارمندان  فراینددولت  2013سيس كرد. در سال تأ مخارجبازنگري  فرایندبا هدف تداوم 
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 ه دهند.ارائاندازهاي صورت گرفته یي براي استفاده بهينه از پسهاحللتي سپرد و از آنها خواست تا راهدو

اندازي معادل شد، پس منتشر 2011سال  مخارجبراي بازنگري  2013طبق آماري كه در اواسط سال 

بين عي شدند ميليارد دالر براي این دوره بازنگري رخ داده و در گزارش دیگري مقامات ایرلندي مد 8/7

 داشته است.درصد كاهش 19در اين كشور حدود ها پرداختي حقوق 2009 2013ي هاسال

ارج دولت، سال به طول انجاميد، در كنار كاهش مخ 5در ایرلند كه  مخارجدر مرحله اول بازنگري  

افت، حتي ماليات بر یماليات بر درآمد، ماليات بر سرمایه، ماليات بر كاالهایي مانند سيگار و خودرو افزایش 

وضع شد.  ميليون یورو ارزش داشتند، امالک نيز براي نخستين بار بر واحدهاي مسكوني كه بيش از یك

ي اروپایي مانند كه اقتصادها 2008و اقدامات مالياتي جدید سبب شد تا بعد از بحران مالي  مخارجبازنگري 

 2011ر سال درصدي را د 4/1پرتغال و یونان رو به ورشكستگي بودند، ایرلند رشد توليد ناخالص داخلي 

آید و همچنين مي شمارگيري بهاروپایي رقم چشم زدهرهاي بحرانداشته باشد، كه این رقم در بين كشو

 درصد كاهش یافت. 3/1درصد به  6/2( تورم در ایرلند از 2011در همين سال )

 

 2011در ايرلند در سال  مخارجانداز حاصل شده از بازنگري جامع پس. 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: IMF 2015. 
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 مخارجبريتانيا در بازنگري  2010تجربه سال . 2

ام شد، انج 2007بار در سال و یك 1999-2000ي هاسالبار در در بریتانيا یك مخارجبازنگري جامع 

 پردازیم.ها نميقرار گرفتند، به بررسي آن مورد ارزیابي هاسالدر این  مخارجاما چون دامنه محدودي از 

و  مخارجبا هدف كاهش مخارج عمومي، افزایش درآمدها، برقراري تعادل در  2010در سال 

د به ه خدمات جدیئدرآمدهاي دولت و همچنين افزایش درآمدها جهت افزایش رفاه نسبي مردم و ارا

بازه  كه در مخارج در بریتانيا آغاز شد، این دوره از بازنگري مخارجبازنگري  فرایندآنها، دور جدیدي از 

تمامي  اًخاصي محدود نشده و تقریبهاي ساله اجرا شد، برخالف بسياري از كشورها به حوزه 5زماني 

 بازبيني و بازنگري شدند. فرایندمخارج بودجه مشمول هاي بخش

اي این بيني شده بوده است كه درنتيجه اجرپيش ،انگلستان سازمان برنامه و بودجه گزارشطبق 

 .كاهش یابد يشغل دولت 000/490حدود  2015تا سال ها برنامه

خود  جمخارداري بریتانيا انجام شد، در ابتدا منبع اصلي بررسي این بازنگري كه توسط خزانه

دادند؛ مي داري تحویلخود را به خزانه مخارجليستي از  دبایها وزارتخانه فرایندبودند، در این ها وزارتخانه

نياز براي  ، حداقل مقدار موردمخارجمقدار فعلي هاي بر حسب اولویت و با گزینه مخارجدر این ليست 

داري بتواند براساس شد تا خزانهمي انجام این امور و حداكثر مقدار مورد نياز براي انجام این امور مشخص

 مخارج را بازبيني و بازنگري كند.ها بندي وزارتخانهاولویت

اهش درصد این ك 19عمومي كشور بود.  مخارجارد پوند كاهش در ميلي 81اهداف این بازبيني 

ف شدند افتاد. همچنين شوراهاي محلي مكلمي در بخش اداري كشور اتفاق دبای طبق هدفگذاري مخارج

تا انتهاي  خود را كاهش دهند. بودجه وزارت دفاع نيز باید ساليانهدرصد از بودجه  7، 2014تا سال 

 ابد.درصد كاهش ی 8برنامه 

علوم  وبراي شهر لندن و مدرسه اقتصاد  Trustاساس گزارشي كه توسط و بر 2013در اواخر سال 

محلي هاي ، بودجه دولت2013تا  2010بازه زماني  در سياسي لندن انجام شد، این نتيجه حاصل شد كه

ال سدرصد كاهش یافته است. همچنين طي گزارش منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در  33

 21ونقل هوایي درصد، بودجه حمل 4/3موزشآبودجه  2010-2015ي هاسال، در فاصله بين 2016

اهش د كدرص 9/6و  5/7،  8/6ترتيب پرداختي به اسكاتلند، ولز و ایرلند شمالي بههاي درصد، كمك

 درصد كاهش یافته است. 5/7دفاعي نيز  مخارجیافته است. همچنين 

يزان درصد م 3/8توسط سازمان برنامه و بودجه،  2016مجموع طي گزارش منتشر شده در سال در

 كاهش یافته است. 2010نسبت به سال  2015دولت در سال  مخارج
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 مخارجبريتانيا در بازنگري  2015تجربه سال  .3

 جدداًم 2015، در پایيز مخارجنسبي اهداف دولت از بازنگري  تأمينآميز و اجراي موفقيتپس از 

 5ن در آ را به مجلس تحویل داد كه براساس مخارجداري انگلستان برنامه تنظيم شده بازنگري خزانه

و درنتيجه  را بازنگري خواهد كرد مخارجتریليون پوند از  4( دولت 2020-2021يهاسالسال آینده )تا 

ت. همچنين شده و در اختيار دولت قرار خواهد گرفجویي صرفهميليارد پوند در مخارج  10این بازنگري

دهندگان جدید تواند ناشي از شناسایي مالياتمي مالياتي از طریق منابع جدید )كههاي به موجب درآمد

رآمد بيشتري از دميليارد پوند  8بازنگري بوده باشد(، دولت  فرایندیا كشف موارد فرار مالياتي در طول 

ه امالک و ميالدي، افرادي ك 2016دست خواهد آورد. از روز اول ماه آوریل در سال طریق بازنگري به

افزوده زشكنند، ماليات بر ارمي درصد را در هزینه تمبر خود پرداخت 3كنند، مي خانه دوم خریداري

يون پوندي ميل 15 ساليانهمد آتواند درمي از لوازم آرایشي لوكس وضع خواهد شد كهجدیدي بر بسياري 

طوري كه مردم هایي صورت خواهد گرفت، بهجویيصرفههمراه داشته باشد و در حوزه بيمه نيز را به

راحات توانند در مورد جراحات كوچك ناشي از تصادفات؛ پول نقد دریافت كنند و براي جدیگر نمي

ود( نيز از شتر نيز باید به دادگاه مراجعه كنند و حد مراجعه به دادگاه )جراحتي بزرگ شناخته گبزر

با كاهش  بيمه ساليانه مخارجپوند افزایش یافته است و این به این معناست كه  5000پوند به  1000

سال  4و طي  هاشود كه درنتيجه این اقدامميبيني پيش پوند خواهد رسيد. 40-50سالي بين  قيمت به

 آینده كسري بودجه دولت انگلستان از بين برود.

 

 مخارجتجربه كانادا در بازنگري . 4

آن بودجه  انجام داد كه در طي 1996و  1995را در دو سال  مخارج خودكانادا اولين مرحله بازنگري 

جویي صرفهدرصد  50درصد و حتي در یك وزارتخانه تا 25درصد، در برخي  15ها در برخي وزارتخانه

وزير نخستمورد حمايت  شد ومي توسط يک كميته فرعي از كابينه دولت انجام فراينداين شد. 

له انجام رحم چهاردر  2012تا  2007در كشور كانادا در بازه زماني  مخارجمرحله بعدي بازنگري  بود.

داري )مسئول اجرا خزانههيئت  دبيرخانهیا ادارات بدون نظارت مستقيم ها خانهشد. در مرحله اول وزارت

پوشي را اعالم قابل چشم مخارجخود را گزارش و  مخارج(، عملكرد مخارجبازنگري  فرایندو نظارت بر 

ارائه كردند،  مخارجهایي را نيز براي كاهش حلنيز توسط آنها انجام شد و راه مخارجبندي كردند، اولویت

و ادارات، راهكارها و ها وزارتخانه هايو پيشنهادها بندي بررسيا جمعداري نيز بت خزانهدبيرخانه هيئ

ایجاد  ندفرایخود را به دولت ارائه داد. سپس در مرحله بعد دولت )كه هدف آن از این هاي پيشنهاد

 اًمجددما ا ،كرد مخارجگيري در مورد حذف برخي از بود( اقدام به تصميم مخارجتعادل در درآمدها و 

 داري سپرد.ئت خزانهرا به دبيرخانه هي مخارجبازنگري  فرایندرهبري  هدایت و

 1مجموعاً  2009-2010تا  2005-2006ي هاسالطبق اطالعات منتشر شده توسط دولت كانادا بين 
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ميليون  50ميليارد و  3ميليون دالر در تداركات،  590ميليارد و  2ميليون در مدیریت امالک،  25ميليارد و 

ميليون دالر در  465ميليارد و  1ها، ميليون دالر در كارایي برنامه 346ميليارد و  1خدمات، ارائه  دالر در

ميليون دالر ناشي از  325و ها ميليون دالر از حذف یا كاهش برنامه 136ميليارد و  1مدي اداري، اكار

 شده است.جویي صرفه ارجمخميليون دالر در  913ميليارد و  10كارمندان كه درمجموع رقم جویي صرفه

 

 دالر( ) ميليون 2009 2010تا  2005 2006زماني  دولت كانادا در بازه مخارجدر جويي صرفه .6جدول

  

 150 مدیریت امالک

 تداركات

 ارائه خدمات

 هاكارایي برنامه

 كارآمدي اداري

حذف یا كاهش 

 هابرنامه

جویي صرفه

 كارمندان
26

Source: OECD, 2011. 

 

 مخارجتجربه هلند در بازنگري  .5

كيفيت  ميالدي با هدف مبارزه با فقر و افزایش 1990و  1980ي هاسالدر هلند در  مخارجبازنگري 

-1991ي هاسالهلند طي  OECDكنندگان آغاز شد. براساس گزارش خدمات عمومي و رضایت مصرف

ت یافت. دس مخارجمورد انتظار خود از اقدامات تعيين شده در بازنگري انداز پس درصد 25، به 1981

 ميليارد دالر رسيد. 2/4به  1984-1997ي هاسالبراي از اندپس این

بررسي و براي یك دوره چهارساله در هلند آغاز شد.  2010در سال ها مرحله دیگري از بازنگري

ييد أبازبيني كه توسط وزارت ماليه انتخا  شده و به تهاي وسيله گروهدر هلند به مخارججامع 

موضوع براي بررسي انتخاب شد و هر موضوع  20 فراینددر این  شد.مي كابينه رسيده بودند، انجام

دنبال یك سنت معتبر هلندي كاركنان ارشد بازبيني از یك كارگروه بازبيني انجام شد، بهتوسط 

سياسي قوي، اطالعاتي نيز هاي مهارتبر عالوهو نمایندگان وزارت ماليه بودند تا  ماليهنمایندگان وزارت 

جویي صرفهو قابل انداز پس دولت داشته باشند و با كمك بازرسان بودجه بتوانند مقادیر قابلاسناد  درباره

ساله بازنگري، چهار فراينددر طول  دباي هر كارگروه بررسي در هر موضوعيرا شناسایي كنند. 

 ،طبق توافق ميان احزاب در موضوع و دوره مورد بررسي را كاهش دهد. مخارجدرصد  20حداقل

نكته قابل ذكر باید تداوم یابد.  2010ساله بعد از سال چهاردوره  پنجحداقل براي  مخارجگري در بازن
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، نقش مهم و محوري اين موضوع در مناظرات انتخاباتي و دعواي ميان مخارجدر مورد بازنگري 

دهد اين موضوع به گفتمان حاضر در ميان مردم مي احزا  در كشور هلند است كه نشان

هلند تبديل شده است و جايگاه  ن تنها در قالب تحقيقات پژوهشي و در اختيار عده كشور 

 خاصي از افراد نيست.

 ميليارد يورو 36ميالدي توانسته است  2010، هلند در سال OECDطبق گزارش 

، 2008 سال درحالي كه پس از بحران مالي داشته باشد. مخارجدر جويي صرفهناشي از انداز پس

قم درسال ردرصد از توليد ناخالص داخلي بوده است، این  -4/5ميزان تراز تجاري  2009سال یعني در 

 .است درصد توليد ناخالص داخلي رسيده و نشانگر بهبود و افزایش این شاخص 4/0به  2016

ي مخارج منتشر شده و به مقایسه شاخص ميزان 2017گزارش سازمان برنامه و بودجه هلند در سال 

ري ازنگبميالدي )برنامه بعدي  2016و  2015ي هاسالعمومي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي در 

اخلي در ددرصد از توليد ناخالص  3/45عمومي از  مخارج این گزارش اساس( پرداخته است كه برمخارج

 كاهش یافته است. 2016درصد از توليد ناخالص داخلي در سال  6/43به  2015سال 

 

 مخارجدر بازنگري  دانمارکتجربه . 6

هاي فهوق يآغاز شد و با وجود برخ يالديم 1980در كشور دانمارک از سال  مخارج يبازنگر فرایند

 شیافزا يش برابه تال شتريب فرایند نیهدف ا نیآغازي هاسالمدت، تا به امروز ادامه داشته است. در كوتاه

ا با گذشت است، امبوده  مخارج يدبنتیاولو زيمواقع ن يو در بعض دیجد مخارج امانج جهت اعتبار تأمين

 فرايند نيا است. در نطر گرفته شدهدولت  مخارجتعادل در درآمدها و  فرایند نیزمان، هدف و تمركز ا

 نهيابك دييأو با تزير نظر وزارت دارايي كار  ومربوط به اشتغال  ژهيو گروه و ط وزارت ماليهتوس

انجمن  و يهمال ریبه وزجویي صرفهو انداز پس منظوربه يپوشقابل چشم مخارجدر ادامه  شود.مي انجام

به دستور  2017در سال براي مثال . گيرنده نهایي استمتصمي نجمن اقتصاداو شود مي دادهاقتصاد گزارش 

 ونيليم 600 زانيم بهجویي صرفهن آقرار گرفت و هدف  ينيمورد بازب يتيموران امنأم هبودج ،انجمن اقتصاد

با  فرایند نیا .برابر بود كشور این در يتيموران امنأم مخارجدرصد كل  6با  باًیكرون دانمارک بود كه تقر

 .داشتاقتصاد انتظار آن را گونه بود كه انجمن همان جیانجام شد و نتا تيموفق

 

 مخارجي در بازنگري اسلواكتجربه  .7

 فرایند نیا يمحورها نیترآغاز شد. عمده 2017در سال  يدر اسلواك مخارج ينيبازب ين دورهاول

درصد  6/8حدود مجموعاً  هامخارج این فعاليت بود كه يرسانونقل و اطالعحملي و بهداشتهاي مراقبت

ها فعاليتگروه از  نیمشخص شد در ا اوليههاي يشدند؛ پس از بررسمي را شامل يناخالص داخل ديكل تول
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 داشت. جویي صرفهدرصد  9/8حدود توان مي

 رينظ از اقداماتاي قرار گرفت شامل مجموعه ينيكه مورد بازبها تياز فعال يگریگروه عمده د

 هامخارج این فعاليتبود كه  ياجتماعهاي استيبازار كار و سهاي استيس ست،یز طيآموزش، مح

 شدند.مي ملرا شا يناخالص داخل ديدرصد از تول 3/7حدود مجموعاً 

 وروی ونيليم 277 حدود مخارجدر این مرحله از بازنگري كه  دادمي نشان دست آمدهنتایج به

و  ياجتماعهاي استيمربوط به سآن  وروی ونيليم 130صورت گرفته است كه حدود جویي صرفه

ره از در این دو آموزش و پرورشدر مخارج بخش  نيمربوط به بازار كار بوده است. همچنهاي استيس

 .شدجویي صرفه وروی ونيليم 88 حدودها بازنگري

 

 مخارجدر بازنگري  لوكزامبورگتجربه  .8

تحت  يدیبار ماده جد نياول يو برا انجام شددر سند بودجه كشور لوكزامبورگ  تغييري 2016سال  در

موظف  رانیوز نهيكاب ي،قانونماده  نیموجب اكشور اضافه شد. به نیا نيبودجه به قوان تیریعنوان مد

 .بپردازندن آهایي براي كاهش و یافتن راه خودهاي خانهدر وزارت مخارج بازنگري به مداوم صورتبهاست 

بودجه توسط  سینوشيپ هئدولت را در زمان ارا مخارج يحاصل از بررس جینتا موظف استنيز ماليه  ریوز

 انجام شده و گسترشهاي یيجوجهت نحوه مصرف صرفه هایيشنهاديو پ كند هئدولت به مجلس ارا

 .دنك هئو پارلمان ارا نهيبه كاب يبازنگر يدامنه فضا

 

 مخارجدر بازنگري  فرانسهتجربه  .9

خدمات  مخارجدر  قابل توجهيجویي صرفهموجب شد تا  يجامع خدمات عموم يفرانسه بازنگر در

 دالر ردايليم 9/11مقدار  اجراي این برنامه 2009-2012ساله سه يزمان در بازه. رديصورت گ يعموم

 قیلت و از طرن مربوط به اصالحات در ساختار دوآدرصد  30از  شيمقدار ب نیكه از ا ایجاد شدانداز پس

 .بدنه دولت صورت گرفته است سازيكوچك

 

 مخارجدر بازنگري  اياسپانتجربه  .10

 نيولت بسسه وابسته به دؤم 800از  شيب تيتوقف فعال منجر بهدر بدنه دولت اصالحات  اياسپان در

به  رووی ارديليم 2معادل  ياندازپس درنتيجه آنشد كه  يالديم 2015تا اواسط سال  2011 يهاسال

 .شتكشور برگ نیخزانه ا
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 1مخارجاتحاديه اروپا در بازنگري  2016ثبات  برنامه .11

اروپا  اقتصادي در اتحادیههاي هماهنگي در سياست كليدي وهاي ثبات با هدف اتخاذ سياست برنامه

 انداز اقتصاد كالندر بودجه، اصالحات ساختاري و چشموجود آمده است و به بررسي تغيير و تحوالت به

در كشورهاي ها دولت مخارجبه بررسي  2016پردازد؛ در راستاي این برنامه اتحادیه اروپا در سال مي

در این برنامه . هایي را به آنها داشته استو با توجه به شرایط كشورها توصيهعضو برنامه ثبات پرداخته 

ا، فرانسه، ایرلند، كشورهاي آلمان، اسپاني اجراي برنامه بازنگري مخارج درمدیریتي براي وكار ساز اطالعات

ن كشورها یا ای كه اایتاليا، لوكزامبورگ، لتوني، پرتغال، اسلووني و اسلواكي ثبت شده است. به این معن

هاي هلند، دارند. كشور فرایندهستند و یا تمایل به اجراي این  مخارجبازنگري  فراینددرحال اجراي 

ت، از تجربه امه ثبانسبت به كشورهاي دیگر برن مخارجمحدوده بررسي متفاوت  رغمعليایتاليا و فرانسه 

به سه كشور  مدیریتي اتحادیه اروپا سيستم 2016تري برخوردار بودند. در نيمه دوم سال بيشتر و موفق

ه در همان زمان به را انجام دهند، درحالي ك مخارجفرانسه، ایتاليا و پرتغال توصيه كرد بازنگري در تمام 

جهت  بهداشتي( راهاي مراقبت )عمدتاً دو كشور اسلواكي و اسلووني فقط بازنگري در یك بخش خاص

 رد.افزایش كارایي و بهبود اثربخشي توصيه ك

ند اجرا ، اطالعات رو2016در سال  مخارجاسامي كشورهاي مخاطب در برنامه بازنگري  7در جدول 

 .اتحادیه اروپا به تفكيك هر كشور ارائه شده استهاي و توصيه

 

 برنامه ثبات در رابطه با سيستم مديريتي اتحاديه اروپا .7جدول

 كشور

 بازنگري مختص هر كشور هايپيشنهاد مخارجبازنگري 

عضويت در  

ثبات  برنامه

در سال 

2016 

 فرايندرهبري  محدوده

 هايپيشنهاد

مختص هر 

كشور در 

 2016سال 

 صورتبندي

  آلمان

آزمایشي درحال انجام، هاي پروژه

مالي  و نقشه 2017فدرال  بودجه

 را گزارش خواهد داد. 2020-2017

واحد اختصاصي 

در وزارت ماليه 

)MoF)2 

  

  اسپانيا

 تیریاصالح مد يبرا يونيسيكم

ایالتي درحال  و بازنگري بودجه يعموم

 2017 انجام براي گزارش بودجه

   

  فرانسه

 )اصالحات ساختاري، كه لزوماً

 نيست.( مخارجكاهش 

جویي صرفه با بودجه رسانياطالع

ها زیربخش تمام در) تاكتيكي

 .(مالياتي مخارج ازجمله

 وزارت ماليه

MoF)) 
 

ریزي شده برنامه مخارج كاهش

 تالش و پيش روي هاسال در

ها اندازپس ميزان افزایش براي

شده  انجامهاي بررسي توسط

 محلي. دولت مخارج در ازجمله

                                                 
1. Stability Programme 2016. 

2. Ministry of Finance 
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 كشور

 بازنگري مختص هر كشور هايپيشنهاد مخارجبازنگري 

عضويت در  

ثبات  برنامه

در سال 

2016 

 فرايندرهبري  محدوده

 هايپيشنهاد

مختص هر 

كشور در 

 2016سال 

 صورتبندي

 يعمومهاي استيس يابیارز

در  يوربهره ميزان منظور برآوردبه

 يعمومهاي سراسر تمام بخش

 2016. سال پایان تادولت 

  ایرلند

ها سياست و ارزیابي پول ارزش

 دولت. در

 رساني ازاطالع هایي برايبرنامه

حمایت با  «مخارججامع  گزارش»

بررسي . چندساله بودجه اهداف

 .2015-2017مالياتي  مخارج

سرویس ارزیابي 

 خدمات دولت
  

  ایتاليا
 بازبيني اصل تثبيت تالش براي

 بودجه. فرایند در مخارج
MoF  

 بودجه فرایند كردن اصالحنهایي 

 از اینكه اطمينان و 2016 سال در

 بخش مخارج بازنگري

بودجه در  فرایند ناپذیرجدایي

 خواهد بود. بلندمدت

    مخارجبازنگري   لوكزامبورگ*

جمهوري لتوني 

 )التویا(
 

 براي آزمایشيهاي پروژه

 .2017 سال بودجهرساني اطالع

هاي مراقبت مورد در ازجمله

 .تحصيالت و بهداشتي

MoF  و مركز

هماهنگي بين 

 هابخش

  

  پرتغال

: سياست 5 مورد در مداوم بررسي

 بهداشتي،هاي مراقبت پرورش، و آموزش

 فروش و خرید دولتي،هاي شركت

 .مدیریت امالک و مستغالت عمومي،

MoF  

 و مخارج جامع بازنگري اجراي

 وريبهره ،مخارج كنترل تقویت

 در بندي مناسببودجه و مخارج

 .2017در سال  اداري سطوح تمام

  اسلووني

 آموزش بهداشتي،هاي مراقبت بررسي

زمان مورد  اجتماعي،هاي حمایت و

 .2017اجرا سال  انتظار براي
   

  اسلواكي

عنوان بهانجام شده هاي يبررس

 شیافزا يبرا ياز طرح ابتكار يبخش

در  يشیآزماهاي ارزش پول. پروژه

 و دفاتر كار. يمال تیریمدارس، مد

 نهيزمدر ياختصاصهاي پروژه

ونقل حمل ،يبهداشتهاي مراقبت

 تأمين ياطالعات برا يو فناور

 .2017بودجه سال 

MoF   

 .2016 ثبات برنامه اروپایي، كميسيون مأخذ:

 نيست. موجود 2016 ثبات برنامه در بيشتر *جزئيات
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