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  اهميت بودجه ريزي در مديريت شهري
  شهرداري مشهد مديريت درآمدهاي عمومي و مشاركتهاي كالن اقتصادي –مژگان فخار صادق 

   

 صـد در ايـران نيـز تاريخچـه اي    اين مقولـه  كه  ستو هنظام هاي اقتصادي بوده  يكي از چالش هايهمواره بودجه ريزي 

تكيـه بـر كارشناسـان بـين     تا حدود زيـادي   ي حاكملت هادو ،تاريخ حكايت از آن دارد كه طي دوران مختلف. ساله دارد

بودجـه  تا صورت پذيرفته است  واديدجه قرار داده اند و تحوالت بسياري در اين مبناي تحوالت ساختاري در بوالمللي را 

را وظـايف و خـدمات گسـترده اي    كه بعنوان موثرترين نهاد شهري نيز شهرداري ها  .به جايگاه امروزي خود رسيده است

امحـدود و منـابع   ننيـاز هـاي   به جهت رفع و در عرف جهاني مظهري از دولت هاي محلي شناخته مي شوند  بعهده دارند

كـرده  وجود بودجه را اجتناب ناپـذير  و اين مسئله ناگزير به مديريت منابع مالي بوده  ستدر دسترس آن هاكه محدودي 

  .است

نخستين پيام هر سـند بودجـه ايـن اسـت كـه      . آن را ايجاد كرده است بنابراين بودجه ضرورتي است كه محدوديت منابع

  .است تا منابع محدود خود را بين نياز هاي نامحدود به شكلي مناسب توزيع نمايد  سازماني در صدد

ارقام است كـه وسـيله اجـراي طـرح هـا و فعاليـت هـاي         بودجه برنامه اي مصوب در قالب اعداد و از ديدگاه صاحبنظران

  .ن را در زمان تعيين شده فراهم مي سازدسازما

  :سه عنصر اصلي قابل تشخيص است بودجه  تعريفدر براين بنا

  برنامه ها و فعاليت هايي كه بايد انجام شود •

  ميزان هزينه هايي كه براي انجام اين برنامه ها و فعاليت ها مورد نياز است •

 منابع درآمدي قابل شناسايي و وصول •

بودجه شـهرداري ، عبـارت اسـت از يـك برنامـه       "1346ين نامه مالي شهرداري ها ، مصوب تير ماه آي 23بر اساس ماده 

جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود ، همراه بـا بـرآورد منـابع    

 ."پس ازتصويب انجمن شهر قابل اجراست مخارج و درآمدهاي الزم براي تامين هزينه آن ها پيش بيني مي شود و

  ريزي در سازمان ها ضرورت بودجه

دانست و » فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود « بودجه بندي را به نوعي مي توان همانطور كه اشاره شد 

بنابراين الزم است .  باشدي از منابع موجود است كه معموالً در حد كفايت نم» حداكثر استفاده « منظور از تنظيم بودجه 

  .كه به نحوي از منابع محدود استفاده نمود كه با حداقل هزينه بيشترين نتيجه را بدست آورد
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  : سازمانها عمدتاً به سه دليل به بودجه بندي نيازمندند  

  نشان دادن مفهوم مالي برنامه ها  •

   اجراي برنامه هابراي شناساندن منابع مورد نياز  •

  معيارهاي سنجش، نظارت و كنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه ها بدست آوردن •

 : سير تكوين بودجه

اين تكامل را مي توان . تكامل يافته است  ، تغيير و لت ها و پيچيده تر شدن وظايف آنهامفهوم بودجه همگام با تكامل دو

  . به چهار مرحله متمايز تقسيم كرد

  .ايت براي كنترل هزينه ها و پيوند بين حسابداري و بودجهايجاد يك سيستم با كف: مرحله اول 

  ) . كار و فعاليتهاي سازمانتاكيد براندازه گيري ( يت مالي استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدير: مرحله دوم 

ايي كه در برنامه، به عنوان معياري براي تجزيه وتحليل رفاه و تمركز روي پيشرفته پيوند دادن بودجه و: مرحله سوم 

  . صميم گيري و اطالعاتي رخ داده استعرصه تكنولوژيهاي ت

باعث استفاده از بودجه بر مبناي صفر به  اين مرحله كه بواسطه پيچيدگي محيط سازمانها بوجود آمده و: مرحله چهارم 

  .گرديده است) استراتژيك(عنوان ابزاري براي برنامه ريزي راهبردي 

  :ل بودجه وسيله اي براي كنتر

زماني كه هدف از بودجه بندي ، كنترل است در واقع بودجه فقط به مسائل جاري و كم اهميت مي انديشد و به هيچ 

وجه مسئله سياستهاي كلي مطرح نيست و آنچه حائز اهميت است صرفه جويي در هزينه هاست و اين اقتضاي سيستم 

  . بودجه اي مبتني بر كنترل مي باشد 

  :ي بهبود مديريتبودجه وسيله اي برا

در اين مرحله از سير تكاملي، بودجه به جنبه بهبود مديريت از لحاظ سنجش كارايي و چگونگي بهره برداري از منابع 

در نظام بودجه ريزي مبتني بر بهبود مديريت ، مكانيزم تخصيص عبارت از پرداخت درصدي از سقف . توجه دارد

  .در فواصل مختلف زماني استاعتبارات هر برنامه در هر قلم هزينه اي 

  :بودجه وسيله اي براي برنامه ريزي اقتصادي و مديريت عملكرد 

مسئله ديگري كه بودجه را تحت الشعاع قرار داده است گرايش به نظارت بر پيامدها و نتايج خروجي هاي سازمان مي 

سطح خرد و كالن در تعيين سياستهاي حاصل اين گرايش ايجاد تحوالتي نظير تجزيه و تحليل هاي اقتصادي در . باشد
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مالي و بودجه اي و وضع تكنيكهاي جديد آماري و تصميم گيري بوده است كه به كمك آنها هنگام تعيين برنامه ها، اين 

الخره بودجه و اامكان به وجود آمد كه نتايج برنامه ها و پيامدهاي آن مورد تجزيه و تحليل كمي و كيفي قرار گيرند و ب

  .ريزي آرام آرام به يكديگر نزديك شدندبرنامه 

در اين نظام خروجي و اقدامات سازمان بر اساس برنامه اي استراتژيك مبني بر سياستهاي كالن دستگاه تعيين و ميزان 

سپس خروجي ها در قالب شاخص . اثرات هر يك از خروجي ها بر روي پيامدهاي آن اندازه گيري و مديريت مي شود

گيري تعريف و حاصل آن در مقايسه با آنچه سازمانهاي با فعاليت مشابه ارائه مي نمايند، مورد ارزيابي و  هاي قابل اندازه

  .مقايسه قرار مي گيرد

از الزامات اين نظام وجود شاخص هاي شفاف عملكردي، نظام هاي ارزيابي عملكرد، نظام انگيزشي و پاسخگوئي و توسعه 

  .دسيستم هاي اطالعات مديريتي مي باش

وظيفه دستگاههاي نظارتي در اين نظام بجاي ورود به فرايند ها و اقالم هزينه از حيث ميزان اعتبارات هزينه شده در هر 

  .معطوف به اندازه گيري پيامدها و خروجي اقدامات دستگاههاي مختلف مي گردد قلم هزينه اي،

  جايگاه بودجه در نظام مديريتي شهرداري ها

ي و ساده از بودجه ، مي توان يادآور شد كه بودجـه يكـي از مهمتـرين ابزارهـا در مـديريت مـالي       پس از طرح تعريفي كل

آيين نامه مـالي شـهرداري هـا ، مسـئوليت آن بـه عهـده        16شهرداري هاست و اهميت آن به حدي است كه طبق ماده 

  .شهردار است

بعهده دارد ، بنابراين بودجـه را نبايـد معـادل     شهردار مسئول مستقيم مسائل مالي شهرداري هاست و مديرت مالي آن را

مفهوم ريالي آن  و تنها يك سند مالي دانست  ، بلكه بودجه در شهرداري ها ابزاري است براي كنترل و پيشـرفت  كـار و   

د با وجـود يـك شـيوه    حصول اطمينان از انجام آن طبق برنامه پيش بيني شده ، و به همين دليل است كه شهردار ميتوان

صحيح از تهيه و تنظيم بودجه و استخراج گزارش هاي مناسب بودجه اي ، كنترل صحيح و مناسبي را بر پيشرفت كارهـا  

  .ارائه نمايد روشن از وضعيت عملكرد شهرداري و هزينه هاي انجام شده اعمال و در صورت لزوم تصويري

  روش بودجه ريزي در شهرداري ها

ودجه شاهرگ حياتي هر سازماني است ، زيرا سازمان مي بايسـت تمـام فعاليتهـاي مـالي خـود ، اعـم از       ببديهي است كه 

كسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب قـانون بودجـه انجـام دهـد     

اني بـوده و نقـش بسـيار مهـم وحيـاتي در توسـعه       بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليت هاي هر سازم
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اعـم از كسـب درآمـد و     تمام فعاليت هـاي مـالي خـود،    هر سازمانيشهرداري ها نيز مانند . اقتصادي ارگان ايفا مي نمايد

 پرداخت هزينه ها كه به منظور اجراي برنامه ها و وظايف متعدد صورت مي گيرد را در چهارچوب قانون بودجه انجام مـي 

  .د بنابراين روش بودجه ريزي نقش بسيار مهم و حياتي در تحقق اهداف شهرداري ها ايفا مي نمايد دهن

  : در بحث طبقه بندي انواع بودجه مي توان به حالتهاي ذيل اشاره نمود

اي هـا و طـرح يـا فعاليـت هـ      برنامـه  ،كه در آن هزينه ها بر اساس وظايفاي ، نوعي از بودجه نويسي است  بودجه برنامه

  .دستگاه هاي اجرايي برآورد و تنظيم مي شود گوناگون

بودجه متداول ، برنامه عمليات مورد نظر منعكس نمي شود ، در اين نوع بودجه نويسي مشخص نمي شود كـه هزينـه   در 

  .ها براي چه منظوري برآورد گرديده است

برحسـب روش هـاي دقيقـي ماننـد حسـابداري       رابودجه عملياتي ، عالوه بر طبقه بندي وظايف ، عمليات هر دستگاه در 

  .دننمايقيمت تمام شده و اندازه گيري كار محاسبه مي 

اختصاص به مديريت مـالي و   "مقررات استخدامي ومالي"گانه قانون شهرداري ها ، فصل هفتم با عنوان نه  از ميان فصول

را نامگذاري كنـيم ، بـه اسـتناد    دجه شهرداري ها ندي ارائه شده بواگر بخواهيم براساس طبقه بكه  .اداري شهرداري دارد

بودجـه   "آيين نامه مالي شهرداري ها مي بايست آن را بودجه برنامه اي بناميم ، چرا كه بـر اسـاس ايـن قـانون      25ماده 

  ."شهرداري بايد بر اساس برنامه ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هريك ازآن ها تنظيم گردد

ر اساس آن چه در عمل اتفاق مي افتد صورت گيرد، بودجه ريـزي در شـهرداري هـا را مـي تـوان از نـوع       ب قضاوت اما اگر

ايد وظايف قانوني شهرداري بمنظور انجام بودجه برنامه اي در شهرداري ها ، ابتدا بجه ريزي افزايشي دانست ، چرا كه بود

و در قالب هـر  . رنامه هاي مربوط به آن ، گروه بندي گرددطبقه بندي نمود و سپس در داخل هر طبقه از وظايف ، بها را 

برنامه نيز طرح يا فعاليت هايي وجود دارند كه هزينه هريك از آن ها مي بايست بر اساس اصول متداول و شـناخته شـده   

  .فن بودجه نويسي برآورد گردد

  روند بودجه ريزي در شهرداري ها

 بدين ترتيب كه ابتـدا . مرحله است 4ند دولت از زمان شروع تا خاتمه داراي همان مراحل بودجه ريزي در شهرداري ها نيز

گردد ، سـپس در هـر شـهرداري     از سوي وزارت كشور تدوين ميدستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه در قالب وظايف كلي 

سـال انجـام شـود     مطابق با اين دستورالعمل مبلغ و ميزان مخارج اجراي كليه خدمات و فعاليت هـايي كـه بايـد در طـي    

  ).تهيه وتنظيم(برآورد مي گردد و درآمد هاي الزم براي تامين اين هزينه ها پيش بيني مي شود 
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بودجه تنظيم شده پس از بررسي الزم بصورت بودجه پيشنهادي تسليم مرجع تصويب كننده يعني شوراي اسـالمي شـهر   

  .مي گردد ،كه حكم پارلمان را براي شهرداري دارد

  ).تصويب(از تصويب شوراي اسالمي شهر بگذرد ت كه نهادي زماني قابل اجراسبودجه پيش

بودجه پس ازتصويب شوراي اسالمي شهر به شهرداري ابالغ گرديده و هزينـه هـا در حـدود مشـخص شـده در بودجـه و       

  ).اجرا( رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها قابل پرداخت مي گردد

يان هر سال پس از فراغت از اجراي بودجـه تنظـيم مـي شـود ، و درآن بايـد نتيجـه       تفريغ بودجه گزارشي است كه در پا

  .اين گزارش درواقع مفاصا حساب عملكرد بودجه است و بايد به تصويب شوراي شهر برسد. اجراي بودجه منعكس گردد

***  

يت عمومي اقتصـاد كشـور،   پيوند آن با وضع افزايش سريع هزينه هاي مديريت شهري وبا توسعه وظايف و در حال حاضر 

خود را از دست داد و نياز به بهبود در سيستم هاي برنامـه ريـزي، كنتـرل و مـديريت منـابع       اوليه كنترل مخارج اهميت

بخش عمومي مطرح گرديد تا تصميم گيرندگان را قادر سازد ديد وسيع تري پيدا كرده و اطالعات وسيعي در مورد نتـايج  

اين امر موجب توجـه شـهرداريها بـه اقتصـادي بـودن ، كـارايي و       . دناي فعاليت ها داشته باشعملكردها و هزينه هاي اجر

تنها نيـاز بـه بهبـود روش هـا و رويـه هـاي       مواجهه با اين شرايط نه  .مديريت مالي شداثربخشي منابع موجود به عبارتي 

 يدي براي تصميم گيري در مديريت وبودجه بندي موجود براي افزايش هماهنگي سيستم را مطرح ساخت ، بلكه بعد جد

يعني سيستم بودجه ريزي عمليـاتي و برنامـه اي را بـراي بـازنگري و ارزيـابي مـديريت        بوجود آوردمديريت مالي شهري 

اين سيستم از سيسـتم بودجـه متـداول ، تاكيـد روي اهـداف،        ويژگي و وجه تمايز. فعاليت هاي شهرداري مطرح ساخت 

 و يافتن پاسخ به اين سوال بود كه درآمد هـا بـه چـه منظـور خـرج مـي       ايز هريك از اقالم هزينه نتايج و منابع حاصل ا

  .دنشو

تواند ضمن شفاف سازي نحوه توزيع منابع، امكان سازمان مي  از آنجائيكه اختصاص هدفمند اعتبار به  فعاليتهاي هر

استفاده از روش بودجه بندي عالوه بر آن سازد، پايش عملياتي و انتظار براي دسترسي به نتايج هزينه ها را فراهم 

اصالحات در ارائه  با توجه به حركت رو به رشد. عملياتي گام موثري در افزايش كارآيي و اثر بخشي اعتبارات خواهد بود

 خدمات ، اصالح روند بودجه ريزي با تكيه بر هماهنگي هاي فرابخشي ودرون بخشي از جمله اهداف برنامه ريزي منابع

رود و اين امر تنها در سايه تعامل و ايجاد زبان مشترك برنامه ريزي و بودجه بندي در فرآيند  بودجه به شمار مي مالي و

 .  شد  تدوين بودجه ميسر خواهد


