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بودجهریزی از اوایل قرن بیســتم برای مدیریت کارآمد ســازمانها مطرح
شــد .بودجهریزی را اولین مرحله از مراحل تکامــل برنامهریزی در مدیریت
ســازمانها میدانند .اگرچه برنامهریزی بعد از بودجهریزی در سالهای بعد از
جنــگ جهانی دوم با برنامهریزی بلندمدت و ســپس در دهه  1960میالدی با
برنام هریزی استراتژیک تکامل پیدا کرد ،ولیکن همچنان بودجهریزی ابزاری مهم
در مدیریت ســازمانهای مدرن و امروزی است .در واقع بودجهریزی ،برنامه
عملیاتی و مالی یکسالهای است که برنامههای استراتژیک و بلندمدت سازمانها
را در یک مقطع معموال یکساله با جزئیات ترسیم و تبدیل بهصورتهای مالی
مــورد انتظار میکند .بهعالوه بودجهریزی مبنــای کنترلهای مدیریتی را برای
کنترل و تحلیل عملکرد ســازمانها و بخشها و فعالیتهای مختلف آن فراهم
میکند .امروز ســازمانهای ایران کمتــر از بودجهریزی بهعنوان ابزار مدیریتی
جهت طراحی فعالیتهای هماهنگ قســمتهای مختلف و تدوین هدفهای
درآمدی و برآوردهای هزینهای برحسب مراکز مسئولیت و نوع فعالیت استفاده
میکنند .در برخی ســازمانها بودجهریزی بر اساس الزامات قانونی در هر سال
انجام میشــود ،ولی از آن در برنامهریزی هماهنگ فعالیتها و مهمتر از آن در
کنترل عملکردها در مقایســه با بودجه و تحلیل و اصالح سازمان استفاده کامل
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ی که مفهوم بودجــه و بودجهریزی و نیز کاربرد آن در
نمیشــود .بنابراین کتاب 
مدیریت کارآمد و موثر سازمانها را تصریح کند مفید و الزم است.
کتاب بودجهریزی شرکتی حوزه وسیعی از مطالب مرتبط با بودجهریزی را
به اجمال ولی با روشــنی پوشش میدهد .مفهوم بودجه و بودجهریزی ،ارتباط
بودجهریزی با برنامهریزی استراتژیک و عملیاتی ،استفاده از کارت امتیازی در
بودجهریزی ،شرح رویکردهای مختلف بودجهریزی از جمله مطالبی است که
در این کتاب بهعنوان پیشزمینه بودجهریزی شرکتی پوشش داده میشود.
بعد از شــرح پیش زمینه مزبور ،بودجهریزی جامع در یک شرکت تولیدی
که شامل بودجههای فروش ،تولید ،مواد اولیه ،نیروی کار مستقیم ،سربار ،بهای
تمامشده کاالی ساخته شــده ،بودجههای اداری و فروش و بودجه سرمایهای
اســت شرح داده میشــود .مجموعه بودجههای مزبور منجر به بودجه سود و
زیان ،بودجه نقدی و بودجه ســرمایهگذاری میشود .سپس کتاب بودجهریزی
جامع را برای یک شرکت نمونه ارائه میدهد .در قسمت مدلسازی مالی بودجه
از انواع مدلها شامل مدلهای شبیهسازی ،بهینهسازی ،قطعی و احتمالی نام برده
میشــود و مزایای مدلهای بودجهریزی بیان میشود ولی در مورد چگونگی
ساخت مدلها و ویژگیها و محدودیتهای آنها توضیح مبسوط داده نمیشود.
در فصل هشــتم کتــاب ،نکات مفیــدی در مورد فرایند و ســازماندهی
بودجهریزی بیان میشــود که توجه به آنها برای شــرکتهایی که میخواهند
از بودجهریزی در مدیریت اســتفاده کنند مفید اســت .در بقیه کتاب نویسنده
توضیحات بیشــتری در مورد بودجهریزی فروش ،بودجهریزی ســرمایهای و
بودجهریزی محرک محــور ارائه میدهد که هر یک برای مبحث مربوطه مفید
و سودمند است.
فصل دوازدهم به اختصار به مراکز مسئولیت میپردازد .مراکز مسئولیت در
تعیین ســاختار بودجه و نظام کنترل مدیریتی نقش مهمی را ایفا میکند .اگرچه
فصل دوازدهم انواع مرکز مســئولیت را شرح میدهد ولی از نقش و ارتباط آن
با بودجهریزی و کنترل صحبتی نمیکند .جا دارد که در چاپهای بعدی کتاب
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در مورد جایگاه مراکز مســئولیت در فرایند بودجهریزی و ساختار بودجه و نیز
نظام کنترل مدیریتی توضیحات بیشتری داده شود.
در فصول ســیزدهم و چهاردهم کتاب از انــواع روشهای هزینهیابی نام برده
میشود و سپس رفتار هزینهها به تفصیل بیشتری بحث میشود .ذکر انواع روشهای
هزینهیابی برای اطالع از آنها مفید است ولی برای شناخت چگونگی هزینهیابی در
نظامهای مختلف اطالعات کافی نیســت .در فصل  15طی چند صفحه به استفاده
از صفحهگسترده یا سیستم اتوماسیون برای بودجهریزی میپردازد و پیشنیازهای
استقرار یک سیستم اتوماسیون بودجهریزی را شرح میدهد.
باالخره کتــاب در فصل  16به محدودیتهــای بودجهریزی میپردازد و
مســائل ناشی از اتصال پاداش به عملکرد بودجه ،بازیهای بودجه که با مرتبط
کردن پاداش به بودجه افزایش مییابد و آفتهای موجود در فرایند بودجهریزی
میپردازد .باالخره در فصل آخر شرح مختصری از مدل کارت امتیازی متوازن
و چگونگی اســتفاده از آن در برنامهریزی و بودجهریــزی را ارائه میدهد که
میتواند موجب ارتقای بودجهریزی و ارتباط قویتر آن با اســتراتژی شرکت
از طریق پیادهســازی نقشههای استراتژیک و تنظیم بودجه برای اجرائی نمودن
برنامههای عملیاتی پیشبینیشده در نقشه استراتژیک شود.
در مجموع کتاب بودجهریزی شــرکتی پوشش جامعی از مطالب مرتبط با
بودجهریزی شرکتی ارائه میدهد .برخی از قسمتهای پوشش دادهشده بسیار
اجمالی است و تقریبا فقط به طرح مباحث و شرح مختصری از آنها میپردازد
و برای برخی از مباحث مثل بودجهریزی جامع شرح مفصلتری ارائه میدهد.
این کتاب برای مدیران و کارشناسانی که میخواهند به اجمال با بودجهریزی
شرکتی و مباحث مرتبط با آن آشنا شوند بدون آنکه وارد جزئیات فنی مباحث
شوند کتاب مفیدی اســت .برای کاملتر کردن کتاب در چاپهای بعدی الزم
است مباحثی که اجمال آنها زیاد و نزدیک به طرح عناوین است بسط بیشتری
داده شــود .بهعالوه وقتی مباحث به اجمال بیان میشود باید مراجع معتبر برای
مراجعه خوانندگان عالقمند در کتاب معرفی شــوند .بــه عبارت دیگر فقدان

مراجع علمی برای مباحث مختلفی که در کتاب مطرح شــده است را میتوان
نقطه ضعف کتاب دانست.
امیدوارم این کتاب مفید ،در چاپهای بعدی با رفع مســائل مزبور ،بدون
آنکه مزیت خالصه بودن و ایجاز مطالب آن از دست برود ،کاملتر شود.
دکتر علینقی مشایخی
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مقدمه

 -1بودجهریزی محبوب نیســت .هر کس به دلیلی آن را دوســت ندارد.
در سازمانها ،مدیران ســطوح مختلف هریک برای دوست نداشتن بودجه و
بودجهریزی دلیلی دارند .در دانشــکده ،اســاتید تمایل چندانی به تدریس آن
ندارند و برای دانشجویان هم درس چندان جذابی نیست .در میان پژوهشگران
هــم منتقدان جدی دارد کــه گاه کلیت بودجهریزی را زیر ســوال میبرند و
گاه روشهای جایگزین پیشــنهاد مینمایند .اما بودجهریزی با وجود این همه
بیمهری هنوز هست ،زیرا به آن نیاز داریم.
 -2تاکنون کتابهای متعددی تحت عنوان بودجهریزی در کشورمان منتشر
شده است .با اینحال اگر شما قصد داشته باشید برای یک شرکت بودجهریزی
نمایید و بــرای این کار بخواهید از یکی از این کتابها کمک بگیرید ،چندان
کامیــاب نخواهید بود .در اکثر کتابهایی که با عنوان بودجه یا بودجهریزی به
فارسی منتشر شدهاند ،بودجهریزی دولتی موضوع بحث بوده است.
 -3از نگاه حوزه تخصصی حسابداری ،بودجهریزی در حوزه «حسابداری
مدیریت» قرار میگیرد .بخش قابل مالحظهای از اهمیت و اقبال به حسابداری
در کشــور ما به انجام الزامات قانونی و اجرای مقررات مالی ،مالیاتی ،بیمهای،
بورســی و ...مربوط میشود .بدینترتیب هم حســابدارن و هم مدیران توجه
کمتری به حســابداری مدیریت داشــته و توقع کمتری از آن دارند .به عبارت
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دیگر حســابداری مدیریت بهطور عام و بودجهریزی بهطور خاص جایگاه و
نقش موثر خود را ،آن طور که باید ،ایفا نمینمایند.
 -4با وجود موارد فوق ،مدیران هوشــمندی را در شــرکتهای خصوصی
کشورمان سراغ داریم که از فرایند بودجهریزی بهرههای فراوان بردهاند و از آن برای
همسوسازی سازمان ،پاالیش و مشترک کردن اهداف و افزایش انگیزه افراد استفاده
میکنند .بودجهریزی میتواند به ترسیم جایگاه شرکت در بازار کمک کند؛ منابع
بالاستفاده را شناسایی نموده و موجب بهرهبرداری از آنها شود؛ ابزاری قدرتمند در
جهت استراتژی شرکت و ایجاد دیالوگ و همزبانی در آن باشد؛ عوامل تاثیرگذار
بر عملکرد ســازمانی را آشــکار نماید و ســازمان را وادار به توجه به آن عوامل
بنماید ،عوامل و موضوعات مهمی مانند :محدودیتهای ظرفیت ،سیاســتهای
قیمتگذاری محصوالت ،نرخ کارایی داراییها ،نرخ جایگزینی داراییها ،روندهای
بازار ،تعداد پرســنل و بســیار عوامل دیگر .بدیهی است که اهمیت عوامل فوق
همواره در ذهن مدیران برجسته است ولی بودجهریزی به خاطر اینکه بین هر یک
از این عوامل با عملکرد مالی سازمان (مشخصا فروش و سودآوری) رابطه علی-
معلولی مســتقیم برقرار میکند ،مدیران را وادار به توجه به آن عوامل و مجبور به
تصمیمگیری در مورد آنها مینماید.
 -5با وجود کمبود منابع و کتابهای فارسی مرتبط با بودجهریزی شرکتی
و تمایل دانشکدههای حســابداری و مدیریت به تدریس بودجهریزی دولتی،
بســیاری از فارغ التحصیالن و کاشناســان امورمالی و حسابداری ،تالشهای
زیادی برای بودجهریزی شرکتها نمودهاند و تجربیات خوبی را در این زمینه
ایجــاد کردهاند .با اینحال بخش اندکی از این دانــش و تجربیات بهصورت
محتوای آموزشی در آمده است.
نگارش این کتاب به تحریک دغدغههای نگارنده در موارد فوق بوده است.
امیدوارم این کتاب یک گام کوچک در جهت بهبود موارد فوقالذکر باشد.
قطعا این کتاب از کاســتیهای زیادی رنج میبرد و لذا نگارنده مشــتاقانه
منتظر نظرات اصالحی و راهنماییهای شما به  Amiri@FinAcademy.irاست.

چیستی و چرایی بودجهریزی

بودجه بیان رســمی و عددی برنامهها ،اهداف مدیریت در بخشهای مختلف
عملیاتی در بازه زمانی مشــخص آینده است .هر برنامهای که با استفاده از زبان
مالی یا زبان اعداد نوشته شده و بیان شود را میتوان بودجه نامید .بودجه سعی
میکند برای دستیابی به اهداف ،بین منابع و نیازها تطبیق ایجاد نماید .از دیدگاه
دیگر بودجهها ســنجههایی را فراهم مینمایند که مدیران میتوانند بهصورت
روزانه در چالشها و تصمیمگیریهای خود از آنها بهره گیرند.
بودجه ابزاری اســت که اهداف و جهتهای شــرکت را مشخص میکند.
بودجه کنتــرل مدیریت را بر عوامل درونی و بیرونــی افزایش داده و موجب
تســلط بیشتر بر جوانب مالی فعالیتها میشود .همچنین بودجه کمک میکند
که با برخی مســائل قبل از آنکه بروز کنند ،مواجه شــویم و برای آنها زودتر
راهحلی بیاندیشیم.
بودجــه برنامهای مالی بــرای کنترل نتایج آتی و عملیات آینده اســت .در
بودجه ما با اعداد مواجه هســتیم .اعدادی از جنــس واحد پولی مانند ریال و
دالر و یا اعداد از جنس اقالم عملیاتی مانند واحد کاال ،نفر ،نفرساعت و تعداد
مشــتری .فرایند بودجهریزی اگر بهخوبی اجرا شــود ،میتواند ضمن افزایش
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کنترل ،ارتباطات بین سازمانی را تقویت نموده و انگیزه افراد را نیز بهبود دهد.
بزرگتریــن مزیت بودجه و بودجهریزی این اســت که مدیران را به جعبه
ابزاری از تصمیمگیریها مجهز میکند .این کلکسیون تصمیمات و تصمیمگیری
در کلیه مراحل مختلف بودجه (مراحل مختلف فرایندهای بودجهریزی و کنترل)
وجود دارد .خیلی از این تصمیمات ،تصمیماتی هستند که بهصورت متعارف و
به دالیل مختلف مدیران از اتخاذ آنها گریزان هستند و تصمیمگیری در مورد
آنها را به تاخیر میاندازند .ســازمان با چالشهای مختلفی روبرو خواهد بود
که عموما مدیران به دالیل مختلف احساسی و روانشناختی از مواجهه با آنها
گریزانند .بودجهریزی فرصت فوقالعادهای بــرای مواجهه زودهنگام با همان
چالشهای پیش روست.
ممکن اســت یک فرد مبتدی انطباق آنچــه واقعا اتفاق میافتد با بودجه را
بهعنوان موفقیت بودجه و عدم انطباق آنها را بهعنوان شکســت بودجه قلمداد
نماید .اما این تصور بههیچوجه درســت نیســت .واقعیت آن است که انطباق
کامل یک پیشبینی با یک اتفاق واقعی ،امری غیرمحتمل اســت و اساســا اگر
ایــن انطباق بهصورت کامــل اتفاق افتاد باید به صحت برخی امور تشــکیک
نمود .موفقیت یک بودجهریزی در درسهایی اســت که از آن میگیریم .یعنی:
-1درسهایی کــه در مراحل تدوین بودجه میگیریــم -2 .درسهایی که در
مرحله تحلیل عدم انطباق با بودجه میگیریم .کســب شناخت و آگاهی نسبت
به عواملی که موجب عدم انطباق میان واقعیت و بودجه شــده است ،موفقیت
اصلی یک بودجهریزی است.
اینکــه بتوانیم آینده را بهطور دقیق پیشبینی نماییم و به انتظار تحقق کامل
آن بنشــینیم ،توقعی است که به شوخی شباهت دارد .در حالیکه تحلیل دالیل
اختالف میان نتایج واقعی حاصلشده با نتایج پیشبینیشده در بودجه ،ابزاری
بسیار قدرتمند ،سازنده و آموزنده برای سازمان است .قطعا بدون وجود بودجه،
ســنجههایی برای مقایســه و ابزارهایی برای تحلیل قیاسها و انطباقها وجود
ندارد .وجود بودجه و مقایســه آن با نتایج واقعی اســت که سواالت تحلیلی
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متعددی را بهوجود میآورد :آیا محیط کسبوکار تغییر کرده است؟ آیا ذائقه و
نیاز مشتریان تغییر کرده است؟ آیا مفروضات ما اشتباه بوده است؟ آیا محاسبات
ما اشــتباه بوده اســت؟ آیا روش انجام کارها توســط ما خوب نیست؟ آیا ما
بهدرســتی قادر به پیشبینی چالشهای پیش روی خود نیستیم؟ و دهها سوال
دیگر .با مطالعه مداوم تفاوتهای میان نتایج واقعی و بودجه و تحلیل مســتمر
دالیل این تفاوتها ،ما میتوانیم بهطور مستمر هم «عملکرد» خود را ارتقا دهیم
و هم «قدرت پیشبینی» خود را.
برنامهریزی برای آینده ،فهم ما را نســبت به وضع موجودمان ارتقا میدهد و
احتمال تکرار خطاهایی که در گذشته مرتکب شدهایم را بهشدت کاهش میدهد.
البته چالشهای جدید و اشتباهات جدید همواره پیش روی ما خواهند بود.
اقوال عام و شــایعاتی وجــود دارد مبنی بر اینکــه بودجهریزی فقط برای
دولتها اســت .یا اینکه بودجهریزی فقط برای شرکتها و سازمانهای بزرگ
اســت .یا اینکــه در فضای پرتالطم و محیط بســیار متغیر بخش خصوصی و
شــرکتهای نوپا ،بودجهریزی معنا ندارد .اما «دالیل» و «شواهد» زیادی وجود
دارد که بودجهریزی برای همه الزم اســت .از کودکی که از پدر و مادر خود،
اصطالحــا «پول تو جیبی» میگیرد تا معظمترین ســازمانها و دولتها .حتی
برخالف اقوال عام شرکتهای نوپا که در مراحل اولیه راهاندازی و بازارگشایی
هستند ،بیش از سایرین به بودجهریزی احتیاج دارند .اما این نیاز عام به معنای
وجود یک روش عام نیســت .الگوی بودجهریزی و روشهای بودجهریزی به
اقتضای شرایط و موقعیت افراد و سازمانهای مختلف ،بسیار متفاوت است.
بودجهریــزی ،منابع مالــی را به نتایجی که به دنبال آن هســتیم تخصیص
میدهد .بودجه میتواند برای هر بازه زمانی کوتاه یا بلندی موضوعیت داشــته
باشــد .میتواند بازههای کوتاهمدت (کمتر از یکســال) داشته باشد ،میتواند
میانمدت (مثال دو سال) باشــد و حتی میتواند بلندمدت (سه سال یا بیشتر)
باشد .طبیعتا بودجههای کوتاهمدت از جزئیات و تفصیل بیشتری برخوردارند.
بودجههای میانمدت میتوانند برای بررســی تاثیر پروژههای توسعهای فعلی
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شــرکت مفید باشند و البته آثار مالی شــروع پروژههای بلندمدت را هم نشان
میدهند .بودجههای بلندمدت ،گرچه فاقد جزئیات کمی هســتند ولی با سطح
قابلقبول از کمیسازی نتایج برنامهها و اهداف بلندمدت ،میتوانند نقش مهمی
در ارزیابی اعتبار آنها داشــته باشند .افق و بازههای زمانی بودجهریزی عالوه
بر اینکه به هدف و کارکردی که از آن توقع داریم بستگی دارد ،به ریسکهای
کسبوکار ،پایداری شرایط فروش و عملیات ،سیکل تولید محصوالت و میزان
فراهم بودن اطالعات نیز وابسته است.
بوکار و برنامههای بلندمدت شرکت باید
بین برنامههای کوتاهمدت کســ 
ارتباط منطقی وجود داشــته باشــد .وقتی که اهداف کوتاهمدت که در بودجه
توصیف شدهاند را محقق مینماییم ،در حقیقت داریم در جهت تحقق اهداف
بلندمدت گام برمیداریم .بودجهریزی هم برای کل شرکت و هم برای اجزای آن
یعنی واحدهای سازمانی ،محصوالت و پروژهها موضوعیت دارد .بودجهریزی
ضمن کمک به تصمیمگیریها و ایجاد تشــریک مساعی در سازمان ،رابطه بین
هر بخش کسبوکار با کلیت سازمان را روشنتر مینماید.
اگر بخواهیم فرایند بودجهریزی فرایند موفقتر و موثرتری باشد ،باید شرایط
ذیل نیز فراهم باشند:
• اطالعات دقیق ،قابل اتکا و به موقع توسط سیستم حسابداری
• اطالعات با کیفیت و سازگار از سایر سیستمهای اطالعاتی شرکت
• ارتباطات سازمانی موثر در سطوح مختلف
• شفافیت مسئولیتها و اختیارات سازمانی
• توان پیشبینی و تحلیل
• حمایت در سطوح مختلف سازمانی
بودجه در سطوح مختلف کارکردهای متفاوتی دارد .در سطح کلی شرکت،
با احتســاب کلیه درآمدها و هزینهها ،صورت سود و زیان شرکت در دوره آتی
را پیشبینی میکند و با احتســاب کلیات جریانات نقدی ورودی و خروجی،
صورت جریان وجوه نقد شــرکت را در دوره آتی پیشبینی میکند .در سطح

تفاوت بودجهریزی و بودجه

بین بودجه و بودجهریزی تفاوت آشکاری وجود دارد .بودجهریزی یک فرایند
است و بودجه یک سند سازمانی است .بودجه سندی است که در آن بر مبنای
پیشبینی ،رویدادها و فعالیتهای آینده بهصورت مالی بیان شدهاند .اما فرایند
بودجهریــزی ،فرایندی اســت که در آن اطالعات مالــی و غیرمالی مربوط به
فعالیتهای آینده ،شناسایی ،جمعآوری ،خالصهسازی و رد و بدل میشوند .به
عبارت دیگر میتوان گفته که بودجهریزی دیســیپلینی سازمانی است که در آن
بودجه بهعنوان میثاقی مشترک برای کل سازمان متبلور میگردد.
در حقیقت ،بودجه ابزار مدیریت مهمی محسوب میشود که:
• به ما میگوید چقدر پول برای انجام فعالیتهای مورد نظرمان نیاز داریم.
• ما را مجبور مینماید مجددا در مورد برنامههای عملیاتیمان فکر و بازبینی
نماییم.
• چه زمانی به پول نیاز داریم.
• امکان کنترل و نظارت را به ما میدهد.
• مبنایی برای شفافیت و مسئولیت میشود.
• به تامین مالی کمک میکند.
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واحدهای ســازمانی بین منابع و مصارف آنها انطباق ایجاد میکند .همچنین
بودجــه ابزاری مفیدی برای کمک به تخصیص منابع (مانند نیروی انســانی و
ماشینآالت) است.
گرچه بودجهریزی همواره حائز اهمیت است ،اما در دوران رکود اقتصادی
یا شــرایط بحران مالی ،بیشتر به آن توجه میشــود .در دوران رکود اقتصادی،
بودجهریزی ابزاری اســت که میتواند احتمال زنده ماندن شــرکت را افزایش
دهد .بــا وجود همه کارکردهــا و فوایدی که درباره بودجهریزی گفته شــد،
بودجهریزی یک ابزار اســت و موفقیت آن کامال به افرادی بستگی دارد که از
این ابزار استفاده میکنند.

و بودجهریزی فرایندی اســت که در آن ســازمان بهصورت جمعی به سند
بودجه دســت مییابد و موجب میشود که کل سازمان فهم مشترکی نسبت به
موارد فوق پیدا نمایند.

بودجهریزی و سیکل فعالیتهای مدیریت

همانطور که گفته شــد ،بودجهریزی یک دیسیپلین ســازمانی است و بودجه
میتوانــد بهعنوان یک ابزار مدیریتی مهم ایفــای نقش نماید .همانطور که در
شکل 1-1دیده میشود ،دیسیپلین بودجهریزی تاثیر زیادی بر فعالیتهای مهم
مدیریتی (برنامهریزی ،اجرا ،گزارشدهــی و ارزیابی عملکرد) میگذارد .این
تاثیرگذاری هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی قابلتوجه است.
بودجهریزی شرکتی
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نقش دیسپلین بودجهریزی در بهبود برنامهریزی:
• کمک میکند بین اهداف بلندمدت و اهداف کوتاهمدت سازمانی ،همسویی
و یکپارچگی ایجاد شود.
• تخصیص منابع به بخشهای مختلف و نیز حجم کاری آنها شفافتر میشود.
• موجب میشود که مسئولیتها مشخصتر شوند.

