
Rezumatul tezei de doctorat 

Putem spune că dezvoltările ultimelor decenii ale secolului 20 au definit bugetul public ca fiind 

un simplu plan financiar de cheltuieli şi resurse în cadrul unei perioade de timp exacte, încercând 

să le transforme într-un proces cu un obiectiv de planificare, coordonare, motivare, comunicare, 

control şi evaluare a performanţei 

Stilul planificării şi pregătirii bugetului public precum şi modul de participare la acest proces 

prin nivelele administrative diverse, ridică probleme referitoare la sursele de informaţie necesare, 

tipul comunicării şi obiectivele pentru atingerea acestor operaţii.  

Cunoscând obiectivele bugetului şi informaţiile necesare atingerii acestuia, managerii şi 

administratorii au o bază pentru măsurarea eficienţei şi a cauzelor dificultăţilor pe care le 

întâmpină. De asemenea, aceştia conectează şi explică scopurile bugetului pentru angajaţii de 

nivel scăzut în instituţiile Guvernului, muncitorii ştiind ce li se cere de la administraţie. Într-o 

altă direcţie, prin rapoartele primite de manageri şi administratori de la angajaţii de nivel scăzut, 

managementul de top poate recunoaşte realizările angajaţilor şi timpul necesar îndeplinirii 

procesului de pregătire. Cunoaşterea realizărilor este un instrument de management important 

pentru motivarea şi încurajarea angajaţilor.  

Dezvoltările politice, economice şi sociale din Irak din ultimii 40 de ani dovedesc idea conform 

căreia mai multe probleme de tip economic, administrativ şi social stau la baza unei instabilităţi 

în bugetul actual.  Standardul fundamentelor pregătirii şi planificării bugetului public contribuie 

eficient la dezvoltarea agenţiilor guvernamentale. Desigur, aceste standarde sunt numeroase şi 

vizează bugetul general al departamentelor pentru o dezvoltare şi planificare a resurselor. 

Refuzul reînnoirii şi dezvoltării acestor fundamente a condus la un dezechilibru în bugetul actual, 

la lipsa studiilor de teren şi a cercetărilor ştiinţifice din această zonă, care ar putea conferi o bază 

potrivită pentru aplicarea metodelor modern în ceea ce priveşte bugetul general.  

Cercetătorul a ales populația de studiu al unor importante ministere guvernamentale irakiene care 

au un impact direct sau indirect în pregatirea și implementarea bugetului sau care dețin controlul 

asupra bugetului de stat din Irak. S-a folosit o abordare descriptivă pentru studiul aspectelor 

teoretice, precum și o metodă analitică (chestionarul), bazată pe colectarea de date, interpretarea 



lor și analiza pentru dezvăluirea informațiilor necesare în urma cercetării. Datele preliminare au 

fost colectate printr-un chestionar, pregătite în acest scop. Pentru analiza inițială a datelor s-a 

folosit programul statistic SPSS. Au fost distribuite 650 de chestionare populației de studiu dintre 

care cercetătorul a obținut 308 înapoi. 

Conform celor menționate, acest studiu își propune să demonstreze impactul planificării 

financiare asupra bugetului de stat din Irak, iar pentru a atinge acest scop, studiul a fost împărțit 

în cnci capitole care acoperă atât partea teoretică cât și cea practică. 

Primul capitol al acestui studiu se referă la bugetul public în general, la conceptele acestuia, la 

importanţa, caracteristicile, regulile şi principiile pentru pregătirea bugetului public, funcţiile 

bugetului public, tipurile de buget public şi etapele dezvoltării acestuia.  

Din revizuirea evoluției metodelor bugetare, următoarele concluzii sunt trase din dezbaterea cu 

privire la cea mai bună metodă de obținere a bugetului public: bugetul public al oricărei țări 

joacă un rol esențial în ceea ce privește planificarea politicii statului și în procesul de 

reglementare pentru alocarea și controlul resurselor. Datorită creșterii cererilor privind resursele 

limitate disponibile, este absolut necesar ca statul modern să găsească alternative la bugetul 

tradițional care nu mai este folositor statului modern și responsabilităților acestuia. Pentru fiecare 

tip de buget modern valabil ca alternativă la bugetul tradițional, există avantaje și dezavantaje 

care necesită o analiză înainte de a lua decizia punerii acestuia în aplicare. 

 O abordare bugetară special poate fi benefică într-o țară la un moment dat și o schimbare poate 

fi necesară din când în când. Caracterul adecvat al unei metode de buget depinde de 

circumstanțele și potențialul, disponibilitatea părților interesate relevante pentru aplicarea 

metodei, precum și furnizarea adecvată a componentelor sale. 

Cel de-al doilea capitol prezintă sistemul contabil şi legătura acestuia cu bugetul public prin 

reforme şi cerinţe de dezvoltare în ţările arabe. Se are în vedere obiectivul bugetului general şi 

reviziurea acestuia în Iordania, Palestina, Siria, Egipt şi Irak.  

Abordarea adoptată la pregătirea bugetului în Irak, pe parcursul anilor anteriori se distanțează de 

conceptul de durabilitate financiară. Bugetul general s-a concentrat mai mult pe probleme de 

urgență decât pe teme de lungă durată. Guvernul a avut tendința de a-și exercita bugetul 



suplimentar, care amenință procesul de pregătire a bugetului. Guvernul a căutat să adopte o 

abordare alternativă la bugetul public, bazată pe obiectivele strategiilor pe termen lung și 

armonizarea necesităților bugetului, reducerea dependenței de petrol și consolidarea zonelor de 

diversificare economică.  

În acest caz, Guvernul intenționează să adopte stilul de separare între cheltuielile și veniturile 

publice prin intermediul petrolului pe termen scurt sau confruntarea cu situații de urgență, și în 

schimb să sporească eficiența cheltuielilor publice prin consolidarea fundamentelor și a 

metodelor de management financiar public, precum și consolidarea pregătirea și punerea în 

aplicare a bugetului prin corelarea științific planul național de dezvoltare și de investiții 

curriculum.  

Capitolul trei este împărțit în trei părți, prima parte dezbate cadrul general al sistemului contabil 

unificat din Irak. Câteva cerințe esențiale trebuie să fie acoperite de sistemul contabil al 

guvernului irakian. Pentru a îndeplini aceste cerințe, este necesar de a dezvolta sistemul de la a fi 

un sistem care își propune să realizeze un control financiar și să verifice legitimitatea și 

legalitatea operațiunilor financiare la un sistem capabil să furnizeze informațiile necesare în 

scopul evaluării eficienței performanței aparatului guvernamental în exploatarea resurselor 

publice ale statului și în realizarea scopurilor și sarcinilor care le sunt atribuite. 

A doua parte înglobează bugetul de program şi de performanţă din toate punctele de vedere, 

inclusiv trecut şi istorie, caracteristici, etape de implementare,elemente, funcţii, fundamente şi 

modalitatea de trecere de la o bază tradiţională la o bază modern, mai eficientă care este baza de 

angajamente. În plus, sunt prezentaţi indicatori de performanţă şi strategii pentru a realiza 

această transformare. Prezentarea include o analiză a conceptelor și fundamentelor bugetului de 

program și de performanță. După cum s-a prezentat, există o diferență între bugetul de program 

și bugetul de performanță, însă, împreună formează un sistem interconectat.  

Ultima parte se referă la implementarea bugetelor de program și de performanță în sectorul 

public al țărilor în curs de dezvoltare. Búgetele de progam și de performanță demonstrează 

conexiunea constantă dintre intrări și ieșiri, și accentul pus pe evaluarea modului în care 

resursele au fost utilizate și atingerea scopurilor. Se referă la cheltuielile și rezultatele finale ale 

cheltuielilor și furnizează date care pot fi în continuare necesare pentru evaluarea acestor 



rezultate. . Cu toate acestea, după cum discuția din această secțiune a demonstrat, lipsa unui 

climat favorabil pentru performanță, transparență și orientare spre rezultate și responsabilitate va 

afecta în mod negativ punerea în aplicare a bugetului de program și de performanță. Acest 

fenomen este de obicei întâlnit în țările în curs de dezvoltare, care încă lucrează cu metodele 

convenționale contabile (sistemul birocratic din sectorul public), sistemul de linii de element (de 

exemplu, abordarea de jos în sus), contabilitatea bazată pe numerar, măsurarea performanței 

convenționale și sistemele audit, care se ocupă în deplină conformitate cu liniile directoare și 

regulile prestabilite. Astfel, aceste sisteme nu au fost capabile să susțină îndrumarea și evaluarea 

programelor și a performanțelor entităților guvernamentale și să ia în considerare problemele de 

eficacitate și eficiență a activităților de care Guvernul este responsabil. 

De asemenea, capitolul patru a fost divizat; prima parte se referă la formularea problemei, 

ipoteza, importanţa studiului, obiectivul acestuia, studii anterioare etc.  

Printr-o trecere în revistă a studiilor anterioare, cercetătorul a constatat că aceste studii corespund 

ideilor principale conform cărora bugetul general constituie un important instrument de 

planificare și control și conduce la îmbunătățirea performanțelor sistemelor administrative și 

financiare guvernamentale. Astfel că, acestea trebuie să fie abordate și dezvoltate, în 

conformitate cu dezvoltarea economică și socială. 

Aceste studii semnalează necesitatea urgentă de dezvoltare și un nou stil pentru pregătirea 

bugetului, diferit de stilul de elemente de buget. Totodata, studiile s-au confruntat  cu trecerea la 

un stil modern pentru elaborarea bugetelor, inclusiv a a bugetului de program și de performanță 

și ceea ce este nevoie pentru a furniza sisteme de contabilitate guvernamentale adecvate. 

Cea de-a doua parte cuprinde partea practică a studiului, adică chestionarul, şi prezintă etapele 

dezvoltării chestionarului, distribuţia şi modelul acestuia, caracteristicile subiecţilor 

chestionarului şi analiza rezultatelor după colectarea datelor. 

Această parte a capitolului 4 prezintă o descriere și o explicație a metodologiei de cercetare 

folosită în cadrul acestei teze. Descrie, de asemenea, metodologia studiului, membrii studiului, 

populația eșantion, instrumentul de studiu utilizat, metodele de pregătire, valabilitatea și 

fiabilitatea, precum și o descriere a măsurii de studiu rațional, punerea acestuia în aplicare și a 

rezultatelor statistice preluate de către cercetător în analiza studiului. Cu toate acestea, în această 



parte, cercetătorul a folosit și a prezentat două ipoteze (ipoteza nulă și alternativă), iar motivul 

utilizării mai multor ipoteze se poate observa din definiția fiecăruia. Beneficiile de a avea două 

ipoteze sunt: 

1. Mai multă precizie 

 2. Pentru testare, vom analiza și compara rezultatele noastre cu cele ale ipotezei nule. 

Astfel, ipotezele adoptate de cercetător, au doveditn ecesitatea de a moderniza și reforma stilul 

de planificare și de pregătire a bugetului în Irak. 

În sfârşit, capitolul cinci al acestui studio se dedică ilustrării rezultatelor şi recomandărilor 

obţinute în urma realizării studiului teoretic şi practice, precum şi condiţiile de studiu şi viitorul 

domeniu de cercetare. Studiul a concluzionat cu setul de rezultate care arată că care elementele 

de buget sunt metoda adoptată în pregătirea bugetului de stat în Irak. De asemenea, studiul a 

concluzionat că decizia luată în pregătirea sistemului bugetului de stat este o bază de numerar, în 

cele mai multe cazuri. Prin urmare, deciziile de a urma acest tip de sistem bugetar și tipul 

sistemului bugetar adoptat are un efect direct asupra estimărilor bugetului general în Irak. De 

asemenea, printre constatările cercetătorului este că bugetul de program și de performanță ar 

trebui să fie utilizat, deoarece duce la eficacitatea programelor și activităților, contribuie la 

sprijinirea, supravegherea și evaluarea rezultatelor, analiza abaterilor și se află pe capacitatea de 

reacție a programelor și obiectivelor planificate. Acest lucru duce la reducerea cheltuielilor, la 

identificarea tendințelor și nivelurilor lor și apoi raționalizarea acestora. Astfel, studiul a sugerat 

un set de recomandări: cel mai important este necesitatea trecerii de la posturile bugetare la 

bugetul de program și de performanță, unde elementele de buget nu au control asupra proiectelor 

și programelor, precum și deficiențe în cele mai importante funcții ale bugetul public, care este 

planificarea. Studiul a recomandat, de asemenea, necesitatea trecerii la un nou sistem de a lua 

deciziile bugetului public, în conformitate cu stilul bugetului de program și de performanță, și de 

a lucreza la dezvoltarea cadrelor umane care au fost implicate în domeniul pregătirii bugetelor 

publice în toate ministerele și instituțiile guvernamentale. Cercetătorul a demonstrat că există o 

posibilitate teoretică și practică pentru trecerea la acest tip de buget și pentru aplicarea acestuia în 

guvernul irakian.  


