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תהלי עיצוב התקציב בשוודיה עבר רפורמה מקיפה באמצע שנות התשעי .הרפורמה
הנהיגה מספר שינויי ,הנראי לנו הולמי את הצרכי בישראל:
 .1בית המחוקקי השוודי ד ומאשר את מסגרת התקציב ,דהיינו את גודלו .משרד האוצר
השוודי מגיש את הצעת מסגרת התקציב לבית המחוקקי בתארי  15באפריל ,והבית
נדרש לאשרו עד ליו  15ביוני .במלי אחרות ,לרשות בית המחוקקי עומדי חודשיי
לדיו במסגרת התקציב .חמישה חודשי לאחר שהבית מאשר את מסגרת התקציב ,מניח
לפניו משרד האוצר את הצעת התקציב עצמה.
מסגרת התקציב נקבעת בחוק ,הנקרא "חוק המדיניות הפיסקלית" .חוק המדיניות
הפיסקלית מעניק לבית המחוקקי השוודי יכולת להשפיע באופ משמעותי על דמותו של
תקציב המדינה בפרט ,ועל המדיניות הממשלתית בכלל .יצוי ,כי אי כל מגבלות על
יכולתו של הפרלמנט לתק את הצעת החוק הממשלתית .מפלגות האופוזיציה נוטלות חלק
פעיל בדיוני ,וה נוהגות להציג אלטרנטיבות להצעות הממשלה.
נזכיר ,כי בישראל אי הכנסת נדרשת כלל לדיו במסגרת התקציב ובוודאי שאי היא
נדרשת לאשר אותה .בישראל ,מסגרת התקציב והיעדי המאקרו!כלכליי )כדוגמת יעד
האינפלציה ויעד הגירעו( ,שעל פיה קובעי את מסגרת התקציב ,נקבעי באורח כמעט
בלעדי על ידי אג $התקציבי של משרד האוצר .הצעת מסגרת התקציב מובאת לפני
הממשלה ,וזו מאשרת אותה לאחר דיו קצר אחד .הכנסת מקבלת לידיה את חוק התקציב
בסו $אוקטובר ,לאחר שמסגרת התקציב כבר קובעה ונסגרה ,ואז היא נדרשת "לא לפרו%
את מסגרת התקציב".
 .2הצעת חוק התקציב מוצגת בפני הפרלמנט לא יאוחר מתארי  20בספטמבר .הצעת
התקציב מבוססת ,כמוב ,על מסגרת התקציב שאושרה בבית המחוקקי בתארי 15
ביוני .עתה אי בית המחוקקי יכול לחרוג מס ההוצאה הכוללת שנקבע בחוק המדיניות
הפיסקלית שנחקק לפניו; ואול הממשלה רשאית להציע בנפרד ר $הוצאה גבוה יותר.
בשוודיה מחולק המנגנו הממשלתי לעשרי ושבעה תחומי הוצאה ,הנתוני למרות של
 13שרי .הצעת התקציב המוגשת בספטמבר מפרטת את התקציב המוצע לכל תחו
הוצאה .מטעמי שקיפות ופיקוח ,מורכבי סעיפי התקציב השוני באופ מפורט סביב
יעדי מדיניות קונקרטיי .ברמה המיניסטריאלית ,כל שר נהנה מחופש רב בחלוקה פנימית
של התקציב המיועד לו ,במסגרת מגבלות התקציב שנקבעו לכל תחו הוצאה .משרד
האוצר אינו מעורב ,כמעט ,בשלב תקציבי זה.
הרפורמה הצליחה בביזור סמכויות ,שהיו מרוכזות קוד לכ במשרד האוצר .במקביל
יצרה הרפורמה בסיס מוצק לשיקול דעת ענייני של בית המחוקקי ,מאחר שנית לדו ה
ביעדי מדיניות קונקרטיי וה בהלימה בי התקציב ליעדי.
בישראל ,הדיו בסעיפי התקציב השוני מתקשה להיות ענייני ,שכ ספרי התקציב מוצגי
כלוחות ארוכי של פרטי הוצאה ,בלא שיצוינו היעדי שכל סעי $נועד להשיג.
יצוי עוד ,כי אחד ממרכיבי הרפורמה בשוודיה היה חיזוק עיקרו הדי!וחשבו )
 Accountability).הסוכנויות הממשלתיות מציינות בתחילת השנה את יעדיה ומדווחות
בסופה של כל שנה על הישגיה .דו"חות אלה ניצבי ברקע לדיו הפרלמנטרי בנושא
התקציב ומאפשרי פיקוח טוב יותר של הבית בנושא.
על הפרלמנט לאשר את ההוצאה בכל  27התחומי עד לא יאוחר מסו $נובמבר .לאחר מכ
ד הבית בהקצאות התקציביות הספציפיות )בער  (500שבמסגרת  27התחומי ,וזאת עד
סו $חודש דצמבר.

 .3הדיו בתקציב מתקיי לא רק בוועדת הכספי ,כמו בישראל ,אלא ג בוועדות
התחומיות של הבית .חלוקת העבודה היא כזו ,שבעוד שוועדת הכספי דנה בהצעת
התקציב ברמה הכוללת ובחלוקה לעשרי ושבעה תחומי ההוצאה ,הוועדות הנושאיות
דנות בחלוקת התקציב הפנימית בתחומי שעליה ה מופקדות.
בתחילת אוקטובר מופנית הצעת התקציב לוועדת הכספי .הוועדה אחראית להציע
לפרלמנט שינויי ברמה הכוללת של ההוצאות בכל אחד מעשרי ושבעה התחומי.
הוועדה יכולה להמלי %להעביר מימו מתחו אחד למשנהו .ועדת הכספי נועצת בוועדות
הנושאיות באשר לתחומי המימו הקשורי לתחומי אחריות .הוועדות הנושאיות
מעבירות את סיכומיה לוועדת הכספי עד לסו $אוקטובר.
 .4בשני האחרונות מתקיי בשוודיה דיו באשר לתשתית העומדת לרשות הפרלמנט
בבואו לדו בחוקי התקציב השוני ונשקלת הקמתו של משרד תקציבי פנימי של הבית
שיוכל להתמודד ע נתוני משרד האוצר .כ דובר על חיזוק יכולת של חברי הפרלמנט מ
האופוזיציה להגיש אלטרנטיבות תקציביות מושכלות לחוק המדיניות הפיסקלית.

לוח הזמני של עיצוב התקציב בשוודיה
ינואר!מר :%משרד האוצר מעדכ את מסגרת התקציב הרב!שנתית בהתבסס על נתוני
משרדי הממשלה.
אמצע מר :%שר האוצר מציג בפני הקבינט את המלצותיו למסגרת התקציב לשנה הבאה
ולשתי השני שלאחר מכ.
סו $מר :%הממשלה מתכנסת לישיבה בנושא התקציב ,שבה מאושרת רמת ההוצאה
הכוללת לשלוש השני הקרובות כמו ג זו של  27תחומי הוצאה ספציפיי.
 15באפריל :הממשלה מציגה בפני הפרלמנט את הצעת מסגרת התקציב )"חוק המדיניות
הפיסקלית"(.
אפריל!מאי :משרדי הממשלה מכיני תכנית להקצאת כספי בתחומי ההוצאה
שבטיפול.
 15ביוני :הפרלמנט מאשר את חוק המדיניות הפיסקלית.
תחילת ספטמבר :הממשלה מסכמת את הצעת התקציב הסופית שתוצג בפני הפרלמנט.
 20בספטמבר :הצעת חוק התקציב מוגשת לפרלמנט.
סו $נובמבר :הפרלמנט מאשר בהצבעה אחת את ההוצאה הכוללת עבור כל אחד מעשרי
ושבעה תחומי ההוצאה.
סו $דצמבר :הפרלמנט מאשר את ההקצאות האינדיבידואליות בתו  27תחומי ההוצאה,
כשההצבעה נערכת על כל תחו בנפרד.
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