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Abstract 

 Problema studiului este clară prin cunoașterea de către cercetător a filozofiei 

subiectului pe care dorește să îl studieze. Filozofia cercetării științifice este clarificată prin 

răspunsul la următoarele întrebări: de ce cercetătorul a ales acest subiect particular? Și de ce alții 

nu au ales acest subiect? Înainte de a răspunde la aceste întrebări, este necesar să subliniem că 

problema acestui studiu este o problemă largă și deschisă, având diverse dimensiuni, poate pentru 

că ele sunt dileme filosofice în natura lor. În general, dilemele sunt de importanță capitală și de 

impact pentru adulți, adăugând la complexitatea dimensiunilor. Următoarele paragrafe reflectă și 

clarifică aceste dimensiuni și reflecții privind răspunsul la aceste întrebări: 

 Domeniul cercetării și subiectul său (guvernare), precum și bugetul general în sine nu sunt 

libere de aceste probleme ale cunoașterii sau ale dilemei filozofice. Din motive legate de 

dimensiunile acestui subiect, guvernanța are o mare importanță și multiple efecte în diferite 

aspecte ale vieții. Conceptul de guvernanță nu este doar cadrul de reglementare în aspectele 

sale legislative, instituționale și procedurale, ci se află în spatele acestui cadru. Guvernanța 

este înconjurată de valori și filozofie, care stabilesc comportamentele, obiectivele urmărite 

și mecanismele de urmărire a acestor obiective. Toate aceste aspecte necesită studii 

detaliate și discuții. 

 O dilemă terminologică care nu a fost suficient de bine definită și distinsă în literatura 

publicată este dacă guvernarea este teorie, model, structură sau proces. Există multe 

întrebări pentru cercetători și pentru cei interesați de acest domeniu larg de știință, cum ar 

fi natura relației sale cu alte teorii și concepte, dezvoltarea acestei idei într-un domeniu 

important de cunoaștere în acest moment, relația cu evoluția politicilor și sistemele 

economice și etapele de dezvoltare a statului. Toate aceste viziuni, idei și întrebări 

rezonează în numeroase lucrări și cărți de cercetare din acest domeniu. 

 Dimensiunea cea mai importantă și complexă a problemei este evidențiată în mod clar de 

legătura dintre aspectul financiar și guvernanță. Astfel, se spune că dilema fiscală a 

guvernării este ea însăși o problemă severă (Switzer, 2018). Întrebarea care apare aici este 

de a identifica motivul pentru care guvernanța în sectorul financiar în general și în procesul 

bugetar în sine reprezintă o problemă pentru cercetare.  



Trebuie menționat mai întâi că "una dintre trăsăturile fundamentale care pot reflecta buna 

guvernare este viteza cu care administrația publică se adaptează nevoilor cetățenilor în distribuția 

fondurilor publice" (Kayid, 2002: 11). Bugetul este una dintre cele mai importante fundamente în 

implementarea politicii fiscale a guvernului în care se reflectă și se distribuie banii publici. Bugetul 

este aproape întotdeauna principalul instrument al politicii finanțelor publice. În acest sens, 

subgrupul de bază al guvernanței publice este guvernanța financiară. Buna guvernare necesită un 

amestec adecvat de responsabilitate, transparență și eficiență în utilizarea fondurilor publice. Un 

proces de bugetare solid și eficient se află în centrul bunei guvernări publice. Din acest motiv, o 

guvernare adecvată în bugetul de stat reflectă un nivel bun de guvernare a sectorului public sau 

guvernare guvernamentală. Absența sau slăbiciunea guvernării înseamnă eșec sau lipsă de 

guvernare la celălalt nivel.  

 În plus, o dimensiune suplimentară a problemei este natura relației filosofice dintre 

guvernarea publică și buget și prioritățile acesteia, adică dacă bugetul adecvat este o 

reflectare a bunei guvernări publice sau o. În primul rând, buna guvernare a activității 

politice generale a statului se reflectă asupra activității administrative și financiare, care se 

reflectă mai târziu în activitatea bugetului, alocarea și pregătirea acestuia. Principiile și 

standardele bunei guvernări a bugetului general conduc la o bună guvernare la nivelul 

general al statului, prin influența acestuia asupra administrației publice. 

 Prima problemă asociată este absența cunoștințelor legate de forma sau nivelul de bună 

guvernare în activitatea guvernamentală a statului și, prin urmare, de gradul de prezență 

corectă a guvernării în activitatea organelor administrației publice. Acest lucru este 

extrapolat la activitatea financiară din partea guvernării bugetului general. Ministerul 

Finanțelor a implementat criterii, instrumente și mecanisme de măsurare a acestui nivel, 

precum și nivelul de verificare a dimensiunilor guvernării în procesul bugetului public în 

activitatea Ministerului Finanțelor. 

 Aceste dileme intelectuale sunt legate în dimensiunile lor diferite cu aspectele lor practice. 

Problemele practice sunt analizate în mediul de cercetare și justificările lor în practică. În 

mediul irakian, problemele și dilemele cognitive devin din ce în ce mai răspândite. 

Trebuie respectate vocile care cer democrație, răspundere, transparență și integritate a 

activității guvernamentale și se crede că acest lucru se face doar printr-o inițiativă încurajatoare 

din partea guvernului, întruchipată în activitatea administrației publice și reflectată. Resursele 



statului și distribuția acestora în buget reflectă natura bugetului, funcția și rolul acestuia în mediul 

economic, politic și social. Prin urmare, aceasta arată importanța alocărilor de investiții necesare 

dezvoltării economice urgente în lumina schimbărilor pe care le trece țara. Mai ales dacă știm că 

buna guvernanță conduce la crearea unui climat investițional stabil și atractiv și face posibilă 

dezvoltarea economică. 

Prin urmare, raportul Comitetului de Control al Veniturilor al Irakului nr. 5 al Institutului 

pentru o Societate Deschisă (OSI) afirmă că punerea la bază a unei bune gestiuni financiare este 

foarte importantă, atât timp cât interesul Irakului este de a deveni parte a comunității financiare 

globale. 

Scopurile cercetării 

Studiul vizează atingerea unor obiective pentru a ajunge la cunoștințe științifice care pot fi 

generalizate la nivel teoretic și practic. Aceste cunoștințe științifice pot contribui la susținerea 

soluțiilor pentru problemele subiectului, așa cum se menționează în secțiunea "Problema 

studiului", care este încă o chestiune de controverse și diferențe între cercetători. Obiectivele 

studiului pot fi definite după cum urmează: 

 Stabilirea unui cadru conceptual sau a unei structuri de guvernare în procesul bugetului 

public, subliniind relația dintre guvernare și procesul de bugetare în cadrul ipotezelor 

studiului; să verifice credibilitatea, fezabilitatea și practicitatea științifică în cadrul acestor 

factori determinanți. Crearea un cadru cognitiv cumulativ care ilustrează natura relației 

filozofice dintre guvernarea publică și bugetul general al statului prin investirea ideilor 

intelectuale și teoretice și a experiențelor practice în acest domeniu. Organizarea unui 

conținut clar și unui sens specific al conceptului cu elemente specifice care îl diferențiază 

de restul teoriilor și conceptelor relevante. 

 Îmbunătățirea cunoștințelor și a aplicării prin elaborarea de standarde și principii adecvate 

mediului administrativ public, activității financiare și managementului bugetului de stat în 

Irak. Testarea acestor principii și standarde în aplicații specifice. Acest obiectiv este stabilit 

pe baza avizului emis de Națiunile Unite privind necesitatea stabilirii și dezvoltării unui 

index arab care să definească și să adopte măsuri pentru standardele de bună guvernare 

(Organizația Națiunilor Unite, 2002: 258). 

 Dezvoltarea diagnosticului nivelului de bună guvernare bazat pe principiile și standardele 

sale în activitatea de gestionare a bugetului general al statului pentru a identifica 



aranjamentele instituționale și structurale în cadrul acestei activități. Identificarea 

elementelor și principiilor reflectate în distribuția exprimată în format digital în declarația 

de buget. 

 Determinarea naturii legăturilor teoretice sau practice între: 

o Principiile și dimensiunile guvernanței prin formula instituțională care reflectă 

aranjamentele administrative și organizatorice care conțin aceste concepte sau prin 

cadrul comportamental al principiilor transparenței, participării și răspunderii, care 

reflectă realitatea bunei guvernări. 

o Principii de guvernare, buget și operațiuni. 

o Guvernarea generală și guvernanța companiei. 

o Relația guvernării cu problemele actuale, cum ar fi crizele economice, prăbușirea 

financiară și corupția administrativă și financiară etc., precum și rolul bugetului 

general în fiecare. 

o Relația dintre administrația publică și tipurile de buget general, inclusiv concepte 

și principii ale principalelor. 

 Identificarea modalităților de a sprijini procesele, activitățile și alocările bugetului public 

în conformitate cu principiile guvernării (transparență, participare și responsabilitate) și 

măsura în care aceste dimensiuni sprijină procesele. 

Importanța cercetării 

Studiul se bazează pe dilema filozofică a semnificației și profunzimii conceptului, 

împreună cu aplicațiile teoretice și practice. Subiectul atinge aspecte importante și are un impact 

semnificativ asupra bugetului. Acest studiu acoperă două subiecte importante și influente cu 

importanță în domeniile politic, economic, administrativ, contabil și social. 

Guvernarea publică este modul în care se exercită puterea în gestionarea resurselor 

economice și sociale ale țării pentru dezvoltare. Acesta poate promova utilizarea eficientă a 

resurselor și creșterea eficienței sectorului public.  

Bugetul public al statului a devenit un instrument indispensabil pentru atingerea 

obiectivelor și satisfacerea nevoilor publice. Exercițiul de gestionare guvernamentală a diferitelor 

sarcini se realizează prin intermediul bugetului public (Hogye, 2002: 5). Bugetul reflectă 

programul de lucru al guvernului și întruchiparea filozofiei societății sub forma alocărilor 

financiare în două moduri: în primul rând prin volumul acestor sarcini și apoi prin prioritatea 



pentru alocarea lor. Prin urmare, bugetul este cea mai importantă activitate a guvernului în 

îndeplinirea cerințelor de realizare reală a acestei filosofii. 

Pe de altă parte, unul dintre elementele de importanță a studiului este legătura dintre cele 

două subiecte și impactul lor asupra îmbunătățirii și activizării activității financiare și 

administrative în special și a activității economice și politice a statului în general. Guvernarea 

procesului bugetar, așa cum s-a menționat mai sus, reprezintă guvernanța activităților financiare, 

economice și politice, deoarece bugetul este semnificativ în fiecare din aceste domenii. Un cadru 

clar de guvernanță solidă a bugetului public poate contribui la deschiderea unor noi perspective 

pentru o concepție cuprinzătoare a guvernării guvernului sau a aparatului administrativ cel puțin.  

Actuala situație politică și economică din Irak este de mare importanță. Variabilele care 

stau la baza statului irakian și cerințele speciale impuse guvernului și administrației sale au 

determinat fiecare dintre aceștia să se concentreze asupra identificării mijloacelor de adaptare 

necesare în aceste circumstanțe pentru a îndeplini aceste cerințe. De exemplu, pentru o țară precum 

Irakul, presiunile pe care le întâmpină și cerințele de după război au făcut dificilă furnizarea unui 

buget transparent și cuprinzător de către guvern. În această situație, bugetul poate juca un rol 

important în susținerea creșterii democrației. Bugetul transparent care permite participarea este 

esențial nu numai pentru existența unei democrații de succes, ci și pentru o administrație publică 

sănătoasă. Instituțiile financiare internaționale pe care Irakul se va baza pe finanțare vor necesita 

oferte clare și cuprinzătoare ale statutului economic și financiar al țării ca o condiție a asistenței 

economice. În plus, instituțiile de piață sunt reticente în a face investiții în Irak, cu excepția cazului 

în care stabilitatea financiară a țării este îmbunătățită. 

Acest studiu este deosebit de important, deoarece există o lipsă de studii care să acopere 

problema guvernării în sectorul financiar guvernamental, în ciuda recunoașterii pe scară largă a 

importanței acestui subiect.  

Studiul este împărțit în cinci capitole: primul capitol include cadrul filozofic și istoric, 

principiile, etapele, secțiunile și clasificarea bugetului general; al doilea capitol este dedicat temei 

aplicării bunei guvernări în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare; al treilea capitol, tipurile de 

bugete, guvernare și corupție; al patrulea capitol producătorii de studii, localizarea și analiza 

comunitară a datelor și interpretarea rezultatelor studiului. Acest capitol prezintă analiza datelor și 

interpretarea rezultatelor în trei părți - prima parte este dedicată analizei rezultatelor 

respondenților, a doua și a treia parte au analizat răspunsurile la listele de verificare aprobate ale 



aranjamentelor necesare pentru guvernare și nivelul de guvernanță adoptat. Studiul se încheie cu 

un al cincilea capitol, care prezintă concluziile și recomandările finale. 

 


