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  مقدمه  
براي برخی جدید به نظر برسد، اما بسیاري از افراد با  1اگرچه ممکن است مدیریت مالی بخش عمومی

که براي  کارکنان بخش عمومی وقتی. اند شان برخورد داشته اي مفاهیم و فرایندهاي آن در زندگی حرفه
کنند یا  دهند، گزارش مخارجی را بررسی می کنند، دستور خریدي را می ریزي می ودجهاي ب برنامه

تبع آن مدیریت مالی بخش عمومی  ریزي و به کنند، عمالً در فرایند بودجه مدارك حسابرسی را فراهم می
ند که کنند متوجه این امر هست افرادي هم که براي نهادها و مؤسسات دولتی کار نمی. اند مشارکت کرده

بسیاري از اصول . هاي زیادي باهم دارد مدیریت مالی بخش عمومی و بخش خصوصی اشتراك
هاي  ها و سازمان ریزي، مخارج و گزارشگري مدیریت مالی بخش عمومی با نحوه عمل شرکت بودجه

  ].9[بخش خصوصی یکسان است 
ی هستند و کادر اجرایی البته بسیاري از موضوعات مدیریت مالی بخش عمومی تا حدود زیادي تخصص

هاي اطالعاتی مدیریت مالی، اصالحات  مثال موضوعاتی مثل سیستم عنوان طلبد؛ به خاص خود را می
هاي عمده بخش عمومی و بخش  پرداخت حقوق، یا نحوه استخدام کارکنان بخش عمومی ازجمله تفاوت

اي از قوانین و  م گستردهاینکه بدانیم چگونه عوامل مختلف در سیست. خصوصی در این رابطه است
پیوندند و درنهایت به چه دستاوردهایی  کند به هم می مقررات که مدیریت منابع عمومی را هدایت می

  ].9[خواهند نائل شوند، از اهمیت باالیی برخوردار است  می
  مدیریت مالی عمومی؛ از حرف تا عمل

توان  ازجمله می. خود جلب کرده است هاي اخیر توجه زیادي را به مدیریت مالی بخش عمومی در سال
هاي اصالحی گسترده در مدیریت  المللی پول براي انجام برنامه هاي بانک جهانی و صندوق بین به کمک

تخصص فنی الزم را فراهم آوردند و بانک جهانی و سایرین  2اعضاي آیفک. مالی بخش عمومی اشاره کرد
المللی پول  حرکت صندوق بین. را به این فرایند دادنداي از مشروعیت  هاي مالی الزم و درجه حمایت

ها  وجود علیرغم دهه بااین. براي قرار دادن آمارهاي مالیه دولتی بر مبناي تعهدي این روند را تقویت کرد
هاي مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهاي فقیر، نتایج  روزرسانی سیستم تالش براي تقویت و به
  ].13[ن کشورها اغلب ناامیدکننده بوده است اقدامات انجام شده در ای

با درك این تفاوت گسترده بین تئوري و عمل، بسیاري از فعاالن حرفه و محققین رویکردهاي مبتنی بر 
یک مکتب فکري این فرض را که . اند در مدیریت مالی بخش عمومی را موردانتقاد قرار داده 3اصالحات

یافته به  لی بخش عمومی را مستقیماً از کشورهاي توسعههاي مدیریت ما توان اصول و سیستم می
توسعه وارد کرد، موردانتقاد قرار داده و لزوم احترام به نیازهاي خاص هر کشور در این  کشورهاي درحال

صورت تنگاتنگی  هاي مدیریت مالی بخش عمومی به ازآنجاکه سیستم. دهد فرایند را مورد تأکید قرار می
  ها باید به نحوي شکل داده شوند که بتوانند در  ر ارتباط هستند، بنابراین آنبا نهادهاي سیاسی د
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  ].16[وظیفه کنند  چارچوب مفاهیم سیاسی داخلی هر کشور انجام
گروهی از منتقدین نیز به عوامل سیاسی اقتصاد که در مدیریت مالی بخش عمومی تأثیرگذار هستند 

کند و با  هاي سیاسی توجه می اصالحاتی که به حرکتکنند و بر نیاز به پشتیبانی از  اشاره می
هاي اصالحات مدیریت مالی  این گروه پروژه. کنند شود، تأکید می هاي سیاسی وارد همکاري می سیستم

بخش عمومی را به خاطر تالش براي اصالحات سریع و بدون در نظر گرفتن ظرفیت کشورها موردانتقاد 
  ].16[اند  قرار داده

  ها ویهنوآوري در ر
ها و امکاناتی براي مدیریت بودجه در  شدت به دنبال ایده ها به ها و نهادهاي وابسته به آن همه دولت

هایی نیز وجود دارند که به دنبال محیطی جدید  دسترس خود به روشی کاراتر و مؤثرتر هستند؛ اما روش
هاي حسابداري و مالی  کنیکبراي کسب درآمدهاي جدید از طریق مدیریت منابع موجود با بکارگیري ت

تر رفتار نمایند و ابتکارات بیشتري  ها باید خالقانه هاي مرکزي، محلی و شهرداري دولت. متفاوت هستند
آورند کار بیشتري انجام دهند، چون در حال حاضر  کارگیرند تا با پول کمتري که به دست می را به

. هاي جدید وجود ندارد هاي موجود یا اخذ مالیات اتها از طریق افزایش مالی امکان افزایش عایدات دولت
ها مشکل چندانی براي ایجاد  آید این است که آن ها آنچه در نگاه اول به نظر می البته در مورد شهرداري

  ].10[ها در مدیریت این منابع است  درامد و منابع ندارد و مشکل اصلی آن
هاي قدیمی و سنتی در عصر جدید  حل شوند چون راههاي جدیدي باید یافت  حل رسد که راه به نظر می

هاي نوین، منابع مالی  کارگیري روش ابتکارات باید به سمتی هدایت شوند که با به. کارایی ندارند
  ].10[زمان بتوانند منابع فعلی را به روشی کاراتر بکار گیرند  جدیدي ایجاد نمایند و هم

 ارائه خدمات بیشتر به ازاي هر واحد پول
با بکارگیري ابزارهاي تایید شده مدیریت مالی عمومی باید ریسک ارزش آفرینی به ازاي هر واحد پول 

ظرفیت هاي ضعیف، دانش . کاهش یابد، وجوه در جاي خود خرج شده و براي پول ایجاد ارزش شود
د پول به ناکافی، ناشایستگی، ناکارایی در اجرا و فساد از جمله دالیل ریسک توسعه به ازاي هر واح

  ].20[حساب می آید 
  )2015نیل وبستر، (چرخه مدیریت مالی بخش عمومی . 1نمودار 
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از این رو توانمندسازي مدیریت مالی . گذارد کیفیت مدیریت مالی عمومی بر همه این موارد تأثیر می
پاسخگویی . اشدآمده و خرج شده را در بر داشته ب دست تواند توسعه بیشتر به ازاي هر ریال به عمومی می

اي پایدار تنها پاسخ به این سؤال  بنیان نهادن اهداف توسعه. قوي یک عنصر کلیدي در این حیطه است
نیست که چقدر می توان منابع تامین کرد، بلکه عالوه بر آن باید به این سؤال پاسخ داده شود که 

  ].20[توان به بهترین نحو از این منابع استفاده کرد  چگونه می
  ریت مالی بخش عمومی و چرخه بودجهمدی

فرایندهاي مختلف مدیریت مالی ]. 1[بودجه فرایندي است که اطالعات را به تصمیم تبدیل می کند 
هدف این چرخه ساالنه اطمینان از این مسئله . شوند مند می بخش عمومی در کنار چرخه بودجه نظام

آگاهی از اینکه مدیریت . شوند سابرسی میریزي، اجرا و ح درستی برنامه است که مخارج عمومی به
که کل بودجه مشخص و جریانات  درآمدها ارتباط تنگاتنگی با مدیریت مخارج دارد؛ بخصوص وقتی

به چرخه بودجه پرداخته و  2در نمودار . شوند از اهمیت باالیی برخوردار است نقدي ساالنه مدیریت می
در ادامه بخش هاي مختلف این نمودار به طور . شود یمربوطه بیان م 2وجنبه هاي 1در هر بخش عوامل

  .شود مختصر توضیح داده می
شود که در آن دولت و نهادهاي ناظر  ریزي آغاز می چرخه بودجه با فرایند بودجه: بندي بودجه فرمول

  .کنند ریزي می ها برنامه براي استفاده از منابع در سال آینده، با توجه به اولویت
شود، نهادهاي مربوطه و وزارت اقتصاد و  قتی بودجه تصویب و سال مالی جدید آغاز میو: اجراي بودجه

شده براي پرداخت حقوق کارمندان،  ها از منابع تخصیص داده آن. کنند دارایی شروع به اجراي آن می
هاي  ابهایی مانند اجاره، آب و برق و همچنین ارائه کاال و خدماتی مانند کت اداره امور و انجام هزینه

وزارت اقتصاد و دارایی جریان وجوه را مدیریت، بر آن نظارت . کنند درسی و دارو به ذینفعان استفاده می
  .دهد و تعدیالت مربوطه را براي اطمینان از مطابقت با بودجه و قوانین مدیریت مالی عمومی انجام می

کند  ه مخارجش را ثبت میکننده بودج در طول سال مالی هر نهاد مصرف: حسابداري و گزارشگري
در پایان سال مالی، این . شوند وسیله وزارت اقتصاد و دارایی تجمیع می ها به این حساب). حسابداري(

  .کند وزارت گزارشی را در مورد چگونگی اجراي بودجه منتشر می
ت دیوان محاسبا(سپس این گزارش موردبررسی دقیق یک نهاد دولتی مستقل : نهادهاي ناظر بیرونی

گیرد که وصول و خرج درآمدهاي دولتی را موردبررسی و گزارش خود درباره نحوه  قرار می) کل کشور
  ].16[کند  هاي مدیریت مالی دولتی را منتشر می اجراي بودجه و توان سیستم
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 )2011ربکا سیمسون و دیگران، (چرخه بودجه . 2نمودار

  
 نگاهی به مسیر

در آیفک با هدف توسعه  1المللی بخش عمومی اردهاي حسابداري بینسال از زمانی که برنامه استاند 20
این استانداردها بر پایه استانداردهاي گزارشگري . گذرد زبان واحد براي بخش عمومی شروع شد، می  یک

تا زمان . هاي کلیدي این سفر در نیوزیلند و استرالیا برداشته شد بنا نهاده شد، اما گام 2المللی مالی بین
صورت حسابداري  ها در اوایل دهه نود میالدي، حسابداري دولتی در سطح ملی به امی این دولتپیشگ

ها  اي براي حسابداري تعهدي در سطح دولت با توجه به این نکته که تا آن زمان هیچ سابقه. نقدي بود
  ].6[شود  تر می هاي اولیه نمایان وجود نداشت، اهمیت این گام

وسیله دولت یونان بود، جدي بودن  علت آن تقلب در گزارشگري مالی به بحران بدهی، که بخشی از
ها این موضوع را کامالً  بحران بدهی. ها را نشان داده است نتایج گزارشگري و مدیریت مالی ضعیف دولت
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کنند و  شان خیلی بد حسابداري می طورکلی براي عملکرد و وضعیت مالی ها به روشن ساخته که دولت
  ].6و 8[ند و باید منجر به اصالحات گسترده گردد توا این می

در » اکسلی-قانون ساربنز«در گذشته شکست در گزارشگري مالی در بخش خصوصی منجر به تصویب  
گذار براي حسابرسی بخش خصوصی در اکثر کشورهاي بزرگ دیگر  متحده، و ایجاد نهادهاي قانون ایاالت

ها براي  هاي بیشتر در دولت بخش عمومی باعث ایجاد انگیزه گردید؛ اما برخالف تصور، بحران مالی در
حتی دولت آلمان تصمیم گرفت که به برنامه خود براي حرکت از مبناي نقدي به . گردید شفاف نبودن

  ].6و17[شده در حسابداري عمل نکند  سمت مبناي نقدي تعدیل
  خطرات و مشکالت

. یدي داشته و ممکن است در آینده نیز داشته باشدشان پیامدهاي شد ها در مدیریت مالیه شکست دولت
تواند یکی از نتایج فوري شرایطی  ها می از دست دادن بخشی از کنترل دموکراتیک شهروندان بر دولت

  .شود باشد که مدیریت مالی عمومی ضعیف منجر به نیاز به دریافت کمک مالی خارجی می
تواند منجر به از دست رفتن دموکراسی  اش می در شرایط حاد، شکست دولت در کنترل وضعیت مالی

صورت  در شرایطی که یک دولت که به. این امر قابل وقوع است و درگذشته نیز اتفاق افتاده است. شود
تواند تغییرات را با سرعت الزم و متناسب با شرایط مالی پیش ببرد، یک  شده، نمی دموکراتیک انتخاب

  ].6[جبري تغییرات است، زمام قدرت را به دست خواهد گرفت حکومت خودکامه که قادر به انجام 
تواند منجر به  شان می ها در کنترل وضعیت مالی حتی بدون روبرو شدن با شرایط باال نیز، شکست دولت

. هاي اجتماعی را به همراه داشته باشد تواند ناآرامی تعدیالت اقتصادي گسترده و دردناکی شود، که می
توانند  یش سن بازنشستگی، یا مذاکره مجدد شرایط عمومی مربوط به اشتغال میمواردي نظیر افزا

  .هاي جدي را از سوي جامعه در پی داشته باشد العمل عکس
متحده، هر مرد، زن و بچه در  براي پوشش تعهدات در حال افزایش دولت فدرال در ایاالت

ک افراد یک کشور با بیش از دویست ت تصور تک .چهارم میلیون دالر بدهی دارد آمریکا بیش از یک
اند و  رفته 1اي زیر بار قرض هزار دالر بدهی مانند این است که این افراد براي خرید خانه و پنجاه
رسد  اي ندارند؛ تالش براي اصالح چنین شرایطی بسیار دشوار به نظر می کدامشان خانه حال هیچ درعین

  ].6و19[
گیرد، مجموعه شرایط هنوز  بندي و تخصیص بودجه را نیز در بر می هدر ارتباط با مدیریت مالی که بودج

متحده و مثال  براي نشان دادن مشکالت در حوزه مدیریت مالی دو مثال از ایاالت. رسد مبهم به نظر می
ها  اند که این شده این دو کشور به آن دلیل انتخاب. دیگري درباره بریتانیاي کبیر ذکر خواهد شد

دو مثال . گیرند عنوان پیشگامان گزارشگري و مدیریت مالی دولتی در نظر می درستی به خودشان را به
شده نیست، چراکه به خاطر الزام قانونی  ها پذیرفته اي از آن اول راجع به نهادهایی هست که هیچ بهانه

  .هاي مالی با کیفیت باال است این دو نهاد است که بخش خصوصی ملزم به تهیه گزارش

                                                           
1 Mortgage 
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آمده » 2اداره پاسخگویی دولتی«در گزارش . است» 1کمیسیون بورس و اوراق بهادار«ول درباره مثال ا
هاي داخلی مؤثري را به کار نگرفته است که درنتیجه  کمیسیون بورس و اوراق بهادار کنترل«: است

راق درواقع کمیسیون بورس و او» .هاي عمده در فرایندهاي حسابداري و گزارشگري مالی آن است ضعف
گریبان بوده  به با چنین مشکلی دست 2004هاي مالی در سال  بهادار از ابتداي شروع به ارائه گزارش

  ].6[است 
هاي مالی  ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار اصالً صورت2004نظر از این حقیقت که تا قبل از سال  صرف

ه به مقرراتی است که تهیه کرده است، نکته مهم اینجا است که این نهاد اجبار کنند تهیه نمی
هاي  خواهد تا سیستم ها می کند و از آن هاي بخش خصوصی الزامی می هاي مالی را براي شرکت صورت

شان داشته باشند، از این رو کمیسیون بورس و  مؤثر کنترل داخلی در سرتاسر فرایند گزارشگري مالی
  .رداوراق بهادار خود باید بداند که چرا این موضوع اهمیت دا

جمله زیر برگرفته از گزارش کمیته . است» 3حقوق و درآمدهاي مربوط به ملکه«مثال دوم در ارتباط با 
میلیون مورد پرداخت  18دپارتمان نتوانسته است امور مربوط به «: حسابداري عمومی مجلس عوام است

گذارد،  هنده تأثیر مید میلیون مالیات 15شود و بر حدود  و قبل از آن می 2008را که مربوط به سال 
موقع قانون  دپارتمان به دلیل عدم اعمال به. مبلغ دقیق مالیات مشمول مشخص نیست. ردیابی کند
هاي قبل را  شده مربوط به سال میلیون پوند مالیات کمتر پرداخت 650قادر نیست تا  2008مالی سال 

فراد فعال در بخش خصوصی را ملزم ها و ا این در حالی است که نهاد مذکور خود شرکت» .وصول نماید
  ].6و 21[نماید  اتکا می به داشتن اطالعات حسابداري کامل و قابل

زیادي بزرگ «پیرو مباحث مربوط به . است» 4متحده وزارت دفاع ایاالت«و آخرین مثال در ارتباط با 
دفاع مدعی  هاي حسابداري تمرکز کرده، وزارت ها و شرکت که بر روي بانک» 14براي شکست خوردن

تنها زیادي براي شکست خوردن بزرگ است، بلکه براي حسابرسی شدن هم  است که این دپارتمان نه
  .زیادي بزرگ است
میلیارد دالر  3تا  2وزارت دفاع در هر روز کاري بین «: هاي این وزارتخانه آمده است دریکی از گزارش

کند، که در هزاران نقطه در سرتاسر دنیا اتفاق  می تعهد ایجاد کرده و صدها هزار معامله پرداخت را اداره
هاي این  به خاطر اندازه و الزامات مأموریت. شوند افتند و این نقاط شامل مناطق جنگی نیز می می

وزارت، این امر عملی نیست که تعداد زیادي از حسابداران براي تطبیق دستی دفاتر ما به کار گرفته 
  .»شوند
هاي مالی  اي در توضیح اینکه چرا قادر نیست نظري درباره صورت در بیانیه» یاداره پاسخگویی دولت«

  مشکالت مدیریت مالی جدي در وزارت دفاع باعث شده «: تلفیقی دولت فدرال ارائه کند، آورده است

                                                           
1 Security and Exchange Committee (SEC)  
2 Government Accountability Office  
3 Her Majesty's Revenue and Customs  
4 US Department of Defense  
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  ].6و14[» هاي مالی این وزارتخانه غیرقابل حسابرسی شوند است که صورت
ام دالیل الزم براي درك اهمیت اطالعات مالی خوب را دارند و این بنابراین حتی نهادهاي دولتی که تم

ها براي اجرا توسط بخش خصوصی الزامی شده است، عملکرد مدیریت مالی  قوانین توسط خود آن
  .دهند مناسبی از خود نشان نمی

مطلوب ها  شد تصور کرد که این نهادها استثنا هستند و شرایط در سایر نهادها و وزارتخانه کاش می
یافته، پیش از آنکه بتوان در مورد کیفیت  حتی در کشورهاي توسعه. طور نیست است، ولی متأسفانه این

  .خاطر شد، راه طوالنی در پیش است که باید پیموده شود مدیریت مالی آسوده
  هاي آن راهبردهاي اصالحات مدیریت مالی عمومی و چالش

ها براي  تالش. پردازیم ستم مدیریت مالی عمومی میهاي اصالحات در یک سی در این بخش به چالش
اصالحاتی که . شوند هاي اقتصاد سیاسی مواجه می اصالحات در مدیریت مالی عمومی اغلب با محدودیت

...) هاي اشتغال و  از طریق محدود کردن توزیع منابع، فرصت(با سیستم سرپرستی فعلی تداخل دارد 
چنین . برند، روبرو خواهد شد نی که از وضع موجود سود میاغلب با مقاومت شدیدي از طرف کسا

هایی در کشورهایی که قدرت مالی به ریاست جمهوري واگذارشده و وزارت اقتصاد و دارایی  چالش
هاي اصالحات، ضعف دانش، سیستم  چالش دیگر در برنامه]. 4[کنترل مالی محدودي دارد، حاد هستند 

هاي مدیریت مالی عمومی است که مانع  نان مسئول مدیریت سیستمها و پاداش براي کارک ضعیف مشوق
  ].18[شود  از عملکرد مناسب کارکنان بخش دولتی در این زمینه می

  روند اصالحات در مدیریت مالی عمومی
ریزي اصالحات در مدیریت مالی  هاي بهینه برنامه ادبیات مدیریت مالی عمومی توجه باالیی به روش

  ."2یکپارچه"و رویکرد  "1اولویت موارد اساسی"رویکرد : اند از ویکرد اصلی عبارتدو ر. عمومی دارد
کند که دولت باید قبل از تالش براي تقویت موارد غیراساسی به  رویکرد اولویت موارد اساسی بحث می

ز قبل ا. 1: طور کامل عملیاتی هستند اي به دنبال اطمینان از این امر باشد که سه اصل کنترل بودجه
قبل از تالش براي ایجاد . 2. ها وجود داشته باشد ها، باید کنترل مؤثر ورودي تالش براي کنترل خروجی

قبل از حرکت به . 3. هاي بر مبناي نقدي صحیح ایجادشده باشند ها بر مبناي تعهدي، حساب حساب
بر مبناي  ].15[شده باشد  سمت حسابرسی عملکرد، از اجراي مؤثر حسابرسی مالی اطمینان حاصل

اي منسجم از  صورت یک مجموعه منطقی مشابه، رویکرد یکپارچه نیز معتقد است اصالحات باید به
  ].7[کنند، هدایت شود  ها و ابزارها که روندي منطقی را در چارچوب زمانی مشخصی دنبال می فعالیت
  ها و ابزارهاي تشخیصی روش

یریت مالی بخش عمومی از ابزارهاي تشخیصی هاي مد براي گردآوري اطالعات درباره وضعیت سیستم
المللی اهداکننده و در  وسیله نهادهاي بین ابزارهاي تشخیصی مالی عمدتاً به. شود مالی استفاده می

                                                           
1 Basic first approach 
2 Platform approach 
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عنوان مالک  کننده از ابزار به کشور استفاده. اند ها به وجود آمده اي تنگاتنگ با همتایان در دولت رابطه
ابزارهاي تشخیصی مالی براي آگاهی از چگونگی . شود ر نظر گرفته میها د ها و یافته اصلی گزارش

این ابزارها همچنین . شوند هاي اصالحات در مدیریت مالی بخش دولتی استفاده می پیشرفت استراتژي
استفاده  دهی قابل هاي اهداکننده از ریسک امانی، که در مورد تأمین مالی و وام براي آگاه کردن سازمان

ها  هاي آن اي از اهداف و مزیت در زیر به برخی از این ابزارها اشاره  شده و خالصه. شود اده میاست، استف
  :شود ارائه می 1در جدول 

عنوان ابزاري تشخیصی براي ارزیابی و  به 2005در سال ) پیفا(پاسخگویی مالی و مخارج عمومی : 1پیفا
 1بخش : پیفا داراي دو بخش است .هاي مدیریت مالی بخش عمومی به وجود آمد تقویت سیستم

گزارش عملکردي از مدیریت مالی  2هاي مدیریت مالی بخش عمومی و بخش  اي از شاخص مجموعه
دهد  پیفا همه عناصر کلیدي مدیریت مالی بخش عمومی را پوشش داده و نشان می. بخش عمومی است

  ].23[کنند  ها چگونه در طول زمان پیشرفت می که سیستم
هاي مالی و  منظور شناسایی اصول و رویه این ابزار تشخیصی به: 2مناسب در شفافیت مالیهاي  رویه

هاي مناسب براي شفافیت مالی را بر مبناي این  اي از رویه شود و مجموعه ها استفاده می ساختاري دولت
ات اطالع. 2هاي دولت باید مشخص باشد؛  ها و مسئولیت نقش. 1: کند چهارعنصر کلیدي معرفی می

هاي مربوط به  تهیه، اجراي بودجه و گزارش. 3هاي دولت باید به عموم مردم ارائه شود؛  درباره فعالیت
شده  اطالعات مالی باید حائز شرایط استانداردهاي پذیرفته. 4صورت باز صورت پذیرد؛  اجراي آن باید به

  ].11[ها موردبررسی قرار گیرد  ها باشند و درستی آن درباره کیفیت داده
ابزار اول براي درك ): 4پتس(هاي ردیابی مخارج عمومی  و بررسی) 3پرس(بررسی مخارج عمومی 

هاي مدیریت  ، و سیستم)طور خاص اگر به نفع فقرا هستند به(اي  هاي هزینه وضعیت مالی، سیاست
 هدف این ابزار کمک به تخصیص مخارج و تصمیمات مدیریتی. شود کشور استفاده می 5مخارج عمومی

شده در طول تهیه بودجه و همچنین کمک به تقویت ترکیب و مدیریت بودجه در جهت  گرفته
هاي  ابزار دوم نیز کامالً مشابه ابزار اول است و در مورد بررسی. گذاري شده است هاي سیاست اولویت

گیري  این ابزار جریان منابع را از مبدأ تا مقصد ره. رود کمی سمت عرضه خدمات عمومی به کار می
  ].24[کند  قاعدگی را مشخص می کند و مکان و اندازه هرگونه ناهنجاري و بی می

یک ابزار تشخیصی براي بررسی شدت و ضعف ترتیبات ): 6سیفا(ارزیابی پاسخگویی مالی کشور 
این ابزار در کنار دیگر ابزارهاي تشخیصی مانند پیفا براي توسعه . پاسخگویی مالی کشور است

  ]. 22و  23[شود  الی یکپارچه استفاده میهاي م ارزیابی
                                                           
1 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)  
2 Code of good practice on fiscal transparency  
3 Public expenditure review (PERs)  
4 Public expenditure tracking surveys (PETSs)  
5 Public expenditure management  
6 Country Financial Accountability Assessment (CFAA)  
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سازد  ها را قادر می هایی را براي محققان فراهم کرده که آن المللی داده توسعه ابزارهاي تشخیصی بین
عملکرد مدیریت مالی بخش عمومی کشورهاي مختلف را باهم مقایسه کنند و این خود باعث به ایجاد 

هاي اصالحات در مدیریت مالی بخش عمومی و  یت برنامهمباحثی در مورد علل موفقیت و عدم موفق
  ].16[ها شده است  هاي بهبود و ارتقاي این برنامه راه

  ها و ابزارهاي تشخیصی روش. 1جدول 
  مزیت  هدف  نام

هاي  مدیریت مالی   ارزیابی و تقویت سیستم  پیفا
  بخش عمومی

 -پوشش عناصر کلیدي مدیریت مالی بخش عمومی 
  ها در طول زمان نگی پیشرفت سیستمنشان دادن چگو

کمک به تخصیص مناسب و تقویت مدیریت   پرس
  گذاري شده هاي سیاست بودجه در جهت اولویت

هاي  فراهم آوردن امکان درك وضعیت مالی، سیاست
  هاي مدیریت مخارج عمومی اي و سیستم هزینه

هاي کمی سمت عرضه خدمات  بررسی  پتس
  عمومی

ز مبدأ تا مقصد و مشخص گیري جریان منابع ا ره
  قاعدگی  کردن مکان و اندازه هرگونه ناهنجاري و بی

بررسی شدت و ضعف ترتیبات پاسخگویی   سیفا
  مالی کشور

مناسب براي استفاده در کنار دیگر ابزارهاي تشخیصی 
  هاي مالی یکپارچه  منظور ارزیابی مانند پیفا به

 همراهان اصالحات بخش عمومی
شرو در اصالحات بخش عمومی نشان دهنده پیچیدگی و طوالنی بودن دوران گذار از تجربه کشورهاي پی

المللی و سایر صاحبان قدرت به سمت پذیرش  ، ازآنجاکه نهادهاي بین]3[مبناي نقدي به تعهدي است 
دارند،  المللی بخش عمومی گام برمی مبناي تعهدي حسابداري و یا قبول استانداردهاي حسابداري بین

کسانی که در حال حاضر در گروه . دارند رو به افزایش است کسانی که در این مسیر گام برمی تعداد
سازمان ملل متحد، : المللی بخش عمومی هستند مانند پذیرندگان استانداردهاي حسابداري بین

و ) ناتو(هاي تجاري و اقتصادي، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  کمیسیون اروپا، سازمان توسعه
سویس، اسپانیا، آفریقاي جنوبی، اتریش، برزیل، کاستاریکا، کنیا، پرو، کامبوج، : هاي ملی شامل متحکو

المللی  اما پذیرندگان مبناي تعهدي در مقایسه با پذیرندگان استانداردهاي حسابداري بین ...ویتنام و
یرندگان مبناي براي مثال کشورهاي زیر در میان پذ. تري هستند بخش عمومی گروه بسیار گسترده

متحده، بریتانیاي کبیر، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، و بسیاري از کشورهاي  ایاالت: تعهدي قرار دارند
  ].6[دیگر

کارگیري است  باید مجدداً تأکید شود که پذیرش بخش کوچکی از راه است و آنچه مهم است اجرا و به
  .هاي بسیاري مواجه است که با چالش

تردید  که بی درحالی. دهند طورکلی سیاستمداران به این فرایند روي خوش نشان نمی بهدر نقطه مقابل، 
گونه است که سیاستمداران  دانند، شرایط عمومی این را می 1بعضی از سیاستمداران ارزش شفافیت

میت کنند و در مورد اه گونه فکر می عمدتاً تا زمانی که احزاب رقیبشان زمام قدرت را در دست دارند این
                                                           
1 Transparency 
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ها از وجود شفافیت در  این در حالی است که همه آن. دهند شفافیت و پاسخگویی داد سخن سر می
با استقرار نظام حسابداري دولتی ]. 5و6[کنند  صورت قاطع حمایت می هاي سهامی به بخش شرکت

 مناسب و کارآمد می توان اطالعات صحیح، قابل اعتماد و شفاف را جهت تصمیم گیري هاي منطقی
براي برنامه ریزي هاي آینده اعمال نمود و مدیریت سازمان هاي دولتی را جهت ایفاي مسئولیت 

  ].2[پاسخگویی یاري نمود 
شاید علت این است که در بسیاري از . ها اقتصادي با این فرایند همراه نیستند همچنین عموماً وزارتخانه

حرکت به سمت . کنند مبناي نقدي کار میریزي بر  هاي حسابداري و بودجه ها با سیستم موارد آن
ها را به بیرون از دایره تخصصشان هدایت خواهد کرد و  ریزي بر مبناي تعهدي آن حسابداري و بودجه

شان را حذف کنند و این چیزي نیست  هاي انسانی اي از سرمایه مجبورشان خواهد کرد که بخش عمده
  ].5و6[که افراد خواهان انجام آن باشند 

  ات نظام مدیریت مالی بخش عمومی در ایراناصالح
در ایران اصالحات چشمگیري در مدیریت مالی بخش عمومی صورت گرفته است اما هنوز راه زیادي 

ریزي باوجود تأکید در قوانین باالدستی و برنامه  هاي بودجه سیستم. پیش رو است که باید پیموده شود
اند و  هاي الزم هنوز عملیاتی نشده ودن زیرساختهاي توسعه چهارم تا ششم، به دلیل فراهم نب

البته با تدوین . هاي حسابداري هنوز امکان محاسبه بهاي تمام شده خدمات را ندارند سیستم
اجرایی شده است، انتظار  1394ها از سال  استانداردهاي حسابداري بخش عمومی که تعدادي از آن

  .دیریت مالی بخش عمومی ایران باشدهاي روشنی پیش روي م رود که در آینده افق می
ها باعث  شود و مالیات ها انجام می یافته از طریق مالیات ها در کشورهاي توسعه عمده تأمین مالی دولت

ها  رو مردم پاسخگویی باالتري را در مقابل نحوه هزینه کرد مالیات شود، ازاین فشار مستقیم به مردم می
ر ایران که جزء کشورهاي با منابع طبیعی تجدید ناپذیر غنی محسوب اما در کشو. ها خواستارند از دولت

شود و این سبب کمرنگ شدن  شود، عمده تأمین مالی دولت از طریق فروش منابع طبیعی حاصل می می
  . شود خواهی مردم از دولت می ها در تأمین مالی دولت و درنتیجه آن کاهش سطح پاسخ نقش مالیات

سال هاي اخیر شاهد افت شدید قیمت نفت بود اند که نشان می دهد  گذشته از این همگان در
درآمدهاي نفتی از ثبات برخوردار نیستند و این باعث عدم ثبات تأمین مالی و درآمدهاي دولت خواهد 

شود و  ها انجام می یافته چون عمده تأمین مالی دولت از طریق مالیات شد؛ اما در کشورهاي توسعه
ریزي  کنند و  توانند  بهتر برنامه ها می رو دولت از ثبات بیشتري برخوردارند، ازاین درآمدهاي مالیاتی

  .هاي خود را با قدرت بیشتري به پیش ببرند برنامه
هاي  حرکت به سمت تصحیح هرم درآمدي دولت، تالش براي اتکاي کمتر به درآمدهاي نفتی در بودجه

تالش براي . شود باره محسوب می گامی صحیح دراین هاي اخذ مالیات هدفمند ساالنه و اجراي سیستم
هاي اداري و اجرایی الزم براي عمل به قوانین، می  تر و ایجاد ظرفیت ایجاد شفافیت بیشتر، نظارت قوي

  .تواند به بهبود نظام مدیریت مالی بخش عمومی کشور ایران منجر شود
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 گیري نتیجه
ه خدمات عمومی و مدیریت اقتصادي پایدار و مؤثر هاي مدیریت مالی عمومی قوي براي ارائ سیستم

هاي خوب مدیریت مالی  وسیله سیستم ها وقتی پاسخگو و مؤثر خواهند بود که به دولت. ضروري هستند
هاي مدیریت مالی عمومی خوب براي اطمینان از اینکه  همچنین سیستم. عمومی، پشتیبانی شوند

عنوان یک  این مهم نه به. اند، ضروري هستند شده کار گرفتهمنظور نیل به اهداف توسعه به  به 1ها کمک
ها براي نیل به توسعه مؤثرتر و پایدارتر  عنوان بخشی از تالش شده بلکه به هدف نهایی در نظر گرفته

  ].12[است 
هاي خارجی دارد،  ها و سازمان الزم به ذکر است که انجام این فرایند نیاز به فشار صحیح از طرف دولت

. ها به اراده خود آن را انجام دهند اي از تغییرات نیست که بتوان انتظار داشت دولت این مجموعه زیرا
عالوه بر نیاز به تغییر در همه . المللی وجود دارد همچنین نیاز به عمل اعضاي حرفه در سطح ملی و بین

طور که در توسعه  زمان همان فشار هم. المللی براي انجام آن قطعاً مؤثر خواهد بود سطوح ملی، فشار بین
المللی اثربخش بود، در  المللی بخش عمومی و تبدیلشان به یک الگوي بین استانداردهاي حسابداري بین

المللی  ها است که به تهیه استانداردهاي حسابداري بین آیفک سال. این مورد نیز قطعاً مؤثر خواهد بود
که الگوي گزارشگري مالی دولتی را : بوده است قصد عمدي آیفک این. بخش عمومی مشغول بوده است

المللی را فراهم کند که در آن پذیرفته شود که مبناي نقدي حسابداري  تغییر دهد و محیطی بین
  .طورجدي ناکارا است به
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PFM underlies all government activity. It encompasses the mobilization of revenue; 
the allocation of these funds to various activities; expenditure; and accounting for 
spent funds. While many developing countries have relatively robust PFM laws and 
regulations that conform to international standards, weak implementation is a 
common problem. This paper discusses literature, the theory and then different 
approaches that engage with the challenges of reforming a PFM system. It provides 
an overview of the budget cycle architecture and discusses PFM reform strategies, 
tools for measuring the strength of a PFM system, how such tools can help to inform 
reform efforts, and some recent evaluations of PFM reform progresses. With some 
practical examples, this paper discusses some issues regard to leading pack 
developed countries and challenges of reform in PFM for developing countries. It 
discusses that strengthening PFM causes to more development per dollar that the 
governments are spending. Considering high quality accounting by governments as 
a journey, questions like what is the destination of this journey; where we are now; 
who is in this journey with us; and what are the obstacles of the journey will be 
answered.  
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