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   ترجمه:  دکتر یداهلل مکرمی
International Monetary Fund (IMF)

مقدمه 
شفافیت مالی1 - جامعیت، وضوح، اتکاپذیری، به موقع بودن، و مربوط 
بودن گزارشــگری همگانی درباره گذشــته، حال، و آینــده وضعیت امور 
مالی عمومی- برای پاســخگویی و مدیریت مالی اثربخش، حیاتی است. 
شــفافیت مالی کمک می کند تا اطمینان به دست آید که دولت ها زمانی که 
تصمیم هــای اقتصادی می گیرند، تصویر دقیقی از امور مالی خود از جمله 
مخارج و منافع تغییرات سیاست و ریسک های نهان در امور مالی عمومی 
دارند. افزون بر این شفافیت مالی اطالعات موردنیاز قانونگذاران، بازارها، 

و شهروندان برای پاسخگو ساختن دولت ها را فراهم می آورد.
آییــن شــفافیت مالی و ارزیابــی2، عناصــر اصلــی تالش های 
جــاری صندوق بین المللی پــول (IMF) برای تقویــت نظارت مالی، 

سیاستگذاری، و پاسخگویی در میان کشورهای عضو است.

شفافیت مالی

آیین شفافیت مالی
آیین شــفافیت مالی صندوق بین المللی پول استانداردی بین المللی است برای افشای اطالعات درباره امور مالی عمومی. این آیین اصولی 
را دربرمی گیرد که گرداگرِد چهارســتون ساخته شده است )شکل 1(: گزارشــگری مالی3، بودجه بندی و پیش بینی مالی4، مدیریت و 
تحلیل ریسک مالی5، و مدیریت درامد منابع6. آیین یادشده برای هر اصِل شفافیت بین رویه های ابتدایی، خوب، و پیشرفته، تمایز در 
نظر می گیرد تا ابزار ســنجش روشــنی برای رعایت کامل آیین و اطمینان از کاربرد آن در اختیار دامنه وسیعی از کشورهای عضو قرار دهد. 

ستون های 1 تا 3 نهایی و منتشر شده اند ولی ستون 4 هنوز به صورت پیش نویس در دست مشورت خواهی همگانی است.
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ارزیابی شفافیت مالی
برنامه ارزیابی شــفافیت مالی7 ابزار تشخیص شــفافیت مالی صندوق بین المللی پول اســت. برنامه ارزیابی شفافیت مالی 

امکانات زیر را در اختیار کشورها قرار می دهد:
• ممیزی جامع رویه های شفافیت مالی کشورها براساس استانداردهای تمایزبخش وضع شده به وسیله آیین شفافیت مالی؛

• تحلیل دقیق مقیاس و منابع آسیب پذیری مالی برمبنای مجموعه ای از شاخص های شفافیت؛
• وضعیت ظاهری نقاط قوت و اولویتهای بهسازی شفافیت مالی از طریق نقشه نقاط حساس به صورت خالصه و رنگی؛

• طرح اقدام مرحله ای برای شفافیت مالی برای کمک به کشورها در پاسخگویی به اولویت های بهسازی؛ و
• امکان انجام ارزیابی بخش بندی شده و متمرکز بر تنها یک ستون آیین شفافیت مالی.

برنامه ارزیابی شــفافیت مالی براساس درخواست کشــورها اجرا می شود. این برنامه به عالوه، با اولویت بندی و انتقال کمک 
فنی صندوق بین المللی پول، ظرفیت ســازی را پشــتیبانی می کند. تعداد زیادی برنامه ارزیابی شــفافیت تا به امروز در چندین 
کشور در پهنه گسترده ای از مناطق و سطوح درامدی به اجرا در آمده و برنامه های بیشتری در راه است. اداره امور مالی صندوق 

بین المللی پول از تمایل کشورهای عالقه مند به انجام برنامه ارزیابی شفافیت، استقبال می کند.

دست افزار شفافیت مالی و راهنمای منابع طبیعی
دست افزار تجدیدنظرشده شفافیت مالی8 در دست تهیه اســت که رهنمود تفصیلی تری درباره استقرار اصول و رویه های 
آیین شــفافیت مالی فراهم می آورد. جلد اول دست افزار، ســتون های 1 و 2 و 3 آیین را می پوشاند و جلد دوم بر ستون چهارم 

تمرکز دارد و »راهنمای شفافیت درامد منابع« را که پیش از این به صورت جداگانه تنظیم شده بود، یکپارچه می سازد.
صندوق بین المللی پول در ســال 2015 پیش نویس دســت افزار را در معرض مشــورت خواهی همگانی قرار خواهد داد تا از 

نهاده ها و پیشنهادهای دامنه وسیعی از ذینفعان باخبر شود.

4-  مدیریت 
درامد منابع

1-  گزارشگری مالی

1- 1- پوشش

2- 1-  تناوب و
زمان انتشار

3- 1- کیفیت

4- 1- یکپارچگی

2-  بودجه بندی و 
پیش بینی مالی

1- 2- جامعیت

2- 2- تربیت

3- 2- جهتگیری 
سیاستی

4- 2- اعتبار

1- 4- مالکیت، واگذاری 
قراردادی و نظام مالی

2- 4- گزارشگری 
مالی

3- 4- بودجه بندی و 
پیش بینی مالی

4- 4- مدیریت و 
تحلیل ریسک مالی

3-  مدیریت و تحلیل 
ریسک مالی

1- 3- تحلیل و افشای         
ریسک

1- 3- مدیریت 
ریسک

3- 3- هماهنگی مالی

شکل 1- چهارستون آیین شفافیت مالی
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آیین شفافیت مالی
الف- اصول شفافیت مالی

1- گزارشگری مالی

گزارش های مالی باید نمایی کلی، جامع، مربوط، به موقع و اتکاپذیر از وضعیت و عملکرد مالی دولت ارائه دهد.

1-1- پوشش: گزارش های مالی باید نمایی جامع از فعالیت های مالی بخش عمومی و زیربخش های آن، طبق استانداردهای 
بین المللی ارائه دهد.

1-1- 1- پوشش نهادها: گزارش های مالی همه واحدهای درگیر در فعالیت همگانی را طبق استانداردهای بین المللی پوشش می دهد.
2-1-1- پوشش مقطع زمانی: گزارش های مالی، شامل ترازنامه ای از اقالم دارایی ها، بدهی ها، و ارزش ویژه عمومی است.

3-1-1-پوشش دوره گردش: گزارش های مالی، همه درامدها، مخارج، و تأمین مالی عمومی را پوشش می دهد.
4-1-1- پوشش مخارج مالیاتی: دولت به طور منظم درامد ازدست رفته ناشی از مخارج مالیاتی را افشا و مدیریت می کند.

2-1- تناوب و زمان انتشار: گزارش های مالی باید به صورت متناوب، منظم، و به موقع منتشر شود.

1-2-1- تناوب گزارشگری طی سال: گزارش های مالی طی سال بر یک مبنای متناوب و منظم منتشر می شود.
2-2-1- زمانبندی صورتهای مالی ساالنه: صورتهای مالی ساالنه نهایی یا حسابرسی شده، به موقع منتشر می شود.

3-1- کیفیت: اطالعات در گزارش های مالی باید مربوط، به صورت بین المللی قیاس پذیر، و از نظر درونی و تاریخی یکنواخت باشد.

1-3-1- طبقه بندی: گزارش های مالی اطالعات را به طریقی طبقه بندی می کنند که اســتفاده از منابع همگانی را روشــن می ســازد و 
مقایسه بین المللی را آسان می کند.

2-3-1- یکنواختی درونی: گزارش های مالی از نظر درونی یکنواخت و شامل صورت تطبیق بین انواع گزینه های اندازه گیری خالصه 
اقالم کل مالی است.

3-3-1- تجدیدنظرهای تاریخی: تجدیدنظرهای عمده در آمارهای مالی تاریخی، افشا و توضیح داده می شود.

4-1- یکپارچگی: آمارهای مالی و صورتهای مالی باید اتکاپذیر، و موکول به رسیدگی مستقل باشد و پاسخگویی را ساده کند.

1-۴-1- یکپارچگی آماری: آمارهای مالی طبق استانداردهای بین المللی تنظیم و منتشر می شود.
2-۴-1- حسابرسی مستقل: صورتهای مالی ســاالنه موکول به گزارش حسابرسی منتشرشده به وسیله نهاد عالی حسابرسی مستقل 

است که اتکاپذیری آن را تأیید می کند.
3-۴-1- مقایســه پذیری داده های مالی: پیش بینی های مالی، بودجه، و گزارش های مالی به صورت مقایسه ای ارائه و مغایرت های 

آن توضیح داده می شود.
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آیین شفافیت مالی استانداردی بین المللی است 

برای افشای اطالعات  درباره

امور مالی عمومی

2- بودجه بندی و پیش بینی های مالی
بودجه و پیش بینی های مالی مبنای آن باید وضعیت هدف های بودجه ای دولت و مقاصد سیاستی آن را به صورتی روشن، و 

براورد تحوالت امور مالی عمومی را به صورتی جامع، به موقع، و معتبر ارائه کند.

1-2- جامعیت: پیش بینی های مالی و بودجه باید تصویری جامع از دورنمای مالی ارائه کند.

 1-1-2- همســانی بودجه ای: درامدها، هزینه ها، و تأمین مالی همه واحدهای دولت مرکزی در سند بودجه برمبنای ناخالص ارائه و 
به وسیله قانونگذار تصویب می شود.

2-1-2 - پیش بینی های اقتصاد کالن: براوردهای بودجه ای مبتنی بر پیش بینی های اقتصاد کالن است، که افشا و توضیح داده می شوند.
3-1-2- چارچوب بودجه ای میان مدت: سند بودجه شامل نتایج و براوردهایی از درامد، مخارج، و تأمین مالی در میان مدت بر همان 

مبنای بودجه ساالنه است.
4-1-2- پروژه های ســرمایه گذاری: دولت به طور منظم تعهدات مالی خود در پروژه های ســرمایه گذاری چندســاله را افشــا و همه 

پروژه های اصلی را موکول به تحلیل فزونی منافع بر مخارج و مناقصه رقابتی و باز می کند.

2-2- ترتیب: اختیارات و مســئولیت های مراجع اجرایی و قانونگذاری دولت در فرایند بودجه باید در قانون تعریف، و بودجه 
باید به صورت زمان بندی شده ارائه، بحث و تصویب شود.

1-2-2- قانون مالی: چارچوب قانونی به صورتی روشن جدول زمانی تهیه و تصویب بودجه، محتوای اصلی سند بودجه، و اختیارات و 
مسئولیت های مراجع اجرایی و قانونگذاری را تعریف می کند.

2-2-2- زمان بندی سند بودجه: زمان کافی به مراجع قانونگذاری و همگان به صورت یکسان داده می شود تا بودجه ساالنه را بررسی 
و تصویب کنند.

3-2- جهت گیری سیاستی: پیش بینی مالی و بودجه باید به گونه ای عرضه شود که تحلیل سیاستی و پاسخگویی را ساده کند.

1-3-2- هدف های سیاست مالی: دولت امور مالی عمومی را بر پایه هدف های اندازه پذیر و روشن گزارش و اعالن می کند.
2-3-2- اطالعات عملکرد: سند بودجه درباره هدف ها و نتایج به دست آمده در هر عرصه اصلی سیاستی دولت اطالعات فراهم می کند.
3-3-2- مشــارکت همگانی: دولت خالصه ای دسترس پذیر از آثار سیاست های بودجه و فرصت مشــارکت در بررسی بودجه را برای 

شهروندان فراهم می کند.

4-2- اعتبار: بودجه و پیش بینی های مالی و اقتصادی باید معتبر باشد.

1-4-2- ارزیابی مستقل: پیش بینی های مالی و اقتصادی و عملکرد دولت موکول به ارزیابی مستقل است.
2-4-2- بودجه مکمل: هر تغییر مهم در بودجه تصویب شده، به وسیله قانونگذار تصویب می شود.

3-4-2- تطبیق پیش بینی ها: ســند بودجه و هر تغییر بعدی، تغییرات مهم انجام شده در پیش بینی های قبلی دولت را توضیح می دهند 
و آثار مالی معیارهای سیاستی جدید را از خط مبنا مشخص می سازند.
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3- مدیریت و تحلیل ریسک مالی
دولت ها باید ریســک های امور مالی عمومی را مدیریت، تحلیل و افشــا کنند و از هماهنگی اثربخش تصمیم گیری مالی در 

پهنه بخش عمومی مطمئن شوند.

1-3- تحلیل و افشای ریسک: دولت ها باید گزارش های کوتاه و منظم درباره ریسک دورنمای مالی شان منتشر کنند.

1-1-3- ریسک های اقتصاد کالن: دولت در این باره گزارش می دهد که چگونه ممکن است در نتیجه فرضیات متفاوت اقتصاد کالن، 
نتایج مالی از پیش بینی های خط مبنا تفاوت داشته باشد.

2-1-3- ریسک های مالی خاص: دولت گزارش کوتاه منظم درباره ریسک های خاص مهم مرتبط با پیش بینی های مالی فراهم می کند.

3-1-3- تحلیل پایداری مالی درازمدت: دولت به صورت منظم براوردهای تحوالت امورمالی عمومی در درازمدت را منتشر می سازد.

2-3- مدیریت ریسک: ریسک های مشخص مربوط به امورمالی عمومی باید به طور منظم نظارت، افشا و مدیریت شود.

1-2-3- اقــالم احتمالی بودجه ای: بودجه برای اقالم احتمالی که در دوره اجرای بودجه رخ می دهند به قدر کافی و به صورت شــفاف 
تخصیص یافته است.

2-2-3- مدیریت دارایی ها و بدهی ها: ریسک های مرتبط با دارایی ها و بدهی های عمده افشا و مدیریت می شوند.
3-2-3- تضمینات: تضمینات عهده دولت به طور منظم افشا و به وسیله قانون تصویب می شوند.

4-2-3- شراکت های خصوصی-عمومی: تعهدات ناشی از شراکت های خصوصی-عمومی به طور منظم افشا و به صورت فعال مدیریت می شوند.
5-2-3- ریسک بخش مالی: امکان تعهد مالی دولت ناشی از بخش مالی تحلیل، افشا و مدیریت می شود.

6-2-3- منابع طبیعی: منافع دولت در دارایی های منابع طبیعی تمام شدنی و بهره برداری از آنها ارزشگذاری، افشا و مدیریت می شود.
7-2-3- ریسک محیطی: امکان ریسک مالی حوادث طبیعی و دیگر ریسک های محیطی مهم تحلیل، افشا و مدیریت می شوند.

3-3- هماهنگی مالی: روابط و عملکرد مالی در پهنه بخش عمومی، باید تحلیل، افشا و هماهنگ شود.

1-3-3- دولت های محلی: اطالعات جامع درباره عملکرد و شرایط مالی دولت های محلی، به صورت جداگانه و به شکل بخش تلفیقی، 
گرداوری و منتشر می شود.

2-3-3- بنگاه های عمومی: دولت به طور منظم اطالعات جامع درباره عملکرد مالی بنگاه های عمومی شامل هرگونه فعالیت شبه مالی 

را که به عهده آنان است، منتشر می سازد.

پانوشتها:
1- Fiscal Transparency 
2- Fiscal Transparency Code and Evaluation 
3- Fiscal Reporting 
4- Fiscal Forecasting and Budgeting 
5- Fiscal Risk Analysis and Management
6- Resource Revenue Management
7- Fiscal Transparency Evaluations (FTEs) 
8- Revised Fiscal Transparency Manual 

منابع:
• IMF, Fiscal Transparency, www.imf.org, 2015
• IMF, Fiscal Transparency Code, 2014


