
 
 

 

 

 
  *وظایف خزانه و مدیریت نقدینگی

  **ریچارد آلن و دانیل توماسی
  

ن کمتر ه آ اقتصادی است که بمطالعاتموجود در خالءهای مدیریت مخارج دولت از موضوع 
 با آنکه چند سال از استقالل کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی عنوان مثال به.توجه شده است

ای، ات بودجهاصالح. طور کامل انجام نشده استه آنها ب در مالیگذرد، اصالحاتسابق می
موضوع مدیریت ین مقاله به در ا.  هستند مواردهایی از این نظارتی، نمونهنظامحسابرسی و اصالح 

دهی، دهی و پول نقد، حسابداری و گزارشوظایف خزانه، مدیریت ب نظیرداری  خزانهنظام
  .شودپرداخته میولت و ارتباط با بانک مرکزی یهای دیمدیریت بدهی دولت، مدیریت دارا

  

   مدیریت نقدینگی، وظایف خزانه، مدیریت مالی:های کلیدیواژه

  

  یف خزانهاوظ .1

 گاههایدسـت  .خـود هـستند   مدیریت مناسب منـابع مـالی       و  مؤثر بودجه    به تضمین اجرای     ها موظف  دولت همه

 استقراض دولـت    هزینه ه، به موقع دریافت کنند و      بودج صرفبرای  خود را   نیاز    باید وجوه مورد   کنندهخرج

  .ضروری استنیز  بدهیهایهای مالی و ی داراصحیحمدیریت . شود کم

اجرای  ،بودجهتهیه و تدوین  سیاست مالی، تدوین نظیر متفاوتیهای فعالیتدیریت مالی در هر کشور م

های ای از داده و نگهداری نسخه حفظ،نین حسابداری و ابزار کنترلیبودجه، مدیریت عملیات مالی، قوا

در . گیردرا دربرمی ها و سیاستهای دولتبرنامهمالی و نتایج  ممیزی و ارزیابی عملکرد ،تاریخی و نسبی

 
 است که توسط کارشناسان دفتر "مدیریت مخارج عمومی، کتابی مرجع برای کشورهای در حال گذار "کتاباین متن ترجمه فصل نهم *

 . اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجمه شده استتحقیقات و سیاستهای مالی در معاونت امور
** Richard Allen and Daniel Tommasi, Managing Public Expenditure: A Reference Book for 
Transition Countries, 2001, Organization for Economic Cooperation and Development 
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114 52و  51 هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره           

بعضی از  در واقع،  واست ذکر شدهمجموعه اهداف دستیابی به  خزانه همدیریت مالی، وظیفگستره وسیع 

  1 )1995دس، ن م- زرنت، مارتیناپ میناسین، –تر  (.دهد را پوشش می تمامی آنهازیر یافعالیتهای 

 ،نقدمدیریت پول  •

 ،مدیریت حسابهای بانکی دولت •

 ،دهیحسابداری و گزارش •

 ،بینی جریان نقدیریزی مالی و پیشبرنامه •

 ،هادیریت بدهی دولت و تضمینم •

 ،شودمللی انجام میالهای بینگذاریهایی که از طریق کمکالمللی و سرمایهمدیریت کمکهای بین •

 .مدیریت داراییهای مالی •

بعضی در .  متفاوت است،مختلف در کشورهای هالیتئومسو تقسیم سازماندهی ها، فعالیتانجام این  ایبر  

ع در این این موضو (شودمیمتمرکز یف مدیریت پول نقد و مدیریت بدهی ا وظبر خزانه فقط ، کشورهااز

مدیریت بدهی کنترل  وظیفه  یک دفتر مستقلر تعداد کمی از کشورها،د. )گیردبخش مورد بررسی قرار می

حوزه .  به عهده داردرا نیزو حسابداری   اجرای بودجهوظیفهخزانه  ،ی دیگر در کشورها.را برعهده دارد

ی عمل ی از کشورها، این بخش مستقل از وزارت داراعضیتابع وزارت دارایی است اما در باغلب  ،خزانه

اجرای دلیل آنکه هباست، ضروری وزارت دارایی و بین خزانه  بیشترهماهنگی مواردی چنین  در. کندمی

بخشی خزانه   بهتر استگذار،در کشورهای در حال . ح در بودجه باشدوشرماولویتهای  اساسبرباید بودجه 

 . استاغلب ضعیفمراکز دولتی هماهنگی بین ایجاد یا وابسته به آن باشد زیرا وزارت دارایی از 

 ،هـای درون مربعهـای نقطـه چـین را اغلـب           حـوزه . (دهـد می  وظایف اصلی خزانه را شرح     )1( نمودار  

 ).دهندهای جداگانه انجام میسیستم

  

 
1. Ter – Minassin, Parente, Martinez – Mendes  
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  داری وظایف خزانهترینمهم .1نمودار 

  
، طور مستقل بهها   حوزه آندر  که   است خزانه   برایپیشنهادی  یک ساختار تشکیالتی     )2( مودارن    

ریزی مالی برنامه  اجرای بودجه و وهید پول نقد، حسابداری و گزارش    مدیریت بدهی و   نظیروظایف اصلی   
 1.دهندرا انجام می

 
  
  
  
  
  
  
 
 
 (TSA: Treasury Single Account)حساب یکطرفه خزانه . 1

 خزانهشعبه

 نقدپولوبدهیمدیریت  دهیگزارشوحسابداری مالی ریزیبرنامه و بودجهاجرای

 مالی ریزی برنامه  بودجه اجرای   مالی دهیگزارشحسابداریروشهای دپول نق مدیریت بدهی و واممدیریت

 خزانهساختار فرضی تشکیالت .2نمودار

تحلیل روند اقتصادی تهیه و تدوین بودجه

 سیستم معین خزانه

  مدیریت بدهی
  داخلی-
 خارجی-

  اجرای بودجه
   تخصیص بودجه-  
   تخصیص وجوه-  
   تعهد- 

  برنامه ریزی مالی
  هابینی درآمدها و هزینه پیش-  
  دهی و پرداخت بدهیهابینی سرویس پیش-  
 تی پول نقدیدیر م- 

  اجرای مالی

TSA ورودیها به -  
1  

 TSA خروجی از -  

  پرداختیها و دریافتیها- 

 حسابداری
   جدول حسابها-  
   شیوه حسابداری-  
  نظارتها-  

 کاربرد بودجه

نظارت داخلی و خارجی

 دهی مالیگزارش
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116 52و  51 هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره           
  پول نقدبدهی و  مدیریت .2
  اهداف .1-2

هزینه  کاهش،  بودجهمدآکنترل مخارج کل، اجرای مؤثر و کاریر نظ دارای اهدافی مدیریت پول نقد
در کلیدی  یکی از عناصر ، کنترل پول نقد. استی منابعیهزینه فرصت و کارا افزایشاستقراض دولت و 

 کنترل پول نقد را مناسبباید یک سیستم  ،مدیریت بودجهلبته ا. استاقتصاد کالن و مدیریت بودجه 
  .وجود ندارد اجرای بودجه صحت جایگزینی برای بررسی را هیچبرعهده داشته باشد زی

 ،شودپرداخت ها ضوابط قرارداد اساسبرمطالبات است که  آن نیازمندبودجه کارآمد جرای ا  
کن استقراض شود یا از طریق مم نرخ بهره ینکمتر با و کاهش یابد ها هزینه،وصول شودبه موقع  درآمدها

 وعد پرداخت به دقت م اساسبر دبایها  پرداختهمچنین.  شودایجاداضافی انتشار اوراق درآمدزا، پول 

  .بندی شودزمان
فرایند .  توجه کافی نداشتند،پول نقدمد آکارمدیریت مسائل مربوط به  دولتها به  بیشتر گذشته،در  

رکز شده متمل حقوقی و اجرای آنها ئنظم و ترتیب مسای ا برفقط نقدی، هایاجرای بودجه و مدیریت جریان
های  هزینههبنیز کننده خرج واحدهای.  داشتبه پول نقد نیاز  هر روزبانک مرکزیدر حالیکه بود، 

  .در نظر گرفته بودبودجه در   قبالًوزارت داراییرا بهره پرداختی آنها زیرا کردند توجه نمیاستقراض 
جا گذاشته که در ه و نهادی بنی  سازمای میراث،رکزتمریزی مبرنامه معتقد است )1996( 1گارام فالوی  

در واقع، . استطور شفاف تعریف نشده هبهای مربوط به بودجه ری و بخشهای بانکدابخش بینآن مرزهای 
بر است و  بهره، هزینهحاصل از عواید نداشتندلیل هاستفاده ببدون  که پول شدمی توجهی نبه این نکته

 به سبب مخارج آتی را ،ابدیمیر سطح کل، ضرورت دلیل کمبود منابع پول نقد دهاستقراض که ب
در واقع، اهمیت مدیریت بدهی و پول نقد در رفع نیازهای . دهدآن، افزایش میهای آتی بهره پرداختی

 این واقعیترحال،  هبه. های پولی و مالی، شناخته نشده بودخش دولتی و در نتیجه هدایت سیاستاستقراض ب
کالن و یک شاخص  یک هدف کلیدی در اقتصاد ، بانکی به دولتنظامی  که اعتبار اعطایوجود دارد

جدایی  و کندآن را در نظر گرفته و حمایت می  نیزلمللی پولا صندوق بین.های مالی استعملکرد در برنامه
  اهمیت مدیریت کارآمد پول نقد را مشخص  نیزهای بانک مرکزی و بودجه دولتفزاینده میان فعالیت

برخی  راستا گذاشته است و در اینتأثیر مدیریت وجوه نقد رکز بر بهبود عملکرد مالی نیز بر تم. کندمی
اند کننده اعتبار، اعمال کردهصرفمراکز  بیشتر بر وجوه نقد برای کنترل ایجاد برایرا کشورها اصالحاتی 

  .اندکرده  اقدامکننده انضباط کل بخش مالی ابزارهای تضمینتوسعهبه  و
 
 
 

 

1. Garamfalvi 
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  طرفه خزانهیکو حساب نقد  تمرکز موازنه پول .2-2

  نقدموازنه پول  کردن رکزتم م-الف
در . کاهش یابدموازنه پول باید ، عملیات بهرهبا های  سپردهافزایشاستقراض و های هزینه کاهشبرای 

، ندهکن هزینه دستگاههایگاهی اوقات ، شود برداشت میگردانسیستم تنخواهوجوه از یک کشورهایی که 
استقراض   بهنیاز  موجب افزایشهاوازنهم این. کننددر حسابهای بانکی خود جمع میای را های بیهودهموازنه
 دستگاههای دیگرحتی اگر  ،شودمی  خودکننده هزینهدستگاههایهای مالی بعضی از  برای پرداخت،دولتها
د بانکهای نز کننده هزینه دستگاههایای  حسابههنگامی که همچنین . داشته باشندمازاد، پول کنندههزینه

به  مازاددادن منابع  با ات رامحدودیت اعتبار موانع موجود در بیهوده هاینهزاومتجاری نگه داشته شود، 
   .دارداز میان برمیبخش بانکداری 

این حساب یا  بادولت  1.شودخزانه بهتر متمرکز میطرفه کییک حساب از طریق های پولی وازنهم  
مفهوم حساب چارچوب در . انجام دهدها را تواند تمام پرداختمی ،هم پیوستههای از حسابهای بجموعهم
ها را این روش. مبادالت و جریانات نقدی وجود دارد برای متمرکز کردن مختلفی خزانه، روشهای طرفهکی

  : کردبندیطبقه به این ترتیبتوان می
برای مثال ( پرداخت و اسناد آنها یدرخواستها :اری متمرکزخزانه و نظارتهای حسابدطرفه  یکحساب 
 خزانه .کندریزی میپرداخت آنها برنامهبرای آنها را کنترل و و خزانه شود به خزانه فرستاده می) فاکتورها

  .کندهای معوق را اداره میجریان صورت حساب
طور به  راپرداختها کننده هزینهیدستگاهها :شامل یک حساب مرکزی  فقطخزانه 2“انفعالی”فهیکطرحساب 
برنامه اجرای بودجه، برای کل مبلغ  باخزانه . دهندمیانجام طرفه خزانه   یک حساب یکباو  مستقیم

  .دکننمیکنترل را معامالت  همه کند امامحدودیت اعمال می ،معامالت
  زیرترتیبطرفه خزانه به  این موارد، حساب یکدر  :خزانه شامل حسابهای فرعی یانفعال طرفه یکحساب 
  :است
 .استخزانه فرعی حسابهای حسابها، این که دارند  را در بانک مرکزی ییها حسابهاوزارتخانه •

  بانک مرکزی یا بانکهای تجارینزد طبق مجوز خزانه،  رای خود، حسابهاکننده هزینه دستگاههای  •
 .کنندنگهداری می

 
 گردد کـه در حـال حاضـر نیـز بـرای حـسابهای دولـت مرکـزی اعمـال                    بر می ) جرج سوم ( مجلس انگلیس    1787  سال  این مفهوم به قانون    .1

 . شودمی
2. Passive 
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، مبالغ ویژههای با تصویب پرداخت .ی تراز صفر هستند، حسابهادستگاههای اجرایی بودجهحسابهای  •

 است ملزم به کرده معینی که خزانه مشخص حدشوند یا بانکها تا میبه این حساب منتقل  نظر مورد
 .شوندمیپرداخت 

در مواردی که . (شودبسته می هر روز به صورت خودکار پایاندر ه، اجرایی بودجگاههای دستحساب  •
 ) تهاتر روزانه را پذیرفته است،اریزیرساختهای بانکد

بانک مرکزی در پایان هر روز موجودی دولت را که تراز همه حسابهای دولت است، متمرکز و تلفیق  •
پرداختها نیز از . این سیستم مجاز به انجام چنین عملیاتی است و نیاز به مقررات متنوع بانکی ندارد. کندمی

 .شوداند، انجام مییده شدهطریق بانکهایی که براساس رقابت برگز

طرفه خزانه متمرکز  حساب یکدر ، معامالت یهاپرداخت که دهدنشان می مدلی را )3-1(مودار ن  
حالتی است  )3-2(نمودار .  فعال یا انفعالی باشدطوره ب شدشرح داده که طورهمانتواند  که می استشده

  .سابهای فرعی است حدربرگیرندهخزانه انفعالی طرفه  که در آن حساب یک
حجم ظرفیت انجام یا  نیست  کافی در شبکه ارتباطی منطقههایهبشع دارایبانک مرکزی  که نگامیه  

ای به یک نماینده  عملیات بانکی شعبه انجام، را نداردی دولتها و دریافتهاپرداختمربوط به مبادالت بزرگ 
 خزانه سوینماینده مالی پرداختها را از . ودش محول می)طور معمول به یک بانک تجاری مجازبه(مالی 

 نگه نزد خود عنوان بدهی بهرا های مرتبط با عملیات دولت  و بانک مرکزی همه پرداختدهدانجام می

 ، بانک مرکزینزد  حساب یکطرفه خزانه در  رادرآمدها همهطور روزانه هبدولت و نماینده  داردمی

شود می مسیردهیخزانه از طریق ها در مواردی که پرداختتواند داری میاین نظام بانک. کندی میگذارسپرده
  . ، مورد استفاده قرار گیردهستند مجاز یپرداختهال ئومسمستقیم  طوربهدستگاههای اجرایی بودجه یا 

ترکیب  مانعی برای ،زیرساختها وریآفن کمبودو بانکداری  ضعف در نظام کشورها، بعضیدر   
معامالت   برایپرداختیپردازش مرکزی .  استی غیرمتمرکز پرداختهافرایندبا رکز متم ی نقدهایتراز

 ، از نظر جغرافیایی. استبرای اجرای بودجه، مانعی  مناطق دوردست دردستگاههای اجرایی بودجه
ن گرداپرداختهای تنخواهپیشو با توانند حسابهای بانکی مجزا داشته باشند می از مرکزدور واحدهای هزینه 

این . دشومی پیشین انجامهای پرداخت اساس ارائه هزینهپرداخت جدید بر که پیشاین معنه اب. شونداداره 
  . نشان داده شده است)3-3(نمودار گردشی  در گزینه
برای معامالت را که حسابهای دولت  تمامینقدی باید تمرکز تراز هرچه باشد، قررات سازمانی م  

معین  نظامیک  .پوشش دهدای بودجهراف وجوه با حسابهای مدیریت شده مانند  استاستفاده شدهپرداختی 
کز یا غیرمتمرکز و هم تواند هم برای کنترل حسابداری متمر می،شودمعامالت ثبت می تمامکه در آن  مالی

 . مناسب باشد، پرداخت پردازشهایبرای سیستم
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  سه مورد از نظامهای پرداخت هزینه. 3نمودار 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مدیریت پول نقدنظام حی  طرا-ب

در اولـین  .  نتایج یکـسانی دارنـد  ،موازنه پول نقددن کرمتمرکز   مختلفروشهای   مدیریت پول نقد،     به لحاظ 
  ،استخزانه کامل لیت ئو مسبامعامالت و کنترل حسابداری  که پرداختهای زمانی، رسدمینظر ه  بمرحله

دستگاههای
کنندههزینه

دستورپرداخت سند انتقال

چک

نظام بانکی کنندهعرضه

  حساب دوره پیش-1
 تقاضا برای تنخواه -2

واگذاری وجوه

مالیاتینظام  کنندهعرضه

 خزانه

سقف )کلر(چک واگذاری

دستگاه اجرایی بودجه

بانک مرکزی 
TSA 

 روزانه

-ضهحساب عر

کننده در بانکها

 پرداختها

دریافتها

خزانه

 پرداخت از طریق سیستم متمرکز خزانه.3-1نمودار

پرداخت از طریق حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی .3-2نمودار

نماینده مالی

 نظام بانکی

 کنندهعرضهجهدستگاه اجرایی بود نظام بانکی

 خزانه

 گردانپرداخت از طریق سیستم تنخواه.3-3نمودار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             7 / 22

http://ejip.ir/article-1-374-en.html


120 52و  51 هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره           

کـشورهایی   ویژههب حاکمیت ضعیف، بادر کشورهایی . کندعمل میمدیریت نقدی و کنترل مخارج کاراتر       
هـای حـسابداری و مـدیریت    تمرکز کنترل ،کنندگان را برای پرداخت دارد   عرضه انتخابولیت  ئکه خزانه مس  

 :معتقد است ) 1995( 1چاندپرم مثال،   برای. شود فسادو حتی   ی  یکارانا موجباند  تو می جریان نقدی مرکزی  
کننـد  مـی  را یـادآوری  لیت بررسی دقیق پرداختها     ئو مس فقط نه   سیستم خزانه  دوباره شناسایی در   برخی  

ن بـی توانـد شـکاف      می اقدامی چنین   هرچند. ها نیز توجه دارند    بررسی حساب  برایلیت این واحد    ئوبلکه به مس  
هـای  بانکمانند که خزانه تجربه نشان داده است     بر این   عالوه  . کندهزینه و قدرت پرداختی را بیشتر        لیتئومس

از توانـد   نمـی گرایـی   و سیاسـت   گریز.  است  فشارهای سیاسی برخوردار   برابرمقاومت در   کمترین  تجاری از   
مدیریت مـالی    ارکان ضروری یکی از   انضباط   و   ظمرعایت ن . بهبود یابد سیستم خزانه    دوباره شناساییطریق  
گـویی، افـزایش     پاسـخ  تقویـت ای،  های دوره  ابزارهـای کنترلـی، بررسـی      افـزایش  بـا دولت است که    مد  آکار

 .شودتضمین میشفافیت  ، با از همهترمهممشارکت شهروندان و 

ل وئ مس رادستگاههای اجرایی بودجهکه  را دارد این مزیتطرفه خزانه، یستم انفعالی حساب یکس  
 در کشورهای در حال گذار با .دهدل مرکزی نقدینگی را نیز انجام می و کنترکندمدیریت داخلی می

 وجود دارد،ها )EBF2(  وکلیدی و قدرتمندی هاخانه ترازهای نقدینگی وزارتموردمشکالتی که در 
کز شده در بانک  حسابهای متمردربرگیرنده خزانه که طرفهی یکلانفعحساب ا یک احتمال آن هست که

 نزد بانکهای مختلف حسابهای با کنترل بهتری از نقدینگی کل به دست دهد تا سیستمی ،مرکزی است
  .گوناگون

باید  دستگاههای اجرایی بودجه در مدیریت نقدینگی بر مدیریت بودجه نظام اصالح آثارر واقع د  
سیستم مرکزی مدیریت اجرای . ها شودی هزینهای کارموجبسیستم اصالح  قرار گیرد و مورد توجه

کند اما در بخشهای ایجاد نمی کلیدی یهاهای مرکزی وزارتخانه را برای بخشمهمینقدینگی مشکالت 
 مربوط، کشوردر عمومی و زیرساختهای بانکداری را مدیریت  نظامای، سیستم پرداخت سازمانی باید منطقه

  . قرار دهدمورد توجه
عامالت در سطوح تمرکز م  شاملتواند طبیعی مدیریت نقدینگی میها روندر بسیاری از کشورد  

مناطق های دستگاهتسریع پیش پرداختها برای استفاده از روش   و،مرکزی از طریق حساب یکطرفه خزانه
 . باشددور

 در سطوح کنند کهی میرا صرف معامالتخود  نقدینگی بیشتر از کشورها بخش دلیل آنکه بعضیهب  
مدیریت ها بخشهای مرکزی وزارتخانهکه  ییهاپرداخت بدهیها و هزینه مثال رایب( شود میانجاممرکزی 

 
1. Premchand 
2. Europen Business Forum 
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 باید ،) مثال پرداختهای دستمزدبرای(شوند می سررسید ی که در تاریخ مشخصیهایپرداختیا  )کنندمی
  . نقدینگی متمرکز باشد ترازبخش مهم

های هدستگابین ارتباط ، )ارتباط الکترونیکی ( مدرنوریآفن ، مواردی مانند دست مناطق دورجزهب  
 وجود حسابهای بانکی اما. کندتسهیل میداری را  خزانه،)های تجارییا بانک(، بانک مرکزی اجرایی بودجه

روزانه مناسب تهاتر اجرای تواند مانع می دنای ندارکه زیرساختهای بانکی توسعه یافته ییکشورها در متعدد
  . تلفیق باشدهای تمرکز وبرنامهو 

در . ارزیابی شود بانکی نظام آن بر آثارهای مدیریت نقدینگی، باید سیستم در هر اصالحی از یشپ  
بازسازی ساختار  .استناتوان بانکهای از  حمایت ،مدیریت نقدینگیمقررات   کشورها، هدف ضمنیبعضی
 دیگر در سویاز . رار گیرد سیاستی است که باید مورد توجه قموضوع بانکی در این کشورها یک نظام

ا با مشکالت جریان نقدی  آنها ر،مدیریت حسابهای دولتی به بانکهای تجاریکردن محول برخی کشورها، 
  .را انجام دهد  خودداری قادر نباشد، تعهدات اگر خزانهویژهکند، بهمواجه می

 دستگاههای اجرایی اما شودمیها  پرداختموقعرسیدگی بههای نقدی موجب تمرکز کردن جریانم  
 نیازمند ،اجرای بودجهبر مؤثر  زیرا نظارت شوندنمیدهی از قید ضرورت گزارش  بودجهموجب رهایی

  .تعهدات و بررسی مخارج استرسیدگی به 
  
  دهی حسابداری و گزارش -ج

اری استانداردهای حسابدحفظ  ،جداول حسابهاه عوسول تدوین و تئداری مسدر بسیاری از کشورها خزانه
حسابداری دولتی مقررات قوانین و المللی و بهبود های بین مشاوره با متخصصان و سازماناساسبردولتی 
تهیه  .برعهده داردرا   به دولت گزارش اجرای بودجه و تأمین مالیارائهداری همچنین خزانه. است
 یی برای کمیسیون اروپاییهاگزارشهای پایانی سال، گزارش ، ماهه اولشش(قانونی مالی  دیگر هایگزارش

وانین کمیسیون اروپا و دولت طبق قآمارهای مالی تولید و )  استفاده از صندوق اتحادیه اروپامورد در
  .به عهده خزانه است نیز المللی پولصندوق بین

  
  ییا مسائل کار.3-2

   مالیاتوصول -الف
در .  ضروری استامری، مخارجتأمین مالی دریافت پول نقد و مصرف آن برای  زمانی بینوقفه  کاهش

ه دلیل بانکهای تجاری ب.  و آماده مصرف شوندکرده را طی مختلفسرعت مراحل به واقع درآمدها باید 
 . توانایی وصول درآمدها را دارند مالیاتی،هایه اداربیش ازمندی از ویژگی زیرساختاری بخش بانکی، بهره
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رزیابی مالیات،  تشخیص و امانندهایی لیتئوگیری مؤدیان بر مسی پیجاتوانند به مالیاتی میهایهداربنابراین ا

  درآمدها راهای تجاری بانکوقتی. های مالیاتی و ارائه گزارش نهایی، متمرکز شوندرسیدگی به پرداخت
. شوندمیمنتقل به حسابهای دولت  به سرعتآوری شده درآمدهای جمع و یافته افزایش رقابت کنندوصول 

نگهداری مجموع درآمدها برای  اجازه  شاملفقطآورد  بانکی از این جریان به دست میظامنمنافعی که 
، برای انتقال سریع درآمدها به مورددر این . ستی مناسبی برای اعطای پاداش نروشاست که چند روز 

 زحمهال از طریق حقداخت پاداش به بانکهاعالوه، پربه.  شودوضع یترجدیحساب دولت، باید قوانین 
ترین تواند یکی از مهممیبرای مؤدیان نیز  مناسب جریمه نظامیک . دکنمی و ایجاد رقابت بودهتر شفاف

  .باشددر وصول درآمدها تأخیر از اجتناب ابزارها برای 
  
  های پرداخت روش -ب

ی رهاساختازیربه  با توجه. نقدی تأثیرگذار استخروجی جریانهای هزینه معامالت روشهای پرداخت بر 
)  آننظایرالکترونیکی، کارت اعتباری و انتقال چک، نقد، ( روشهای متنوع پرداخت ،مخارجنوع  و بانکی

 انتقال الکترونیکی پرداخت از طریق نظیر ، روشهای مدرن پرداخت. ممکن است در نظر گرفته شوند

 کردنه ساد و مخارج، پرداختینگیجریان نقد  تاوانمندی دولت شدهموجب ت )نقد وجه چک یاجای به (
به بر دیگری روشهای پرداخت  یکی از برتریبنابراین . دریزی کنتر برنامهطور دقیقهبمدیریت فرایند را 

بسیاری عوامل دیگر مانند درجه توسعه اقتصادی کشور، وسعت و رشد شبکه بانکداری و سطح کامپیوتری 
  .سیستم بستگی داردبودن 

ارتخانه دولتی یا که یک وز هنگامی برای مثال(های بخش دولتی برای پرداختی از کشورها ضعب  
 استفادهچکهای غیرقابل پرداخت از ) دکنفراهم می دیگر دستگاهیک برای را خدماتی  ، دولتیدستگاه

که  را دارندمزیت این  چکهای غیرقابل پرداخت .کنندتعدیل میحسابهای خود را  بعضی دیگرکنند و  می
از چکهای  کشورهای متکی به کمکهای خارجیدر برخی . کنندها تأخیر ایجاد نمیاب حسکردندر آماده

 کمکهای خارجی تأمین مالی شده است، نبعکه از م یوارداتبر  برای پرداخت مالیاتغیرقابل پرداخت 
  .واردات استاز ی ش از معافیت مالیاتی بخحاصلهای شکافمنظور اجتناب از به ،امراین . شودده میاستفا

  
  انگیزهایجاد  )ج

 تنظیم مبادالت بانقطه شروع آن،  دهد،ارزش پول انجام  مورد مهمی در ی اساسیاقدامبخواهد اگر دولت 
  ودست آوردها سود بهباید از همه سپردهدر واقع این اصل که دولت . استثبات بین دولت و نظام بانکی 
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. طور جدی پیگیری شودهباید بد، کن پرداخت دستمزدکند دریافت می خدمات بانکی که تمامی برابردر 
  )1990، 1زویسادِ(

در راستای ی یباید ابزارها هستند پرداختهاانجام ل ئومس دستگاههای اجرایی بودجهکه  ییر کشورهاد  
ی در حال گذار متمرکز  کشورهابیشتربنابراین در . دشوبرای مدیریت نقدینگی ایجاد ها گاهدستترغیب 

به دست منافع قابل توجهی  اقدام این بارا زیدر نظر گرفته شود  عنوان اصل اولبهی باید  نقدینگدن ترازکر
  .مدخواهد آ

 نظامهای کلیدی در مدیریت مالی کارآمد یکی از ویژگی: انگیزشهای مدیریت مطلوب نقدینگی در سوئد
 معمول  در یک نرخنفعانه در حساب با بهره دستگاه ذییتخصیص بودجه سال. ای کشور سوئد استبودجه

تر مصرف کند، بهره کمها را در یک نرخ  تخصیصیاگر دستگاه. شودمیگذاری رای هر ماه، سپردهب 12/1
 مصرف بیشترها را در یک نرخ  تخصیصی اگر دستگاهبرعکس،. گرددبرمی حساب تراز پرداخت بهآن 
ه  در توزیع بمتفاوتیلبته دستگاهها توان ا. های دولتی را پوشش دهدد بهره بپردازد تا هزینه استقراضند، بایک

  .دهدوجوه نقد را افزایش می اما این سیستم منافع دارندگان دارندموقع و دقیق معامالت 
 ی یجاه بهبود مدیریت وجوه نقد، دادن مجوز به دستگاهها برای جابراستایروش دیگر در   

 وقتی. های پایان سال طراحی شده است برای اجتناب از موجامراین . های استفاده نشده استتخصیص
ی یایابد که نتیجه آن افزایش کارزایش میی دستگاهها افیا وجود نداشته باشد کارانهیسال مازادمصرف 

  .استها بودجه و منافع دستگاه
  
  بهای بانکی دولت مدیریت حسا.4-2
حسابهای بانکی دولت و   وصولیهای سازمان مالیاتی، مخارج پرداختی،تمامیلیت رسیدگی کامل به ئومس
تجاری بانکهای که هنگامی. عهده خزانه استه، بایالعاده بودجهای یا فوق بودجهاضافی وجوه گونههر

 مورد کنترل و  را ترازنامه بانکداری باید خزانه،هستندا پرداخت مخارج یآوری درآمدها  جمعمشغول
نیاز را  و اطمینان مورد  را بهتر بررسی کردهازنامهتر ، دولت تاشود موجب میاین عمل. دهدبررسی قرار 

 ، برای مدیریت بودجهیحسابهای بانکبر استفاده از عالوه . کندفراهم برای مدیریت نقدینگی و بودجه 
 اساسبرباید انتخاب این بانکها، حسابهای سپرده داشته باشد که های تجاری بانکتواند نزد میداری خزانه

 ی از فروش کاالهاحاصللیت وجوه حسابهای متمم ئومس. باشند داشته بیشتریهی رقابت باشد تا بازد
  .داری باشدبر عهده خزانهنیز باید حمایتی 

 

1. De Zoysa  
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  هابرنامه ریزی مالی و پیش بینی. 3

ریزی مالی برنامه ،های استقراضبرنامهتهیه نقدی و های ورودی و خروجی  اطمینان از سازگاری جریانبرای
و به  هدشتدوین و تکمیل  پیشنقدی باید از ی ریزبرنامه. جریان نقدی الزم استهای بینیو پیش

بر این عالوه . نندکمصرف  کارآمد طوربه را خودبودجه ها دستگاهتا  ابالغ شود دستگاههای اجرایی بودجه
. کمتری صورت گیردکه استقراض  طوریهبدهیها را کاهش دهد ب مرتبطور بهها باید مدیریت بدهی

برنامه تهیه  ،یلامریزی برنامه . دارد از انجام آن، اهمیتپیشهای استقراض، برنامهتهیه و اعالم نابراین ب
را های ماهانه بینیپیش های نقدینگی ماهانه وبودجه، برنامهاجرای  یک برنامه کامل ،انه نقدینگییسال

  .گیرددربرمی
  
  خصیص بودجه و برنامه های نقدینگی برنامه ت.1-3
  برنامه ریزی مالی در یک سال -لفا

های مخارج را نشان بینیپیشکه کند تهیه میرا بودجه برنامه تخصیص بودجه بخش  از کشورها، عضیدر ب
گاهی اوقات، . کند برنامه حساب نقدینگی را تهیه می،این گزارشداری با استفاده از دهد و سپس خزانهمی

نقدینگی از طریق برنامه که  در حالی دارد دستور پرداخت  بهنیازفقط بودجه اجرای در برخی کشورها 
  . کند یک برنامه مالی تنظیم میفقطداری  خزانه دیگری در کشورها1.شود کنترل مینقدینگی

بودجه و برنامه نقدینگی باید  یاجراشود برنامۀ تهیه و ین روشها استفاده میار هر کشوری که از د  
های یـبینبودجه، پیش یاجرابرنامه . شودبه روز  دیگر تدوین و برای سالهای برای یک سال مالی تنظیم و

تنظیم دوباره   شش ماهه یاباید برای هر دوره سه ماههو دهد نشان می شش ماه  یاسه ماه برایرا خارج ـم
  .شود

حساب بدهی صورت بازپرداخت وامها یا نظیرهای ماهانه از جریانهای مالی بینی پیش،برنامه نقدینگی  
 از اینکه حساب پیش را انجام شده پیشتری که ی و طرح قرارداد وامهاگذشتهدولت، پرداخت بدهیهای 

 داشته توجه برنامه تخصیص بودجه نیز  بهبرنامه نقدینگی باید .دهدوجود آید، نشان میه اضی بجدید استقر
 روجی اقتباسخو ورودی های ه جریان از برآوردهای ماهان،های استقراضیبرنامه. شودبه روز هر ماه  و

  . شودمی
های  برنامهامابه نقدینگی کامل ندارد نیازی  نقدی،ای نظام بودجهبرنامه تخصیص بودجه حتی در   

 ه طوربباید کار این.  به روز شودهرماهها باید این برنامه.  نقدینگی کامل باشدنقدینگی ماهانه باید بر مبنای

 
 .کند تعیین مییمقررات کند و برای مرحله مدیریتی پیش از پرداختبرای مثال در ترکیه، دپارتمان بودجه برنامه اجرای بودجه را تهیه می. 1

  م  دارای سیستم خزانه داری فرانسوی نیز انجا دیگراین روش در کشورهای.  که خزانه برنامه نقدینگی را تهیه می کند استدر حالیاین 
  .شودمی
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داختهای  پرجدولهاینرخهای ارز و نرخهای بهره، تغییرات در قرار دادن تغییرات  مورد توجها بو  فنی

  .  انجام شود دیگردرموا  و، تعهدات پرداخت نشدهویژه گذاری سرمایهیطرحها
 اتتعهدو ها پرداختکامل باید به بررسی  ، نقدهایهای خروج جریان برنامه برایهای ماهانهگزارش  
ی با یهادر سیستمسیستم پیش پرداخت یا در انتقاالت نقدی ماهانه برای ا هاین برنامهاز . بپردازد

 به استثنای .دشواستفاده می) TSA(خزانه طرفه یکیک حساب ، در محدودیتهای نقدینگی برای پرداختها
  .  باشداین محدودیتها باید مطابق برنامه تخصیص بودجه، خاصشرایط 
 بودجه بخشداری، بین خزانهوز کردن آن نیازمند ارتباط نزدیک به رگزارش برنامه نقدینگی و هیه ت  

 وظیفهبیشتر های خروج جریانهای نقدینگی، گزارش ماهانه برنامهتهیه .  استیمالیاتمدیریت  بخشو 
داری خزانه ،نیاز به تعدیل در تخصیص بودجه صورترحال، در هبه.  تا وظیفه بخش بودجهاستداری خزانه
 .کندهمکاری دجه بخش بوا باید ب

 
   بودجهاجرای -ب

های نقدینگی و های بودجه، برنامهدر گزارشباید زیر اصول اجرای بودجه، ی یاو کاربه منظور اثربخشی 
  :د قرار گیرورد توجه، مهابرنامهاجرای این 

 به ، نسبت به مبالغ تخصیص یافتهقبلاز باید  ی اجراییگاههادست، اجرای بودجههای برای تهیه برنامه •
 .آنها، آگاهی داشته باشند

در  بایدمشکل نقدینگی، بروز  شرایط در  و شوددر اختیار گذاشتهبدون تأخیر به موقع و وجوه باید  •
 طور غیرشفافجای آنکه به به برنامه اصالحی همچنین. شودبرنامه واگذاری نقدینگی تجدیدنظر

 . شودمجانل ائو مسهایهوزارتخاناطالع  ا بزم استال گیرد اختیار قرار تأخیر وجوه در تجدیدنظر شده یا با

مناسب برای واگذاری ریزی  برنامهنیازمند امراین . توجه کافی شودی یدست جغرافیادورباید به مناطق  •
ا وزارتخانه مربوط ب وزارت دارایی ایمنطقههای همرکزی و اداربخشهای  مطلوب بین وجوه و هماهنگی

 .است

. تهیه شوندو با دقت کافی صورت واقعی ههای نقدینگی باید بدجه و برنامه بواجرای یهابرنامه  
  :را مورد توجه قرار داد  زیر مواردبایدها این برنامهبنابراین در تهیۀ 

 .مورد محاسبه قرار گیرندتعهدات آینده مالی نیازهای  •

  کهاز کشورهادر بسیاری  .کندایجاد میوقفه  جریانهای نقدی بدون تنظیم تعهدات، تنظیم •
 ،کننده هزینه دستگاههای آیا که شود مشخصباید  ،محدودیتهای ماهانه سقف نقدی وضع شده است

 .کنند یا طبق محدودیتهای نقدی ماهانه باید ایجاد تعهد هستندسقف بودجه مازاد بر  ایجاد تعهد همجاز ب
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تعهدات برای سال سررسید و بودجه و برنامه نقدینگی باید موعد مقرر پرداختها تخصیص  برنامه در •

 بار یا بخشی از بودجه را در هر چهار ماه یکفقط از کشورها بعضی.  شودهبسحاممالی 
12
در را بودجه  1

 ماهانه تخصیص بودجه جدولهای برای مثال .بخش نیست رضایت،این روش. دهندهر ماه تخصیص می
پیشرفت فیزیکی  پرداختی مقطعی یا ولهای جدنظیر متعددیل گذاری، به عوام سرمایهطرحهایبرای 

 .کارها بستگی دارد

برای تنظیم پرداختهای نقدی است  بیشترمحدودیتهای ماهانه  اعمال .به زمان نیاز دارد تعهداتتعدیل  •
برای کاالها و خدمات حتی  وزیرا یک ماه، مدت کوتاهی برای تعدیل تعهد تا تنظیم تعهدات، 

 باید با محدودیتهای نقدینگی ماهانه پرداختهاوقفه در ایجاد اجتناب از رای ب .است پرسنلیغیر
برای تعهدات ناپایدار،  .سازگار باشدتعهدات انه یسالمحدودیتهای نقدینگی سه ماهه و  محدودیتهای

  کردنباید طی آماده مربوط به تعهدات پایدار شکالت است و م کافی یک دوره سه ماههکمدست
  .شودرفع بودجه 

 .از طریق دستگاه مدیریت نقدینگیمشخص شود نه بودجه متولی از طریق باید رنامه تخصیص بودجه ب  
. برتری دارد زانهبه اعمال نسبتهای رومحدودیتهای نقدینگی دقیق ماهانه اعمال  ، اضطراریشرایطدر یک 

البته به . کافی نیستمازاد دات ـه مشکالت تعرفع، برای  ماهانهطورتنظیم نقدینگی به داشت که توجهباید 
های سه ماهه بینیباید پیش شود میانجامبینی ماهانه جریان خروجی نقدینگی  که پیششرایط خاصاستثنای 

اه برای یک سال ـ هر سه م، استقابل تمدید و در دو حالت به روز شده بنابراین برنامه نقدینگی . اتخاذ شود
  که هنگامیتواند  میامر این .هدیتهای خروج جریان نقدینگی سه ماه مطابق با محدو، هر ماهیامالی 

 اطمینان پایدار بین برنامه نقدینگی و برنامه تخصیص سه ماهه بودجه یک د وشهای مجزا تهیه میبرنامه

 .وجود آوردهب

  
  بینی درآمد پیش-ج

هـر مـاه بـه روز       هـا   بینیاین پیش ت  بهتر اس  . ضروری است  امریتوزیع درآمدها   از  های ماهانه   بینیپیش تهیه
  .دارگذتأثیر می هادرآمدبر وصول  یمالیاتمدیریت  نظامدر تغییر  کالن یا یتغییرات اقتصاد زیرا، شوند
کـه   طـوری هبـ .  تحلیل اقتصادی و کارشناسی مـدیریتی اسـت        نیازمند ،های ماهانه درآمد  بینییشپه  هیت
با همکاری صمیمانه و نزدیک     گمرکی    و مالیاتیبخش  . کندحاسبه  را م  ی مالیات نظاممدیریت  تغییرات  بتواند  

 از  بعـضی در  . دهنـد  انجـام     بایـد ایـن کـار را       هـستند  یاقتـصاد کالن   تحلیلهای   ئولمسخزانه و بخشهایی که     
از تـر   قـوی  کننـد،  وصـول مالیـات تهیـه مـی        که بخشهای مربوط به    ایهای ماهانه بینی پیش  جزئیات ،کشورها

تغییـرات  دهنـد امـا     سال مالی نـشان مـی     را طی   درآمدهای بودجه   توزیع  آنها وضع   . استدی  تحلیلهای اقتصا 
مجبـور  دولت  ممکن است   بنابراین  . گیرنددر نظر نمی   ، از تصویب بودجه در پارلمان     پسرا  مالی و اقتصادی    

  . را تقویت کندبخشهای مالیاتی  بینی شدۀهای پیشظرفیتباشد 
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های درآمد بایدبنابراین، .  استالزم کارآمدبازبینی یک سیستم   باشدآمدبینی کارپیشآنکه برای   
 تنظیم تعدیل شده استها بینیپیش فروض که با توجه به تغییرات یالیاتـ ممهمالم ـاقاس ـبراسولی ـوص
 ،وصول مالیات، نتایجگزارشهای  و  تشخیص درآمداساسبرباید  یانههای درآمد سالبینیپیش .شود

 روند کوتاه مدت مدلهای اقتصاد مانند  کوتاه مدتبینیابزارهای پیش.  باشد آننظایرو اقتصادی  هایارزیابی
  . استمفید نیز بینی مالیاتها کالن و مدلهای پیش

 مسئولهای دستگاه داریخزانهنیز که   راغیرمالیاتی بینی درآمدهایپیش بایدبینی درآمد پیشهمچنین   
  . دربرگیرد،اندکردهنظیم این درآمدها توصول مدیریت و 

  
  نها برآوردهای ماه.2-3

 به  برای انتقالهای انجام شدهاوراق دولتی و نیز تعیین موعد پرداختفروش خزانه و حواله  بندی زمانبرای
  . نه توزیع جریان نقدی انجام شوداکنند، باید برآورد ماه عمل میتنخواه که در سیستم هاییهمؤسس
  برای مخارج.کند ایجاد نمیخاصی، مشکل های دستمزد و پرداختمات بدهیهانه خدابینی ماهپیش  
 و  آنها ثبتمخارج به همراه موعد پرداختو  مناسبی از تعهدات سابقۀه بازبینی، مرحل الزم است در دیگر

 پرداخت در یک نظام. ند هستکار کننده قادر به انجام این هزینههایدستگاه فقطدر عمل، . نگهداری شود
 هایدستگاه اطالعاتی که اساستعهدات و بازبینی مخارج، خزانه باید برمناسب متمرکز و بدون پیگیری 

معطوف ) گذاری سرمایهطرحهای انندم(پرداختهای بزرگ  دهند، تمرکز خود را برکننده ارائه میهزینه 
  .  بسنده کندکلیبه ارائه برآوردهای فقط  پرداختها،  سایرکند و در مورد

 عوامل مربوط زیرا کند تهیه  به جای خزانهمدیریت مالیاتیبخش را نه درآمدها ابرآورد ماهر است بهت  
نه باید ابرآوردهای ماه. نه درآمدها مؤثرنداتوزیع ماهدر شدت هبه مدیریت مالیاتی یا رفتار مؤدیان، ب

داری تشکیل شده که ته خزانهبعضی از کشورها کمی در امربرای انجام این . ، بازبینی و به روز شوندهرهفته
به شرط آنکه تواند به بهبود مدیریت نقدی بیانجامد میی رتیباتچنین ت. دهندمی جلسه  تشکیلطور هفتگیهب
  .تأثیر نگیردمدیریت روزمره بودجه یا تعیین اولویتهای سیاسی  از
  
   مدیریت بدهی دولت.4
  ل عمومیئ مسا.1-4

  ایات قانونی و بودجهبیرت ت-الف
ی بدهیها  مدیریتمجزایقانون بودجه یا قانون  مثال، رایب(ن و قان باید اجتناب از بدهی کنترل نشده،رایب

لیت ئوباید مسمقام این . باشداستقراض  یک مقام دولتی مجاز به فقط که ای وضع شودگونهبه) عمومی
  .) مثال وزیر داراییرایب( داشته باشد  برعهده رامدیریت مالی
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 قانون 1.ددر قوانین بودجه سنواتی گنجانتوان استقراض را میرات مربوط به تعیین حدود  مقرهمچنین  
  کهباشد های فروش ابزارها و روش شاملقوانین باید. کندرا مشخص استقراض انه یبودجه باید برنامه سال

ذیر باشند تا زمینه پذیرش  کافی انعطاف پاندازهرحال، قوانین باید به هبه ،بگیردکار ه ب آنها راتواند میدولت
  . اطالعات را داشته باشندوریآفنهای توسعه در بازارهای مالی و سیستم

  
  بینیشفافیت و قابلیت پیش -ب

ند از اعبارتف اصلی اهدا.  باشدمشخصاهداف سیاست مدیریت بدهی دولت باید آشکار و برای عموم 
 همچنین . هزینه اخذ وامکاهشو ) طرحها وط به مربوامهای ( ویژهیطرحهاه یا تأمین مالی کسری بودج

یت از سیاست پولی و تشویق حما ، مانند توسعه بازارهای مالی رادولتها از مدیریت بدهی اهداف دیگری
توسعه بازارهای توسعه یک بازار بزرگ و روان برای بدهی دولت، مدیریت پولی و . دارند  در نظراندازپس

  .کنندا تسهیل میرمالی 
های زینهه کاهشه، در گیرندنااطمینانی در برنامه بدهی وام شد کاهش یادآوریطور که نهما  

در نظر  با 2.کنندمی اعالم پیشاز  خود را استقراض کشورها برنامه بعضی از. شوداستقراض منعکس می
قراض عمومی با را در برنامه استآتی  یهادهتوان میزان مزایآوری درآمدها، می نااطمینانی در جمعگرفتن
توان یک هفته میمزایده را  برای مثال مشخصات دقیق مربوط به یک.  درصد نشان داد±)10-20(دامنه 
دولت باید گزارش  . پس از انجام آن انتشار یابدبدون وقفهنتایج هر مزایده باید . دکر از انجام آن اعالم پیش

های دولتی  جزئیات ضمانتنظیرهای دولتی را بدهی و آمار کند ارائه  به مجلسجزئیات سیاست بدهی خود را
  .منتشر کند ،های احتمالیبدهیو 

عنوان بخشی از سیاست گیری بانک مرکزی بهوامعملیات  ،نخست . داردکلیبُعد مدیریت بدهی دو   
ضه اوراق قررسد بتوان با استفاده از به نظر می. أمین مالی کسری بودجه تبرای استقراض دولت  دوم،پولی و
رحال  هبه. کرد رونق بازارهای مالی ایجاد  الزم را برای انگیزه،عنوان ابزارهای سیاست پولیبهدولتی 

،  شده میزان اوراق منتشربرضروری است توافقهای حمایتی مانند همکاری متقابل مقامات پولی و مالی 
 پولی و تقسیم هزینه این تأمین  انجام مدیریتبرای بودجه دولت میزان تأمین مالی بیش از برابرحمایت در 

  .انجام شود ،مالی
 
 
، در تایلنـد بـه   )Miller،1997میلـر  (گیری سالیانه، همزمان با تهیه الیحه بودجه، تهیه و بـه پارلمـان ارائـه مـی شـود                در کانادا حدود وام   . 1

  )Permchand ،1993پرمچاند . ( درصد بودجه سالیانه باشد10موجب قانون، استقراض خارجی نمی تواند بیش از 
انه جزئیات ابزار موردنیاز تأمین مالی، برنامه مزایده ها و ساختار یطور سالهستان خزانه داری در گزارش مدیریت بدهی، ب برای مثال در انگل.2

 . طور فصلی اعالم می شودهدر ترکیه، برنامه وام گیری ب. کند است، اعالم میکردهسررسید انباره اوراق طالیی را که دولت منتشر 
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  لیتها ئو سیاست بدهی و مس-ج

 راستایدر  تأمین مالی کسری بودجه، تعیین اهداف استقراض برایمرحله در طراحی سیاست بدهی نخستین 
  .است 1انتخابهای راهبردیمرحله دوم تعیین . اهداف مالی است

 ،)شود بررسی میدر آیندهبه طرحها مربوط های ل وامئمسا(مالی استقراض از بازارهای  با رابطهدر   
تاکتیکی مربوط به انتخاب ابزارها، وجوه سیاست  و ی راهبردهایانتخاب دربرگیرندهطراحی سیاست بدهی 

  )1997، 2ز داتل ودوسیفرکارا( .است  آننظایر نیاز، بازارهای هدف و مورد
تشویق  و ریسک عواملگذاران،  نیاز سرمایهاساسید بری از این ابزارها با مناسبانتخاب ترکیب  

تعیین  وامها و ریسک تعدیل ،وامهان کردتراز تعیین سررسیدها در  .نقدینگی و توسعه همه جانبه بازار باشد
های بهره را هزینه ، داخلییبازارهای عمده فروشگذاری هدف. گذاران بسیار مهم استترجیحات سرمایه

  .شوداندازتواند موجب تشویق خانوارها به پسوسعه بازار خرده فروشی میتدهد اما کاهش می
گذاری یا پرداختی سرمایه (ایویژه از در نظر گرفتن ابزارهای پیشدر اقتصادهای در حال گذار،   

وجب تغییر ناگهانی خدمات بدهی که م 3)کنددولت که با تغییر سطح عمومی قیمتها به همان نسبت تغییر می
 وجوه در سبد استقراض به سازیگوناگون، 4پورتفولیو براساس نظریه. کرد ییشترب احتیاطباید ند، شومی

انجامد، اما استقراض به پول خارجی در برخی کشورهای در میاستقراض  و کاهش هزینه ریسککاهش 
  نامیده  5"مشتقات"که استفاده از این ابزارها . ها شده استهزینهو  ریسک افزایش موجبحال گذار 

 یی کشورهاچنین نباید در روش، این خاص به استثنای برخی موارد . کارشناسی دقیق استنیازمندشود می
  . کار گرفته شودهب

در عین  باشد، داراییلیت طراحی سیاست بدهی و تأمین مالی کسری بودجه باید به عهده وزارت ئومس  
در . فتن آثار بدهیها بر سیاست پولی ضروری استارتباط نزدیک با بانک مرکزی و در نظر گرحال حفظ 

توزیع .  از وزارت دارایی استبیش ،بانک مرکزی از عملکرد بازارهای مالی اطالعات کشورها  ازبسیاری
، درجه توسعه بازارهای مالی دارایی وزارت فنی ظرفیتهای اساسلیتها برای اجرای سیاست بدهی باید برئومس

ل اجرای سیاست بدهی و مدیریت اوراق ئودر برخی کشورها بانک مرکزی مس.  باشد توجهو اهداف مورد
تعهد کامل وزارت دارایی در مورد مدیریت  حرکت به سوی  نیزدر کشورهای توسعه یافته. قرضه است
   6. بدهی و مدیریت پولی اجتناب شودبا این دیدگاه که از تضاد سیاست، بدهیها است

 

1. Strategic Choices 
2. Ferre Carracedo, Dattels  
3. Index – Linked and Currency Linked 
4. Portfolio Theory 
5. Derivatives  

  .  را ببینید)1997(برای مثال، خزانه داری انگلستان، . 6
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  مدت و بلندمدت ن مدیریت بدهیهای خارجی میا.2-4

بدهیهای داخلی و  باز بودن بازارهای مالی، اختالف بین  درجهدر کشورهای با درآمد متوسط، با افزایش
ی را که به پول خارجی داخل هم بدهیهای خارجی و هم اوراق قرضه ،بندی بازاررتبه. رود میبینخارجی از 
 و طرحهارحال مدیریت  ه به.گیرددربرمی، هنددانتشار می  آن راخارجیدهندگان وامشود و منتشر می

 و وامهای ایدر کشورهای با درآمد پایین، وامهای برنامه.  استایویژهی نیازمند فرایند اوامهای برنامه
های مدیریت بدهی خارجی سیستم. دندههای خارجی را تشکیل می بدهیازبزرگی بخش ، مربوط به طرحها

  : داشته باشندرا  زیرمیان مدت باید مشخصات
 اعطای  وبه انعقاد قرارداد وام خارجیجاز م) داراییوزارت (یک مقام دولتی تنها باید  : قرارداد وامهاعقد
باید در برنامه مالی پیوست )  کمک به تعادل در تراز پرداختها و بودجهبرای(ای وامهای برنامه. ت باشدنماض

موجب موضوع این .  وامها باید به تصویب مجلس برسد کشورها، موضوع اخذبعضیدر . گیرندبودجه قرار 
ممکن است اخذ وام از کشورهای  .امکان دارد دریافت وام با تأخیر انجام شودافزایش شفافیت است اما 

  . و قانون اساسی کشور بستگی داردقوانینو چارچوب  به شرایط امر باشد اما این بهتر جهان مختلف
گذاری  سرمایههایا برنامهی چند ساله طرحهای برای تأمین مالی فقط باید  مربوط به طرحهاهایوام  

 ذکر باید در این اسناد  مربوط به طرحهامیزان وامهای. کار رودهت، ب که اسناد آنها آماده اسPIP(1(عمومی 
زان و  باید می فهرستاین. باشدبودجه سنواتی پیوست  عنوان به بایدمربوط به طرحهافهرستی از وامهای . شود

 که طرحهایییزان کلی  م،دست کمیا  مربوط به طرحهاهای میزان وام. را دربرگیردشرایط مربوط به هر وام 
  . سال تأمین مالی کند، باید به تصویب مجلس برسدخواهد در یکدولت می

 ط،اقسا ضمانت، مبلغ پرداختی، سررسید  و نوع قرارداداساس شده باید بردریافتوام هر  :ثبت معامالت
شرایط مربوط به هر وام، ثبت  و تغییربخشی از وام که پرداخت شده بدهی، بخشودگی ، برگشت بندیزمان
  .شود

ای  هر معاملهجای ثبت کلی و یکجای معامالت، به استحسابداری، بهتر مقایسه و امر تسهیل در برای  
مخارج واقعی به پول ملی، بهتر با   برای مثال، مقایسه هر برداشت به پول خارجی.طور جداگانه ثبت شودبه

در برداشت شده ندرت با نرخهای وزنی ارز هماه بمتوسط نرخ ارز در یک. ه مقادیر کلی استاناز مقایسه ماه
  . طول ماه برابر است

در برخی کشورها اطالعات مربوط به برداشتها به سهولت . استآوری اطالعات ، جمعاساسی مشکل  
   اطالعات ارسال شده از سوی اساس برفقط مخارج را اغلب مدیریت بدهی، دفتر. در دسترس نیست

طور هماندر نتیجه . کنندموقع ارسال نمیدهندگان، این اطالعات را به وامهمهکند اما دهندگان ثبت میوام

 
1. Public Investment Programmes 
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سان حسابر اختالف این اطالعات با گزارش بودجه اجرایی، دلیلبه تأکید دارند، ی محاسباتهایهمؤسسکه 

  .  کنندتوانند حسابرسی دقیقی ارائهملی نمی
برداشت از وامهای   وکافی نیست  و دفتر مدیریت بدهی طرح مدیران،انتشار اطالعات بین وزرا غالباً  

های انتشار اطالعات در مجموع، برنامه. شود با دفتر مدیریت بدهی هماهنگ نمیمندنظام ایگونهبهتضمینی 
نفع به دفتر مدیریت بدهی،  ذی افراد وطرحنه توسط مدیران ادهی ماهستم گزارشبا ایجاد یک سیباید 

.  مقایسه شودمندنظامطور هدهندگان و استفاده کنندگان باید بدست آمده از وامههای بداده  وتقویت شود
 هایسهمؤسعهده  آنها بر مالی  تأمین است که طرحهاییدفترداری مناسب ازسیستم  نیازمند موضوعاین 
   .شودمحاسبه میتغییرات نرخ ارز در سیستم حسابداری و   استIFIS(1( المللی بینمالی

 باید نگهداری شده و مجددریزی ها و تأثیر عملیات برنامهبرداشتبرنامه پرداختهای آینده و  :مدیریت بدهی
ی بدهاقتصادی و سیاست های کالن بینی الزم را برای پیشاساسیتا اطالعات طور منظم به روز شود هب

  .فراهم آورد
پرداختها سررسید  تعیین میزان دقیق البته،. دشو میانجام شرایط قراردادها اساسبینی پرداختها برپیش  

  دهند، اکتفادهندگان می به اطالعاتی که وامفقطبرخی کشورها . استنیازمند داشتن اطالعات دیگری 
دقیقی دهندگان اطالع وام ی از چگونگی محاسبه پرداختها توسط دفتر مدیریت بده اوقاتبیشتر. کنندمی

حسابداران بدهی باید کارآزموده ).  میزان پرداختها به ارزش پول کل کشور بستگی دارد کههنگامی(ندارد 
  . به دست آورنددهندگانوام را از اطالعات مربوط به روشهای محاسبه پرداختها ای کهگونهبهو خبره باشند 

 برنامه رویقراردادها کنترل کاملی  دوبارهریزی  دفاتر مدیریت بدهی برای برنامهطور بعضی ازهمین  
  .کافی استصفحه گسترده ساده از طریق ، یک مدل مجدد ریزیبینی برنامه پیشبرای. پرداختها ندارند

  . دقت محاسبه شود باید به،آن، برنامه زمان پرداختهای مربوط به مجددریزی برنامهمنظور مدیریت  به
 مجددریزی که مدیریت برنامههای مدیریت بدهی سیستمشکل از طریق اجرای در حال حاضر این م  

های عمومی و حتی بدهی بخش خصوصی، از طریق دستگاه، بدهی اغلب 2.شود میوضع ،را به عهده دارد
 و در نظر گرفته این بدهیها را ، دولت باید در محاسبه.شودبه دولت منتقل می مجددریزی برنامهعملیات 

 منتفع شونده از فقط باید دولت طور طبیعیبه. کنندنهادهای منتفع از وامهای جدید باید آنها را جبران 
 خود را به دولت بندی اولیه، بدهیبرنامه زمان اساسها باید بردستگاهباشد و  قراردادها دوبارهریزی برنامه

  .بازپرداخت کنند
 

1. International Finacial Institutions 
  و) CS-DRMS( ثروت عمومی –، سیستم تحلیل مالی، مدیریت ثبت بدهی (UNCTAD) دبرای مثال مدیریت بدهی آنکتا. 2

های مربوط بسط داده شده، با وارد کردن دادهکه توسط بانک جهانی ) DSM(مدل پایداری . های گسترش یافته در برخی کشورهاسیستم
  . کندگیری میار بدهیها را به طور کمی اندازهبه سیستم مدیریت بدهی، ابزارهای موردنیاز برای تأمین مالی را مشخص و آث
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با کنندگان  ه، مذاکریاقتصادتحلیل کالن  نیازهای پاسخگویدهی بدهی باید  گزارشامنظ :دهیگزارش

ن منظور وامها باید ه ایب. ریزی مالی و بازبینی بودجه باشد برنامهالنئو، مسی دیگردهندگان یا کشورهاوام
دهی ارش گزکلیسیستم ابالغ شده از سوی بانک جهانی، چارچوبهای . بندی شوند طبقهدرستطور هب

  نیازهای  ویژهبهبینی و  پیش و بازبینی مالیدر مورد  دیگر برای رفع نیازهایاماکند بدهیها را ارائه می
  .کنندگان وامها، باید تکمیل شودریزان مالی یا مذاکرهبرنامه

شود  بدهی، بازبینی میخدمات وظایف اغلب در کشورهای دارای سیستم حسابداری نقدی :حسابداری
پرداختها نه . شوددوبل نیز احساس میتعهدی سیستم حسابداری یک   بلکه نیاز بهنیست کافی  اقدامایناما 
بدهی نیز عملیات  روشهایشود بلکه از میانجام  از طریق حسابهای بانکهای دولتی  و نقدیصورته بفقط

) وامهای خارجیاز برداشت  مثال رایب(افزایش بدهیها ).  آننظایر ها واستمهال، بخشش( شوداستفاده می
  داد دولت برای تأمین مالی  قراربرای مثال(مربوط باشد های مالی ممکن است به افزایش دارایی

  .) عمومیدستگاهیک گذاری سرمایه
فرایند حسابداری باید مطابق با .  مربوط به ضمانتها و وامها باید ارزیابی و محاسبه شوندیسکر  

شود استمهال قرار است  که وامی برای مثال . اهداف سیاست بدهیاساسنه براستانداردهای متعارف باشد 
 پیروی. باشد افتادهاتفاق این  وارد حسابها شود که زمانی اما باید در نظر گرفته شودریزی مالی باید در برنامه

های واقعی هبینی شده، اهداف سیاستی و دادهای پیش مغایرت بین داده، از استانداردهای حسابدارینکردن
 هایتفسیر بسیاری از گزارشهای واقعی،  دادهدوبارهو بررسی ) بخشودگی بدهی(و آشفتگی عملیات جدید 

 بخشودگی مانند ویژه یاتعملمورد استفاده برای روشهای حسابداری . کندمیدشوار مدیریت بدهی را 
  . شوددر نظر گرفتهبدهی  هایباید در گزارشبدهی، 
. نیست برای مدیریت بدهیهای خارجی یکپارچه ،سازمانی دولتسلسله مراتب رها در بسیاری از کشو  

سایر وزارت امور خارجه و ، )یا وزارت اقتصاد(ریزی سازمان مدیریت و برنامه، داراییممکن است وزارت 
  .دخالت داشته باشند در مدیریت بدهیهای خارجی سازمانهای مربوط

 به گذاری و مدیریت بدهیها را نیزلیت سیاستئوی است باید مسل مدیریت مالئو که مسداراییوزارت   
نیازهای  قرارداد وام با انطباقنویس قراردادها و ارزیابی پیش بازبینی نیازمند امراین .  داشته باشدعهده

و  هدایت مذاکرات مالی ،وامخدمات آینده هزینه  آثار ارزیابی  همچنینای،سیاست بدهی و سیاست بودجه
  .استو ثبت بدهیها حسابها نگهداری سیستم 
آمار بدهیها   بانک مرکزیامامدیریت بدهی است و پاسخگوی ول ئ مس،دولتدر بسیاری از کشورها   

 تمامدهی  متضمن پوششامر این . و این نوع ترتیبات سازمانی پذیرفته شده استکندمی نگهداری را
در کشورهایی که این نوع تقسیم هرحال، ه ب. ددهانجام می بانک مرکزی را ها پرداختزیرا معامالت است

ول مدیریت و اجرای سیاست بدهی وامهای ئواحد آمار بانک مرکزی که مسولیت انجام شده است، ئمس
وجود دو واحد . ارائه کندبه وزارت دارایی گزارش مربوط به آمار وامها را باید خارجی میان مدت است 
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      وظایف خزانه و مدیریت نقدینگی

 

133
 و سردرگمی هم ریختگیهب موجب اغلب، دارایی در وزارت آماری، یکی در بانک مرکزی و دیگری

  .است
سو و  گذاری از یکیهریزی و برنامه سرماباید بین کارکردهای مربوط به مدیریت بدهی، بودجه  

 نیازمند، گذاریریزی سرمایهریزی و برنامهبودجه. ل شدئز سوی دیگر تمایز قاامدیریت کمکهای اعطایی 
مدیریت مخارج از  قسمتنباید در این و دفتر مدیریت بدهیها  هستندهای مخارج بندی برنامهاولویت

 را تأمین طرحهایی  باید فقطمربوط به طرحهاهای واممطابق اصول علمی،   سویکاز . عمومی دخالت کند
   اساساگر جزئیات بر. اند شدهدر نظر گرفته برنامه مخارج چند ساله نه یاایمالی کند که در بودجه سال

 باید داراییگذاری مشخص نباشد، وزارت سرمایههای چند ساله قانونی وجود نداشته باشد یا برنامه بینیپیش
 یا مدت انطباق دارد لی میاندولت و اهداف ما با اهداف سیاسی مربوط به طرحکند که آیا وام مشخص 

  .یت بدهی ارائه شوندبه دفتر مدیر بررسی و رسیدگی برای تمامی وامها باید  دیگرسوی از ؟خیر
  
  کمکهای اعطایی .3-4

شوند باید وارد بودجه های غیرنقدی، تأمین مالی میکمک نظیرهای خارجی، کمکاز طریق مخارجی که 
و معامالت های خارجی کمکبرای این منظور یک سیستم متمرکز ثبت . ندشو ثبت و حسابرسی ده،ش

ار ک به سازو نیازهمچنین. نیاز است  مورد،باشدمرتبط سیستم حسابداری دولت  که به ،مربوط به آن
دستگاههای گزارش ارسالی از مقایسه  (شوداحساس می ی اعطاییهاکمک برای بررسی خاصیدهی گزارش

 اصول پذیرفته شده، ترتیبات  از بسیاریاساساما بر). کنندگاناعطاهای اخذ شده از با داده اجرایی بودجه
، مشابه ترتیبات سازمانی حسابداری و بررسی ی کمکهای اعطاییبراسازمانی حسابداری معامالت 

یا بخش حسابداری متمرکز، (داری ، باید در خزانهکمکهای اعطایییک سیستم ثبت متمرکز . ستبدهیها
  . شودایجاد)  از خزانه باشده چاگر

  
  مدیریت داراییهای دولت  .5

که  هایی، پرداخت ضمانتدولت اعطایی وامهایها، دستگاهدر آن  سهم دربرگیرندهدولت مالی داراییهای 
ویژه به.  این داراییها را ثبت و حسابرسی کندتمامیخزانه باید . است  آننظایر و دهندبدهکاران انجام نمی

خزانه باید به اطالعات مالی  .دکنپیگیری   مدیریت و آنها راخزانه  باید،کندمی دولت ضمانت وامهایی که
در آنها سهام دارد، دسترسی داشته باشد و چگونگی پرداخت سود سهام را مورد هایی که دولت دستگاه

  .کندسازی را بررسی های مالی خصوصیبررسی قرار دهد و جنبه
. کند ثبت و حسابرسی داراییباید خزانه یا بخش دیگری از وزارت   راواقعی داراییهای مچنینه  

) یا خزانه (داراییاستانداردها و مقرراتی که وزارت  باید مطابق دولتهرگونه دخل و تصرف در دارایی 
  . شودنظر گرفته در، باشد و در بودجه کندمنتشر می
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134 52و  51 هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره           
  ارتباط با بانک مرکزی .6

کننده  هزینههایدستگاهحتی اگر . اصلی دولت استدار اری از کشورها، بانک مرکزی صندوقدر بسی
وه از حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی برداشت  وج،حسابهای خود را در بانکهای تجاری نگهداری کنند

به انتشار اوراق  طوو در حیطه امور مرب مالی دولت هستند ، نمایندگان، بانکهای مرکزیمعموالً .دشومی
، 11993یلرکوتا( .کننداوراق بهادار، عمل میثانویه بازارهای د به وروو بهادار، مدیریت بدهی عمومی 

  )1997 2مسیتین بلو وهوملن، تا1995مندس  - زارتینم  وترمیناسین، پارنت
به منظور . کند کشورها برای دولت تسهیالت اضافه برداشت فراهم میبعضی ازدر بانک مرکزی   

قرار گیرد بانک مرکزی سیاستهای پولی اهداف تواند در تضاد با ی که مییهاولیتئواگذاری مساجتناب از 
در بسیاری کشورها استقراض از ) ثبات قیمتها هستندایجاد لزم به برای مثال بسیاری از بانکهای مرکزی م(

را  چنین استقراضی 3ماستریخ، معاهده در اتحادیه اروپا. محدود یا ممنوع شده است شدتبهبانک مرکزی 
 مدیریت نقدی، الزمه ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی پیگیری یک دیدگاهاز .  استکردهممنوع 

در . اوراق استثانویه  بازارهای بهو ورود  در بازار سرمایهتوسط دولت اوراق بهادار سیاست فعال انتشار 
نیستند دارای بازار سرمایه توسعه یافته که  یکشورهایبرای ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، مدت کوتاه

باید مرکزی  اما استقراض از بانک )1995مندس  - ، پارنت، ماتینزترمیناسین ( باشد،ناکاراممکن است 
  .کندمطابقت با اهداف سیاستهای پولی و مالی طوری تنظیم شود که 

  آنشود، اگرچه ظاهردر بسیاری از کشورها، منافع و زیانهای بانک مرکزی به دولت منتقل می  
برای . شودبانک مرکزی در حسابهای دولت وارد نمیزیانهای  که اغلب است در حالی  این.متفاوت باشد

کردن مخارج غیرشفاف شبه مالی، برای ارائه تسهیالت کردن مدیریت نقدی و محدودولت به بهینه درغیبت
 الزم است سازی، شفافمنظوربه. رودکار ه اصول تجاری بد بای،اضافه برداشت از بانک مرکزی به دولت

از سوی دیگر پذیرش  .مدنظر قرار گیردعنوان درآمد و هزینه در بودجه ه منافع و زیانهای بانک مرکزی بکه
  .کند هزینه این اصول اساسهای خزانه را بر تا سپردهکنداین قوانین بانک مرکزی را ملزم می

 
1. Cottareli 
2. Thunhoml and Blommestin 
3. Maastricht Treaty 
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