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چکیده
بی شک حرکت از حسابداری نقدی یا نقدی تعدیل شده به سمت اجرا و پیادهسازی مبنای حسابداری
تعهدی در بخش عمومی همانند هر نوع اصالح ساختار دیگری دارای چالشهایی خواهد بود .برای فراهم
نمودن بستر مناسب جهت تطبیق با چارچوبهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی باید تغییرات
مدیریتی بگونه ای اتفاق افتد که رویکردهای سازمانی در مسیر تغییرات مورد نظر قرار گیرد .زیرا
هماهنگی با اجزاء حسابداری تعهدی بدون در نظر داشتن این مهم مشکالتی بهمراه دارد .این مقاله بر
چگونگ ی مواجه کشورهایی نظیر نیوزلند ،استرالیا ،بریتانیا و مالزی با مباحث و چالشهای پیادهسازی
حسابداری تعهدی میپردازد .بدین منظور ،تحقیقات و پیشینه موضوع پیادهسازی حسابداری تعهدی در
بخش عمومی درکشورهای مذکور مرور خواهد شد .این نوشتار نشان میدهد که هماهنگ شدن با این
مبنای حسابداری برای بخش عمومی چالشها و مشکالتی نظیر شناسایی و ارزیابی دارائیها و بدهیها،
مقاومت نیروی انسانی و هزینههای باالی استقرار و اجرای این شیوه را بدنبال دارد .این چالشها تنها تعداد
محدودی از دالیلی است که نشان میدهد کشورهای درحال توسعه باید جهت رفرم و حرکت بسمت
حسابداری تعهدی در بخش عمومی بسیار محتاط بوده و جنبههای مختلف تغییر را مد نظر داشته باشند.
مروری بر تجربیات کشورهای مجری این اصالح ساختار میتواند جهت مشاوره و آموزش کشورهای دیگر
خصوصا ایران که قصد پیمودن این مسیر را دارند مفید واقع گردد.
واژگان کلیدی :حسابداری تعهدی بخش عمومی ،حسابداری عمومی ،مبانی حسابداری.

مقدمه
طی دو دهه اخیر و با برجسته شدن اهمیت مبنای حسابداری تعهدی در خصوص شناسایی و ثبت بموقع کلیه رویدادهای
مالی ،توسعه و فراگیر نمودن آن مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران حرفه حسابداری قرار گرفته است .از سوی دیگر ،با
توجه به اینکه وظیفه اصلی حرفه حسابداری ارائه گزارشات مالی به ذینفعان یک جامعه بیان گردیده ،مقوله حسابدهی و
پاسخگویی از سوی دولتها استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی را امری ضروری و غیرقابلاجتناب نموده است.
واضح و مبرهن است که مهاجرت از مبانی حسابداری نقدی یا نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی و تحقق اهداف آن
چالشی است که بدون تعهد ،همکاری و حمایت کامل افرادی که با این تغییر در ارتباط هستند ،امکانپذیر نخواهد بود .هیات
تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی) 1(IPSASBحوزههای مهمی که باید جهت اجرای حسابداری
تعهدی بر آنها متمرکز نمود را در چهار بخش اصلی شامل استانداردها و سیاستگذاریها ،قوانین و مقررات ،فرایندها و فنآوریها
و نیروی انسانی طبقه بندی نموده است ) .(IPSASB, 3112از اهداف اصلی این طبقهبندی میتوان به جمعآوری اطالعات
مربوط به دارائیها و بدهی ها ،تهیه صورتهای مالی سالیانه بر اساس حسابداری تعهدی ،اجرای تغییرات بر اساس طرحهای
مدیریت ،و آموزش نحوه جمع آوری و گزارشگری اطالعات مربوط به حسابداری تعهدی اشاره نمود

(Accountant ،3112

.)General’s Department

نکته حائز اهمیت آنست که علیرغم همه تالشهایی که باید مد نظرقرار گیرد ،تغییر سبکهای مدیریتی همیشه چالشی است که
در این مسیر ظهور خواهد یافت و قطعاً بدون اجرای واقعی این نوع تغییرات در ردههای مدیریتی تحقق اهداف مورد انتظار
بطور مطلوب اتفاق نخواهد افتاد .در این مقاله پس از بررسی مشکالت و مباحث مرتبط با پیادهسازی حسابداری تعهدی در
بخش عمومی کشورهای فوق الذکر ،تاثیر این اصالح ساختار در مبنای حسابداری دربرخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته
است .پیشینه موضوع نشان میدهد که اصلیترین عاملی که ممکن است جریان تغییر به سمت پیادهسازی حسابداری تعهدی
را مختل نماید ،دانش و مهارت کارکنان بوده و در ابتدا باید آنها را به فراگیری مجموعه قوانین و اطالعات مبنای نوین
حسابداری مجهز نمود.
آمادهسازی سیستم های کاربردی در حوزه اطالعات حسابداری از قبیل امکانات سخت افزاری ،آموزش و شناساندن فرایندها و
کمبود تجهیزات اثر بسیار زیادی بر فرایند تغییر سیستمهای حسابداری دارد .از سوی دیگر ،ارزیابیهای صحیح در حسابداری و
شناخت دقیق استانداردها بر سرعت این حرکت می افزاید .در این راستا و جهت رفع این موانع ،اجرا کنندگان استراتژیهای
متنوعی از قبیل اجرای برنامههای آموزشی ،بسترسازی مناسب برای سیستمهای کامپیوتری ،تدوین استانداردها ،و تعامل با
بخشهای ذینفع دیگر را به منظور هم افزایی فرایندها اتخاذ نمودهاند.
این مقاله در بخش نخست به پیشینه موضوع تحقیق در خصوص پیادهسازی حسابداری تعهدی در کشورهای نیوزلند ،استرالیا،
بریتانیا و مالزی می پردازد و در بخش دوم به بحث و نتیجه گیری در رابطه با نتایج حاصل از اجرای این مبنای حسابداری
خواهد پرداخت.
پیشینه تحقیق
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طی دو دهه اخیر ،تقاضای بسیار زیادی در رابطه با حسابدهی بخش عمومی مطرح گردیده و دولتهای زیادی در دنیا نیز اقدام
به استفاده از حسابداری تعهدی برای گزارشگری مالی و اهداف بودجه ریزی نمودهاند ).)Champoux,3112; Chan, 3112
حسابداری تعهدی را به عنوان ابزاری مفید برای دولتها میشناسند که میتواند اطالعات جامعتری برای تصمیم گیرندگان
فراهم نموده و منجر به اتخاذ تصمیمات بهتری میگردد ) (Conolly and Hyndman, 3111و کارایی ،بهرهوری ،شفافیت و
حسابدهی را به دنبال دارد ;(Guthrie, 1991; Chan, 3112; Ron and Mellet, 3112; Barton, 3112; Nistoret al., 3119
 .(Monteiro and Gomes, 3112اگر چه هم اکنون حسابداری نقدی به ط ور سنتی توسط بسیاری از دولتها در دنیا در حال
اجرا است ).(Van Der Hoek, 3112
برخی از کمبودهای حسابداری نقدی منجر به عدم شناخت و ارائه صحیح مقدار منابع مورد استفاده گردیده و بسیاری از
تعهدات آتی ،تضمینات و دیگر بدهی های احتمالی مورد شناسایی قرار نمیگیرد ( .(Ball et al., 3112حسابداری نقدی نمی-
تواند اطالعاتی در خصوص اینکه چگونه منابع توسط یک شخصیت حقوقی کنترل می گردد و میزان هزینه ارائه کاال یا خدمات
یا دیگر اطالعات مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مالی یک شخصیت حقوقی را فراهم نماید (Arnaboldi and Lapsley,
) .3119; Lapsley et al., 3119در حالیکه از سوی دیگر ،حسابداری تعهدی با ارائه این نوع اطالعات گزارش جامعی از فعالیتها
و شرایط مالی دولتها فراهم مینماید ).(Rowles, 3112; Sevic,3112; Nesbakk, 3111
دعوت به اجرای کامل و جامع حسابداری تعهدی در بخش عمومی مورد توجه بسیاری از دولتها در سراسر جهان قرار گرفته و
نیوزلند و استرالیا تقریبا جامع ترین تطبیق با حسابداری تعهدی را نسبت به کشورهای دیگر داشتهاند (Tiron Tudor and
) .Mutiu 3112; Nistor et al., 3119کشورهای دیگر نظیر سوئد ،فرانسه ،اسپانیا ،برزیل ،رومانی ،اندونزی ،مالزی و
سایرکشورهایی که به سمت اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی حرکت کردهاند ،نیز پس از این کشورها قرار میگیرند.
همراه شدن با مبنای حسابداری تعهدی در همه این کشورها با برنامهریزی و هدفگذاری اولیه شروع و با مشارکت سایر
بخشها جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات دنبال گردید.
در این مقاله در ادامه به پیشینه موضوع پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی در نیوزلند ،استرالیا و بریتانیا ،مالزی و
همچنین مباحث و چالش های تطابق با مبنای حسابداری تعهدی و بیان تجربیات این کشورها پرداخته میشود .عالوه بر آن،
اثرات اجرای این مبنای حسابداری در بخش عمومی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی
 .1نیوزلند

پیاده سازی حسابداری تعهدی در کشور نیوزلند با انجام اصالح ساختار اقتصادی اتفاق افتاد .این اصالحات در اواسط دهه 08
میالدی با مقدمه خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای تجاری دولتی و ازبین بردن واحد پولی قدیم نیوزلند آغاز شد &(Pallot
) .Ball,1992پس از آن ،دولت از واحدهای تجاری باقیمانده در بدنه دولت خواست تا عملکرد و حسابدهی خود را با شاخصهای
مدیریت مدرن مانند تفویض اختیار به مدیران اجرایی و اجرای نظام ارزیابی مدیران بر مبنای عملکرد تطبیق دهند (C. Mark,
).3112

تا سال  9101سیستم بودجه بندی کشور نیوزلند بر اساس مبنای حسابداری نقدی انجام میشد .با تصویب قانون مالیه عمومی
در سال  ،9101کشور نیوزلند فرایند بودجه ریزی دولتی را به سیستم ستانده محور تغییر داد و الزام نمود که کلیه فرایند
بودجهریزی و گزارشگری با استفاده از مبنای تعهدی صورت گیرد ( .(C. Mark, 3112در نتیجه مجلس از کلیه هزینههای
ستانده های بخشهای مختلف آگاه بود و از قیمت واگذاری به تامین کنندگان بخش خصوصی نیز اطالع داشت (Pallot& Ball,
) .1992عالوه برآن ،جهت کسب اطمینان از اجرای سیستم بودجهریزی و گزارشگری بر مبنای شاخصهای ارزیابی تعهدی،

قانون مالیه عمومی الزام می نمود که ارزیابی عملکرد نیز بر مبنای حسابداری تعهدی صورت گیرد.
 . )3112سپس در سال  ،9111طرح صورتهای مالی جامع بر مبنای حسابداری تعهدی که معروف به صورتهای مالی کرون1
بود را بصورت کامل اجرایی نمود ) .(Pallot& Ball, 1992اصالح ساختار و تغییر به سمت اجرای حسابداری تعهدی در کشور
نیوزلند مناقشات و مباحث بسیار زیادی را به دنبال داشت و تا کنون هیچ کشوری تا این اندازه به این موضوع نپرداخته است
) .(GOA Report, 3111این گزارش بطور کلی بیان مینماید که شواهد نشاندهنده این موضوع است که ارزیابی بر اساس
شاخصهای تعهدی اطالعات مفیدتری جهت مدیریت دارائیها و محاسبه هزینهها ارائه میدهد ) .(GOA Report, 3111با
شروع حرکت به سمت اجرای حسابداری تعه دی ،کشور نیوزلند کنترل مالی بسیار قدرتمندی را تثبیت نمود .بر اساس این
شیوه بودجه ریزی ،دولت نیوزلند اقدام به متمرکز نمودن بودجه هر بخش نمود ).(C. Mark, 3112
(New Zealand Treasury,

نکته جالبی که الزم به ذکر است بدهیهای مالی ناخالص کشور نیوزلند از  %56تولید ناخالص داخلی در سال  9119به %19
در سال  1886کاهش یافته و این در حالی است که این شاخص در سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی ( )OECDاز  %55به
 %65در همین بازه زمانی افزایش داشته است .همچنین کشور نیوزلند تا ابتدای دهه  18میالدی برای هر سال مازاد بودجه
نیز گزارش نمود ) .(C. Mark, 3112در نتیجه ،خالص بدهی کشور نیوزلند به میزان قابل توجهی کاهش یافت و از  %61تولید
ناخالص داخلی در سال  9111به حدود  %98در سال  1886رسید ) .(New Zealand Treasury, 3112در همین بازه زمانی
کشور نیوزلند رشد اقتصادی سالیانه حدود  %9.9در تولید ناخالص اقتصادی را طی دهه گذشته تجربه کرده است(OECD .
.)Economic Outlook, 3112

شکل  .9رشد تولید ناخالص داخلی نیوزلند

 .2استرالیا

استرالیا نیز همانند همسایه مجاورش نیوزلند تطبیق با مبانی حسابداری تعهدی را همزمان با اصالح ساختار اقتصادی آغاز کرد.
البته با این تفاوت که مهاجران استرالیایی با احتیاط بیشتری نسبت به نیوزلند شروع به حرکت نمودند ).(C. Mark, 3112
اگرچه توسعه اقتصادی استرالیا با حرکت یکنواختی نسبت به نیوزلند دنبال می شد اما در ابتدای دهه  18میالدی افزایش توان
و ظرفیت دولت و احیای عملکرد مالی در دستور کار قرار گرفت .اصالحات بسیار وسیعی تحت دو سر فصل طرح بهبود
مدیریت مالی و مدیریت برنامه و بودجه صورت گرفت ).(GOA Report, 3111

Crown
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عالوه بر آن ،قانون حسابدهی و مدیریت مالی در سال  9116با تاکید بر ارزیابی عملکرد بر اساس شاخصهای مشابه اجرا شده
در کشور نیوزلند دولت را موظف به استقرا ر سیستم مدیریت دولتی مناسب با این ارزیابی نمود .از اینرو ،نهادهای دولتی
سیستم بودجه ریزی ،گزارشگری و حسابداری خود را بر مبنای حسابداری تعهدی پایهریزی نمودند .(C. Mark, 3112) .در
بودجه سالهای  9111و  1888کشور استرالیا صورتهای مالی جامع بر مبنای حسابداری تعهدی را منتشر و بطور کامل بودجه-
ریزی بر مبنای بهای تمام شده را تهیه و تنظیم نمود .از این تاریخ به بعد اجرای بودجهریزی و حسابداری بر مبنای رویکرد
تعهدی بطور رسمی در استرالیا آغاز گردید ).(C. Mark, 3112
همچنین کشور استرالیا طی سالهای اخیر سیستم کنترلهای مالی را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار داد .کشور استرالیا قریب
به یک دهه مازاد بودجه یکنواخت داشته و موفق به کاهش بدهی از  %16تولید ناخالص داخلی در اواسط دهه  18میالدی و از
بین بردن بدهی در بودجه خود شده است ) . (Australian Government Budget Overview 7, 3112بدهیهای مالی ناخالص
این کشور نیز از  %39تولید ناخالص داخلی در سال  9116به  %96در سال  1886کاهش یافته ،که این میزان رتبه دوم درصد
کاهش ممکن در میان کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی است .از سوی دیگر کشور استرالیا از میانگین رشد
اقتصادی سالیانه  %9.5براساس تولید ناخالص داخلی واقعی طی دهه گذشته منتفع گردیده است(OECD Economic .
 . (Outlook, 3112البته میزان تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر کنترلهای مالی و رشد اقتصادی قابل محاسبه و اندازهگیری
نمیباشد.

شکل  .1رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا

شکل  .9وضعیت بدهی های مالی ناخالص نیوزلند و استرالیا

 .3بریتانیا

در بریتانیا (که شامل  3کشور انگلستان ،ایرلند شمالی ،اسکاتلند و ولز است) در یک واحد سیاسی اصلی مهاجرت از حسابداری
نقدی به سمت حسابداری تعهدی توسط دولت مرکزی به عنوان یک حرکت مهم و مورد توجه درخواست گردید .به عنوان
مثال ،کنت کالرک 9رئیس خزانهداری بریتانیا ،عنوان نمود که مردم به دنبال راههای مختلف برگزاری جشن هزاره سوم هستند
اما تنها تعداد کمی به اهمیت آن پی می برند .این موضوع یکی از مهمترین رویدادهای بشری است (HM Treasury, 1992, p.
) .1با این مقدم ه بخشهای مختلف شروع به توسعه و منابعی مانند نیروی انسانی ماهر و کارآزموده جذب و بکارگرفته شدند و
تغییرات تحت عنوان حسابداری و بودجهریزی منابع ) 3(RABانجام گردید .حسابداری منابع ،اصول حسابداری تعهدی را برای
حسابداری بخش عمومی اجرایی نموده و به دنبال دستیاب ی به اهداف و انتظارات در یک سیستم حسابداری بود .بودجهریزی بر
مبنای منابع نیز با استفاده از اطالعات حسابداری منابع به عنوان پایه برنامهریزی و کنترل مخارج دولتی به منظور مدیریت
حسابها صورت گرفت.
 .4مالزی

حرکت از مبنای حسابداری نقدی بسمت حسابداری تعهدی به عنوان یکی از سیاستهای ارزیابی مدل اقتصادی نوین
) 2(NEMو جهت بهبود فرایند اتخاذ تصمیم و تقویت مدیریت مالیه عمومی کشور مازی در بخش عمومی مطرح گردید (Raja
) .Abdullah, 3111به گفته داتوک وان سلما 5مدیر انجمن حسابداران مالزی این تغییر و اصالح کشور مالزی را در مسیر
پیشرفت کشورهای توسعه یافته قرار میدهد .در تاریخ  99می  ،1899نخست وزیر مالزی اجرای حسابداری تعهدی را از ابتدای
سال  1896خواستار شد )7.(PPPA, 3112a
بدون تردید پیادهسازی حسابداری تعهدی منجر به توسعه و بهرهوری بیشتر مدیریت مالی در بخش عمومی خواهد گردید
(دپارتمان حسابداران عمومی مالزی .)1899 ،همچنین کلیه وزارتخانهها و بخشهای مختلف به سمت مبنای حسابداری تعهدی
در سال  1896حرکت خواهند کرد و این موضوع بطور جدی توسط دولتهای محلی در سال  1895پیگیری خواهد شد (هیات
تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی.)1899 ،
تا به امروز دپارتمان حسابداران عمومی مالزی نیز بطور مستمر در زمینه اگاهی بخشی و اجرای برنامههای آموزشی همانند
گارگاههای آموزش استانداردهای بین المللی حسابدارای بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی مالزی برای
کمک به کارکنان به منظور حرکت به سمت حسابداری تعهدی که از ابتدای  1896اجرایی شده است مشغول به فعالیت می-
باشد )1. (AGD, 3112
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حرکت به سمت حسابداری تعهدی در بخش عمومی بطور جهانی مورد پذیرش قرار نگرفته است .زیرا بسیاری از کشورها در
اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی شکست خوردهاند ( .)Tiron Tudor &Mutiu, 3119تا به امروز ،مباحث و
گفتگوهای زیادی پیرامون بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی صورت گرفته است .یکی از مباحث اصلی این گفتگوها
بر این موضوع اشاره دارد که با توجه به اختالف اهداف و ویژگیهای موجود جهت اتخاذ تصمیم اقتصادی در بخش عمومی و
خصوصی اجرای حسابداری تعهدی برای بخش دولتی نامناسب میباشد )  . (Rowles, 3112; Nistor et al., 3119بسیاری از
خدمات دولتی بر مبنای ارزیابی سود یا زیان بخش خصوصی ارزیابی نمیشوند .استانداردهای حسابداری تعهدی غالبا برای
محیط و شرایط منحصربفرد بخش دولتی مناسب نبوده و اطالعات حاصله نیز ممکن است برای بخش عمومی نامربوط باشند و
در نتیجه اتخاذ تصمیم و تفسیر نتایج مشکل خواهد بود ). (Barton, 3112
اصلیترین موضوع برای سازگاری با مبنای حسابداری تعهدی شناسایی و ارزیابی دارائیها و

بدهیهاست(Hodges and .

 .)Mellett, 3112; Chan, 3112; Marti, 3112;Saleh and Pendlebury, 3112; Lapsley et al., 3119دارائیهایی مانند
میراث فرهنگی ،پارکهای ملی ،دارائیهای زیرساخت مانند راهها و تجهیزات نظامی بسیار سخت شناسایی و اندازه گیری می-
شوند .لذا این بحث مطرح میگردد که دارائیهایی نظیر این میراث ملی باید بجای اینکه بحساب دارائی منظور شوند ،باید
بعنوان یک بدهی درنظر گرفته شوند .زیرا این دارئیها بخودی خود منجر به ورود جریان های نقدی نمیشوند(Robert .
)Mautz, 1911, cited in Lapsley et al., 3119; Monteiro andGomes, 3112

در همین راستا ،سازمان اطالعات آماری مالیه دولتی پیشنهاد داد که از ارزش صرف بیمه دارائیها برای ارزشگذاری آنها
استفاده شود .بریتانیا این موضوع را از طریق تعیین یک ارزش اسمی برای دارائیهای غیرعملیاتی که قبال تحصیل شدهاند و
استفاده از ارزش خرید برای دارائیهایی که جدیدا ارزیابی و تحصیل میشوند ،حل نمود(Diamond, 3112, cited in .
) .Monteiro and Gomes, 3112نیوزلند و استرالیا بطور کلی این موضوع را با استفاده از یک رویکرد ارزش خالص جاری برای
ارزیابی دارائیها برطرف نمودهاند با استفاده از این رویکرد ترازنامه وضعیت مالی منصفانهتری از شرایط اقتصادی را ارائه می-
نماید.(IFAC, 1992) .
چان ( )1889اینگونه عنوان مینماید که برای دولتها شناسایی و اندازهگیری قراردادها یا تعهدات قانونی و مسئولیتهای
اجتماعی برای تامین رفاه عمومی مشکل میباشد .تحت سیستم بودجهریزی نقدی ،بدهیهای آتی بحساب گرفته نمیشوند و
درنتیجه ارقام بودجه بطور صحیح منعکس نمی شوند و این موضوع استرالیا و نیوزلند را به حرکت بسمت اجرای کامل سیستم
بودجهریزی تعهدی به منظور شناسایی دارائیها در صورتهای مالی و انعکاس وضعیت مالی صحیح برای دولت سوق داد.
روشهای آماری و تعهدی در هر دو کشور استرالیا و نیوزلند برای شناسایی و ثبت بدهیهای بالقوه تحمیل شده به دولت نظیر
پاداش بازنشستگی کارکنان و وامهای دولتی مورد استفاده قرار گرفت .این درحالی است که در سال  1891ایاالت متحده افشاء
یک سرفصل تحت عنوان خالص بدهی پاداش کارکنان در ترازنامه دولتهای محلی و ایالتی را الزامی نمود .البته این موضوع بعد
از انتشار استاندارد جدید حسابداری و گزارش گری پاداش کارکنان توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی صورت
گرفت ).(PwC, 3113
جدا از موضوع شناسایی و ارزشیابی ،یک نگرانی نسبت به استفاده همزمان از دو سیستم متفاوت نگهداری اطالعات بودجهریزی
نقدی و تعهدی وجود دارد .این روش توصیه نمیشود .زیرا با توجه به امکان تداخل اهداف مبناهای نقدی و تعهدی مشکالتی
در ارتباط با نگهداری و ثبت اسناد بودجهای و حسابداری رخ دهد ) . (Monteiro and Gomes, 3112در کانادا ،همه بخشها
ملزم به اجرای یک سرفصل حساب یکپارچه و مشترک و ارسال تراز آزمایشی ماهیانه به یک سیستم حسابداری مرکزی
گردیدند و ماندههای قدیمی حسابها برای استفاده درون سازمانی نگهداری میشد ).(Pollanen&Loiselle-Lapointe, 3113
درنتیجه ،گزارشگری مالی و تصمیمات مدیریت همچنان بر مبنای حسابداری نقدی یا نقدی تعدیل شده قبلی صورت خواهد

گرفت .پوالنن و الپوینت ( )1891اضافه می نمایند که استفاده از یک سیستم موازی اغلب منجر به تولید اطالعات و دادههای
متضاد و گیج کننده شده و بی رغبتی مدیران نسبت به استفاده کامل از مبنای تعهدی را به دنبال دارد.
چالش دیگری که در مسیر تطابق با حسابداری تعهدی در بخش عمومی باید مورد توجه قرار گیرد ،مقاومت کارکنان و نیروی
انسانی نسبت به انجام تغییر است ) .(IFAC, 3112همه کارکنانی که از مبنای حسابداری نقدی استفاده میکنند ،ممکن است
در برابر مبنای حسابداری جدید مقاومت و یا مخالفت نشان دهند ) . (Nistor et al., 3119بلوندال )1899( 1معتقد است که
حسابداران دولتی نیاز به آموزش و بهبود مهارت نسبت به اجرای حسابداری تعهدی داشته و همانند حسابداری نقدی باید
آموزش های کافی و الزم را طی نمایند .یک تغییر فرهنگی همانند آموزش مجدد کارکنان برای حصول اطمینان از اجرای موفق
حسابداری تعهدی ضرورت دارد ).(Monteiro and Gomes, 3112
موسسه حسابداران خبره نیوزلند(NZICA)11که قبال معروف به انجمن حسابداران خبره نیوزلند بود ،از حسابدران بخش
خصوصی و شرکتهای بزرگ و همچنین حسابدران بخشهای دولتی است که از انجام اصالحات و تغییرات حمایت نموده و تالش
بسیار زیادی در جهت سازماندهی وبالگها و سایتها و بسترسازی الزم برای اصالحات نمودهاند ).(IFAC, 1992
نیستور و همکاران )1881( 99و صالح و پندلبوری )1885( 91نیز عنوان نمودهاند که هزینههای پیادهسازی حسابداری تعهدی
بسیار باال خواهد بود .تحلیل هزینه-فایده انجام تغییرات در حالتیکه سرمایهگذاری هنگفتی از دست خواهد رفت و یا ممکن
است منجر به ریسک عدم کنترل مالی شود مقرون به صرفه نمیباشد ). (Hepworth, 3112; Nesbakk, 3111
آیفک ( )9115اشاره مینماید که هزینه توسعه سیستمهای اطالعاتی میتواند برای دولتها بسیار باال باشد .زیرا جهت تطبیق و
حرکت از یک سیستم بر مبنای حسابداری نقدی به مبنای حسابداری تعهدی نیاز به ایجاد فرایندهای جدیدی است .عالوه بر
آن ،هزینه های آموزش مجدد کارکنان و یا جذب نیروی انسانی جدید برای کسب اطمینان از موفقیت اصالحات پیش رو می-
تواند بسیار باال باشد ) .(Montesino& Vela Bargues, 1992آنها همچنین اضافه نمودند که این هزینهها همچنین شامل
هزینه خرید سختافزار و نرمافزار های کامپیوتری مورد نیاز بوده و نیازمند تخصیص اعتبار مناسب و کافی از سوی دولتها می-
باشند .این موضوع توسط کانجیانو ) 9115( 99در رابطه با تجربیات کشور نیوزلند و در خصوص تطبیق با مبنای حسابداری
تعهدی و تحمیل هزینههای باالی اداری و صرف منابع مالی هنگفت ناشی از اصالح ساختار مالیاتی در جهت پیادهسازی
حسابداری تعهدی در بخش عمومی نیز مورد تاکید قرار گرفت.
بدون شک اصالح مبنای حسابداری بخش عمومی منجر به برخی چالشها میگردد و اینکه این تغییر مبنای حسابداری تا چه
اندازه بر رشد اقتصادی و بهبود کنترلهای مالی تاثیر خواهد گذاشت ،نامشخص باقی مانده است ;(Hepworth, 3112
) .Champoux, 3112; Zakiah&Pendlebury, 3112در بخش بعدی به توضیح بیشتر اثرات اصالح مبنای حسابداری به
حسابداری تعهدی در بخش عمومی کشورهای اشاره شده دربخشهای فوق خواهیم پرداخت.
اثرات پیاده سازی حسابداری تعهدی
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حسابدهی اصلیترین عامل انگیزشی حرکت به سمت حسابداری تعهدی است ،زیرا اعتقاد براینست که این مبنای حسابداری
در بخش عمومی منجر به بهبود فرایند پاسخگویی و حسابدهی است ) . (Chan,3112در کشور نیوزلند دولت نخست رویههای
مدیریت مدرن را اجرایی نمود و این حرکت منجر به عملکرد و حسابدهی بهتر مدیران نهادهای دولتی و مسئولیتپذیری
کارکنان زیرمجموعه گردید ) . (Champoux, 3112حسابدهی و پاسخگویی مدیران اجرایی تنها به مدیریت مالی این بخشها
محدود نمی شود بلکه نتایج مالی و عملکرد مالی کل سازمان را نیز پوشش میدهد .بدیهی است جهت دستیابی به اهداف مورد
انتظار باید ارزیابی مدیران اجرایی بر مبنای عملکرد آنها صورت گیرد و شاخصهای مورد انتظار در یک دوره کوتاه مدت سالیانه
در قرار داد استخدام مدیران اجرایی مورد توافق قرار گیرد .آنها مسئول نتایج و خروجی تصمیمات و شیوه مدیریتی خود
براساس توافقنا مه امضاء شده هستند و در پایان هر دوره عملکرد آنها مطابق با آن مورد ارزیابی قرار میگیرد (Ball et al.,
).3112

چامپوکس ) 1885( 93گزارش نمود که استرالیا و نیوزلند عملکرد مالی بهتری پس از معرفی حسابداری تعهدی داشته و هر
ساله مازاد بودجه برای هر دو کشور ایجاد شده است .او بیان میکند که استرالیا در اواسط دهه  18میالدی موفق به کاهش
بدهی خالص از  %16تولید ناخالص داخلی و حذف آن از بودجه گردیده و از یک رشد اقتصادی ثابت طی این سالها برخوردار
بوده است .نیوزلند نیز موفق به کاهش بدهیهای مالی ناخالص از  %56تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه  18میالدی به %19
در اواسط دهه اول قرن  19گردیده و بدهی خالص کشور نیوزلند بشکل قابل توجهی کاهش یافته است .بطور مشابه ،نیوزلند
نیز از یک رشد اقتصادی قدرتمند طی این سالها بهره مند بوده است.
با معرفی حسابداری تعهدی بهبود معناداری در مدیریت دارائیها ایجاد میشود ) .(Baboojee, 3111به عنوان مثال ،دولت
بریتانیا با استفاده از اطالعات حسابداری تعهدی توانست داراییهای تحت بهرهبرداری و همچنین داراییهایی که برای مدت
طوالنی بالاستفاده بودند را شناسایی نماید ) .(Wynne, 3111اطالعات تفصیلی ارائه شده از طریق سیستم حسابداری تعهدی
به آنها اجازه داد که بطور بهینه از منابع مالی خود بهرهبرداری نموده و این موضوع بطور خاص منجر به مدیریت داراییها و
بدهیها گردید )(Arnaboldi and Lapsley, 1881; Lapsley et al., 1881; Wynne, 1898, Baboojee, 1899
این حرکت بطور مشابه در استرالیا نیز اتفاق افتاد و آنها هم دارایی های در حال بهره برداری و متروکه خود را به فروش رسانده
و از این طریق میلیونها دالر درآمد در اواسط دهه  18میالدی برای دولت استرالیا عاید گردید ) .(Barton, 3119بدیهی است با
پیادهسازی حسابداری تعهدی کیفیت اطالعات ارتقاء یافته و امکان اتخاذ تصمیم برای تحصیل داراییهای جدید نیز ممکن
میگردد ). (Ball et al., 3112

Champoux
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