مقاله
حسابداری دولتی

مبنای حسابداری دولتی:

کمرال یا تعهدی ؟
این مقاله در اولین همایش رویکردهای نوین حس�ابداری دولتی که در اردیبهشت  1390در دانشگاه شمال (آمل)
برگزار گردید ،ارائه شده است.
ترجمه و تألیف :علی رحمانی
مقدمه

*

مسعود غالمزاده لداری

**

طی  25س��ال گذشته ،موج وسیعی از اصالحات

س��ازمانی ،مدیریتی و حسابداری در بخش عمومی

بسیاری از کش��ورها بهوقوع پیوسته است .مدیریت

دولت��ی نوین نقش برجس��تهای در ای��ن اصالحات
داشته اس��ت .این اصالحات ش��امل پذیرش فنون
مدیریتی بخش خصوصی ،توس��عهی سازوکارهای

ب��ازار و تجزی��ه دولت به واحدهای ش��به مس��تقل

کوچکتر اس��ت (هین من و کانلی .)2011 ،برخی
بر این باورند که مدلهای مدیریت بخش خصوصی،

فعالیتهای س��نتی بخش دولتی را فراگرفته است
(ب��رت .)2004 ،بارزترین ویژگ��ی مدیریت دولتی

که حس��ابداری تعهدی ،شفافیت مالی سازمانهای

اجرای مدلهای گزارش��گری مال��ی پدید آمد)1( :

اقتص��ادی در مصرف یا بهکارگی��ری منابع عمومی

اقتصادی واقعی با نتایج بهدس��ت آمده و در نتیجه

پذیرفتند ،از ساز و کارهای مدیریتی نهادهای بخش

کوشش برای تعریف دیدگاههای تجاری با منطق

حسابداری تعهدی با اعتقاد به این جملهی معروف

نهاده��ای بخش خصوصی را ب��ا اندک تعدیالتی در

سامانههای حس��ابداری کمرال (بودجهای) و نقدی

آن را اندازهگیری کرد" ،اس��تدالل میکنند با توجه

انگلستان ،اس��ترالیا ،نیوزلند ،آفریقای جنوبـــی ،و

معرف��ی کنند ک��ه از بخش خصوص��ی وارد بخش

و گزارش دقیقت��ر داراییها ،بدهیه��ا ،درآمدها و

بدون حسابداری تعهدی ،برخی از تحوالت مدیریت

تسهیل مدیریت این اقالم شود.

انتظ��ار میرفت ک��ه این تحوالت موج��ب افزایش

تعهدی ،تالشهایی در جهت کنار گذاشتن سامانهی

نهادهای انتفاعی دوری جستهاند (باباجانی.)1389 ،

ابزارهای مدیریتی ش��ود .عالوه بر این ،ادعا میشود

ش��ده اس��ت .البته دو ن��وع رویک��رد در طراحی و

نوین ،حس��ابداری بخش عمومی و چشمانداز آن را

نوی��ن ،تمرکز ب��ر کارآی��ی ،اثربخش��ی و صرفهی

دولتی را افزایش میدهد و امکان مطابقت هزینههای

است (بهن.)2001 ،

ارزیاب��ی بهتر عملکرد را فراه��م میکند .طرفداران

کشورهایی که مدیریت دولتی نوین را بهطور کامل

خصوصی پی��روی کردند و مدلگزارش��گری مالی

اقتصادی در دولتها ،آنها را بر آن داش��ته اس��ت تا

که "تنها چی��زی را میتوان مدیریت کرد که بتوان

را کنار بگذارند ،و س��امانهی حس��ابداری تعهدی را

ب��ه اینکه حس��ابداری تعهدی ام��کان اندازهگیری

تا حدودی کانـــادا)؛ و ( )2کش��ورهای تأثیرگذار

عمومی ش��ده است .در واقع ،اس��تدالل میشد که

هزینهه��ا را فراهم میکند ،بنابراین میتواند موجب

کلی تفک��ر حاکم بر مدیریت دولت��ی نوین و درک

دولتی نوین محقق نخواهد ش��د (لیکرمن.)2003 ،

ب��ا توجه ب��ه انتظارات یاد ش��ده از حس��ابداری

نهادهای عمومی ،از مدل گزارشگری مالی مرسوم در

پاس��خگویی (به ویژه پاسخگویی عملیاتی) و بهبود

حس��ابداری کمرال ،که یک سامانهی قدیمی است،
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نهاده��ای بخش عموم��ی به اج��را درآوردند (مثل

و توسعهیافتهی دیگری مثل آمریکا ،ضمن پذیرش
ضرورت ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی توسط

نمیتوان انکار ک��رد که برنامهی مدیریت دولتی
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دگرگون ساخته است .اما این سؤال مطرح میشود

ممکن اس��ت به خوبی با انگیزههای مدیران مرتبط

دشوار اس��ت ،اما به نظر میرسد،حسابداری دولتی

تعه��دی نقش��ی در مدرنس��ازی و مدیریت دولت

ان��دازهی کافی اتکاپذیر نباش��د .اینگونه اصالحات

دولت موفق خواهد بود.

مرور ادبی��ات بینالمللی درخص��وص اصالحات

ب��دون آنکه با تغییر رفتار منافع��ی را ایجاد کنند.

مختلف را میتوان به س��ه گ��روه اصلی طبقهبندی

مش��کالتی درخصوص عدم پذیرش مواجه هستند.

• آیا منافع حاصل از بهکارگیری حسابداری تعهدی

حس��ابداری دولتی (برای مثال :ک��وی و همکاران،

مشکالت بیش��تر و بیشتری نمایان میشود و حتی

از قابلیتهای حس��ابداری س��نتی را پوشش دهد؟

تبیینکنن��دهی دلیل انتخاب حس��ابداری تعهدی

حسابداری کمرال که
"حسابداری بودجهای
دولتی" یا "حسابداری
بودجهای" هم نامیده
میشود قصد ندارد
تا وضعیت مالی یا
عملکرد مالی را به
تصویر بکشد ،بلکه
حسابداری کمرال با ثبت
و استفاده از بودجههای
مجاز براساس اصول
بودجهریزی سر و کار
دارد

آینده اس��تفاده
از این اطالعات برای بهبود عملکرد 

شدن هستند.

میشوند که به درستی در تصمیمگیریها و پایش

حرکت به س��مت و سوی حس��ابداری دولتی نوین
احتماالً در س��الهای آینده هم استمرار یابد .اما با

زده میشود که در اصالحات حسابداری به اندازهی

به نحوی که وعدههایش��ان عملی نش��د .در برخی

بی��زاری از مدیری��ت دولتی نوین ،به نظر میرس��د

که ب��ه دلیل متفاوت ب��ودن اهداف و س��امانههای

س��تاندهها درنظر گرفته ش��دند ،م��ورد توجه قرار

فراتر از موضوع گذر زمان اس��ت ،و بعید اس��ت که

حس��ابداری تعهدی با محیط دولتی سازگار نیست.

که آیا اصالحات حسابداری و استفاده از حسابداری

نش��ده باشند ،یا گزارشگری عملکرد ممکن است به

داشته است؟

ممکن است تنها هزینههای سربار را افزایش دهند،

حسابداری دولتی نشان میدهد که تحقیقات علمی

بدیهی اس��ت که بس��یاری از اصالح��ات دولتی با

کرد )1( :مطالع��ات توصیفی درخصوص اصالحات

این مطالعات نش��ان میدهند که با گذش��ت زمان،

 ،1994کریس��تینس)2000 ،؛ ( )2نظریهه��ای

در برخی کش��ورها ،اصالحات قبلی در حال اصالح

توس��ط دولتها ،که نظریهی اقتضای��ی یک مثال

مهم در این حوزه اس��ت (الدر و همکاران ،1992 ،و
بسیاری از تحقیقات دیگر که بعد از این تحقیق در

تحقیقات جامع حسابداری دولتی بینالمللی منتشر

ش��دند) و؛ ( )3مطالعات تجربی درخصوص اجرای
اصالحات حس��ابداری (جونز و پندل بری 1991 ،و

 ،2004لی��ن و همکاران ،1993 ،آلن و س��ندرس،

 ،1994کریس��تینس ،1999 ،کاوالهو و همکاران،
 .)2005مطالعات تجربی عموماً نش��ان دادند که به
دلی��ل عوامل مختلف ،طراح��ی و اجرای اصالحات

حس��ابداری دولتی چن��دان موفقیتآمی��ز نبودند.
بعضی اصالحات ،به دلیل س��وء استفاده از اطالعات
حس��ابداری تعهدی یا به عل��ت عدم توجه کافی به

کارب��رد اصالحات ،اثرات ناخواس��تهای داش��تهاند.
نخس��ت اینکه در برخی موارد ،در دس��ترس بودن

اطالعات مربوط به س��تاندهها ،عملکرد نامناس��ب

س��ازمانهای را منعک��س ک��رده اس��ت .اط�لاع
رأیدهندگان از شکستهای سازمانی ،نارضایتی آنها
را برانگیخته اس��ت .به عبارت دیگر ،به جای اینکه

ش��ود ،آنها تبدیل به جریان اطالعات غیرضروری
سازمانها مورد استفاده قرار نمیگیرند .دوم اینکه،

در برخی مطالعات اس��تدالل شده است که روند

اصالحات اغلب بهگونهای نامناس��ب طراحی شدند،

ن��گاه به میزان اندک پذی��رش و حتی گاهی اوقات

موارد ،کاربرد عملی ترفندهایی که برای اندازهگیری

انتقال ب��ه حس��ابداری دولت��ی در دولتها چیزی

نگرفت .برای نمونه ،س��امانههای مدیریت عملکرد

موفقیتآمیز باش��د .اگرچه پیشبینی آینده بسیار
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در سالهای آتی تنها در فعالیتهای شبه بازرگانی
در این نوشته قصد داریم تا با تأکید بر نظریههای

هنجاری و اس��تفاده از رویکردی نقادانه ،به سؤاالت
زیر پاسخ دهیم:

در بخش عمومی به حدی اس��ت که محروم شدن

آیا شیفتگی نسبت به حسابداری تعهدی در بخش

عمومی را میتوان توجیه کرد؟

• آی��ا مبنای تعه��دی باید ب��ه ص��ورت فراگیر در
بخش عمومی اس��تفاده ش��ود؟ به عبارت دیگر ،آیا
حس��ابداری تعهدی باید در هر دو حوزهی فعالیت

دولت (غیرانتفاعی و انتفاعی) استفاده شود یا اینکه
باید موارد استفاده از آن را محدود کرد؟

• وضعی��ت کش��ورهایی ک��ه به س��مت جایگزین
حس��ابداری کمرال و نقدی با حس��ابداری تعهدی

پیش رفتهان��د ،اکنون چگونه اس��ت؟ آیا تجربیات
موفقی داشتهاند؟

باید تأکی��د کنیم که در این مقاله ،حس��ابداری

تعهدی از منظر گزارش��گری مالی همگانی بررسی

ش��ده اس��ت .این احتمال وجود دارد ک��ه دولتها
ابزارهای حس��ابداری مدیریت خاص��ی را بر مبنای

اطالع��ات تعهدی ایجاد کنند ،تا اطالعات مدیریتی
را عرضه کنن��د که به اتخاذ تصمیم جهت مدیریت

تس��هیالت ،کنترل وظایف عملیات��ی و غیره کمک

کند.

مطال��ب این مقاله با برخی از مش��اهدات تجربی

در حوزهی حس��ابداری دولتی ادامه مییابد .در این
بخش ،به طور خاص بر مشکالت مورد اشاره ناشی از

پذیرش اصالحات حسابداری دولتی تأکید میشود.

س��پس ،این مش��کالت عملی با مباحث نظری گره

کافی مورد توجه قرار نگرفتند .ابتدا بحث میش��ود
حس��ابداری دولتی ،چارچوب حس��ابداری زیربنای
س��پس ،مس��أله گزارش��گری اطالعات حسابداری
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تعه��دی و بودجهای با تأکی��د بر نقایص فنی بحث

منتخب اداره میشوند و خدمات اجتماعی عمومی

ایجاد تضادهایی شد .برای اندازهگیری میزان رعایت

این مقاله در بخش نتیجهگیری آمده است.

ش��بهبازرگانی هس��تند .خدمات درمان��ی در قالب

ش��اخص رعایت طراحی ش��د .این شاخص ،مطابق

تسهیالت پارکینگ توسط شهرداریها ،حمل و نقل

افزایش مختصر شاخص رعایت بعد از دو سال ،این

موزه ،نمونههای دیگری از فعالیتهای شبهبازرگانی

ماند(کریستینس و رومل.)2008 ،

شده است .در نهایت ،یافتههای اصلی و نتایج دیگر

تجربیات پذیرش حسابداری تعهدی

ارائ��ه میکنن��د ،بیمارس��تانها دارای ویژگیهای

رویههای حسابداری تجویز شده در اصالحات ،یک

معامالت مبادلهای به بیماران ارائه میش��ود .ارائهی

نمایهی  1بیانگر موفقیت نس��بی بود .به اس��تثنای

کش��ورهایی که م��دل گزارش��گری مالی بخش

زمین��ی و ریل��ی و هوایی ،یا رس��توران دایر در یک

مشکالت فراوانی روبهرو شدند .الدر و جونز ()2003

دول��ت اس��ت .ای��ن فعالیته��ا میتوانند مش��ابه

خصوص��ی را در بخ��ش عمومی ه��م پذیرفتند ،با

در مطالعهی جامع خود نش��ان دادند از نه کش��ور

فعالیتهای بازرگانی مدیریت و کنترل شوند .برخی

و پنج��ه نرم میکردند ،حس��ابداری تعهدی اگرچه

که میتوانند حسابداری تعهدی را اجرا و از ابزارهای

اروپایی که با اصالحات حس��ابداری تعهدی دس��ت

میزان اطالعات حسابداری را افزایش داده است ،اما

تردیدهای جدی درخصوص نحوهی استفاده از این

اطالعات وجود دارد .آنها تأیید کردند که حسابداری
دولتی برای بودجهریزی و کنترل بودجهای اس��ت.
ای��ن کارک��رد حس��ابداری ب��ر دیگ��ر کارکردهای

حس��ابداری دولتی سایه افکنده اس��ت .در نهایت،

آنها نتیجهگیری کردند ک��ه دولتها نیازی به کنار
گذاشتن س��امانهی حس��ابداری کمرال ندارند .اگر

از این سازمانها به نحوی اصالحات را انجام دادهاند

مدیریتی شبه بازرگانی استفاده کنند(کریستینس و

رومل.)2008 ،

فلس��فهی مدیری��ت دولت��ی نوی��ن و انتقال به

حسابداری تعهدی در پایان دههی  1980در بلژیک
مطرح شده است ،و از آن زمان تاکنون ،تعداد زیادی

شاخص حتی بعد از چهار سال در سطح پایینی باقی

نمایه  -1شاخص رعایت (برحسب
درصد)

شاخص رعایت

1995

1997

1999

متوسط

61/9

67/1

67/4

انحراف معیار

9/8

8/9

9/3

حداقل مقدار

38/6

44/1

44/2

حداکثر مقدار

83/2

81/8

81/0

از سازمانهای دولتی اصالحات را انجام دادهاند یا در

تعداد مشاهدات63 :

حال حاضر در حال انجام آن هستند .این اصالحات

همگی براس��اس تصوی��ب قوانین و مق��ررات مورد

کنند ،آنها میتوانند س��امانهی تعهدی را به صورتی
کام ً
ال مجزا یا به صورت یکپارچه به س��امانهی قبلی

نیاز در دس��تور کار قرار گرفتند که برای دولتهای

از منظ��ر اس��تفادهکنندگان ،ب��ه نظر میرس��د

ش��فافیت و انجام مدیریت دولتی به شکل مدیریت

دولتی و تصمیمگیران سیاس��ی انجام شده است .به

وضعیت اصالحات حس��ابداری در بلژیک به عنوان

حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی مورد توجه

ترازنامه و صورت س��ود و زی��ان صرفنظر کند .آنها

پذیرش حسابداری تعهدی در بلژیک و منطقهی

آموزشی ،دانشگاهها ،استانها ،سازمانهای خدمات

س��امانهی حس��ابداری کمرال عالقهمند هس��تند.

حس��ابداری تعهدی با محیط دولت��ی فعالیتهای

نمونههایی از این موارد هستند که اصالحات در آنها

به روش پرسشنامهای انجام داد نیز همین رویههای

اصالح مهم سامانهی حسابداری شهرداری از کمرال

از  100پرسششونده ،عالوه بر اینکه به پرسشنامه
پاس��خ دادند ،پیشنهادهایی را ارائه نمودند .مجموعاً

کمرال قدیمی آنها کنار گذاش��ته نشد .شهرداریها

که در  29م��ورد به نکاتی درخصوص س��ودمندی

صورت مجزا به س��امانهی حسابداری کمرال اضافه

انتقادهای��ی راجع ب��ه مفهوم حس��ابداری تعهدی

آنها تصمیم بگیرند س��امانهی سنتی خود را حفظ

اضافه کنند .در این بخش ،برای روشنترشدن بحث،

یک نمونه توضیح داده میشود.

فالن��درز این کش��ور نش��ان داد که تطاب��ق مبانی
غیرانتفاعی دولت دش��وار اس��ت .به نظر میرس��د
اصالحات حس��ابداری تعهدی بیشتر در دولتها یا

مختلف ،متفاوت است .هدف اصلی از این کار ،بهبود

اصالحات حسابداری در شهرداریها با اصرار مقامات

دولتی نوین بوده اس��ت و حداقل گذار از س��امانهی

نظر میرسد شورای ش��هر در بلژیک از گزارشگری

قرار گرفت .انواع مختلف دولتهای محلی ،مؤسسات

تنها به گزارشهای بودجهها و بودجهگذاری براساس

درمانی ،وزارتخانههای دولت مرکزی ،و کلیس��اها

مطالعهی مش��ابهی که کریستینس در سال 1998

ص��ورت گرفت .یکی از اولین اصالحات ،که در واقع

حسابداری تعهدی ناکافی را نشان میدهد 32 .نفر

به تعهدی ب��ود ،طی س��الهای  1990-1995رخ

آن دسته از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی پذیرفته
شود و موفقآمیز باش��د که فعالیتهای نسبتاً شبه

داد .اما الزم به ذکر اس��ت که سامانهی حسابداری

ده��هی  ،1980بیمارس��تانهای بلژیکی مجبور به

تنها ملزم شدند س��امانهی حسابداری تعهدی را به

حس��ابداری تعه��دی اش��اره ش��د و در  7مورد هم

کنن��د که ب��ه موج��ب آن اکثر اصول حس��ابداری

مطرح شد .سایر نکات پیش��نهاد شده با پشتیبانی

تعهدی غال��ب بود (کریس��تینس .)2001 ،ترکیب

بود .یکی از  7مورد انتقاد از حس��ابداری تعهدی به

بازرگان��ی را اداره میکنن��د .برای مث��ال ،در پایان
پذیرش اصالحات حس��ابداری تعهدی کامل شدند.
در مجموع ،اجرای این اصالحات موفق بوده اس��ت

و همهی بیمارس��تانها هنوز هم از این س��امانهی
حس��ابداری اس��تفاده میکنند .برخ�لاف تعدادی

از فعالیته��ای دولتی که توس��ط سیاس��تمداران
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تعداد  67نکته در قالب این پیش��نهادها ذکر ش��د

بودج��های حفظ و حتی بر س��امانهی حس��ابداری

نرمافزاری ،آموزش ،همکاری و مساعدت و  ...مرتبط

فنی نامتوازن حس��ابداری کم��رال و تعهدی باعث

شرح زیر بود:
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(چیزهای��ی که حس��ابداران در محیطهای انتفاعی

"رابطهی بین حسابداری بودجهای و حسابداری

تعهدی ،ب��ا تضادهایی همراه اس��ـت" ( 3بار مورد

مدنظ��ر دارند) را به تصویر بکش��د (کریس��تینس،

 ،)2001بلکه حسابداری کمرال با ثبت و استفاده از

اشاره قرار گرفت).

حدود  29م��ورد انتقاد درخصوص س��ودمندی

بودجههای مجاز براساس اصول بودجهریزی سروکار

حسابداری تعهدی مطرح ش��د .برخی از این نکات

دارد.

به شرح زیر است:

در بسیاری از کش��ورهای دموکراتیک ،بودجهها

الف" .اعضای شورای شهر به گزارشگری حسابداری

باید توس��ط شوراها تصویب ش��وند و این بودجهها

ب" .حس��ابداری تعه��دی باع��ث ایجاد ش��فافیت

که در اینگونه محیط فعالیت میکنند ،از حسابداری

ج" .حسابداری تعهدی ضرورتی ندارد زیرا رویههای

انتظار میرود تا اجرای بودجههای مصوب توس��ط

تعهدی عالقهای ندارند" ( 10بار).

ابزاری برای کنترل مخارج واقعی هستند .دولتهایی

نمیشود" ( 2بار).

کمرال استفاده میکنند .از این سامانهی حسابداری

پش��تیبانی مدیریت��ی (مدیریت موج��ودی کاال و
مدیریت داراییه��ای ثابت) تاکنون وجود داش��ته

است" ( 2بار).

گس��تردهترین معرف��ی مدیریت دولت��ی نوین و

حس��ابداری تعهدی در بلژیک را میتوان در مراکز

دولت��ی بهزیس��تی ( )OCMWمنطق��ه فالندرز

در پای��ان دههی  1990جس��تجو ک��رد .صرفنظر
از پذی��رش تع��دادی از ابزاره��ای مدیریتی ش��به
بازرگان��ی مانند بودجهگذاری تعهدی ،حس��ابداری
بهای تمام ش��ده ،گزارشگری مدیریتی و غیره ،آنها

با مشکالتی در زمینهی پذیرش حسابداری تعهدی
مواج��ه بودن��د .مراک��ز دولتی بهزیس��تی برخالف

ش��هرداریها ،باید ب��رای هر واحد کس��ب و کاری
که در صورته��ای مالی تلفیقی گزارش میش��د،

سامانهی حس��ابداری بودجهای خود را با سامانهی
حس��ابداری تعهدی جایگزین میکرد .به هر جهت،
اگرچه مجریان اصالحات میتوانس��تند از تجربیات

قبلی در ش��هرداری اس��تفاده کنن��د ،اما اصالحات
جامع مراکز دولتی بهزیستی در عمل چندان موفق

نبود .همانند شهرداریها ،در اینجا هم یک شاخص

رعایت طراحی ش��د که میانگی��ن آن برابر با 64/2

درصد و حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب معادل

 43/9درصد و  80/7درصد بدست آمد .صرفنظر از

این میزان متوس��ط شاخص ،تعدادی نواقص هم در

حسابداری تعهدی آشکار شد .برای مثال ،نخستین

ترازنام��هی تهیه ش��ده بعد از پذیرش حس��ابداری
تعهدی نقصهایی داشت ،ذخایر ثبت نشده بودند،
تعدادی از داراییها در یک س��ازمان شناسایی شده
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تصمیمگیران دولت��ی را کنترل کند .قرنها بود که
بودند اما در دیگری شناس��ایی نشده بودند ،و غیره.

این س��امانهی به سؤاالت پاس��خ داد و نیاز دولتها
را برطرف کرد .ش��اید بتوان گفت ک��ه از نقطهنظر

نتیجهی گفتگوهای انجام ش��ده با مقامات دولتی و

سیاس��تمداران ،حص��ول اطمین��ان درخص��وص

عالقه به امکانات جدید حسابداری تعهدی در حال

اس��ت .این منطق سیاس��ی به نوبهی خود منجر به

حفظ شده است.

کمرال میشود که به لحاظ سیاسی مربوطتر است.

سیاس��تمداران فالندرز هم نشان میداد که میزان

کاهش اس��ت و تفکر و گزارشگری پیشین همچنان

مشکل بنیادی :مسائل نظری

مس��ئولیتپذیری و پاس��خگویی مهمتر از کارآیی
جایگزینی حسابداری تعهدی با سامانهی حسابداری
اهداف مختلف دو س��امانهی حسابداری کمرال

و تعهدی به صورت مقایس��های در نمایهی  2نشان

در این بخش ،ابتدا نش��ان میدهیم که چارچوب

داده شده اس��ت .اغلب ،تعبیرها و تفاسیر نادرستی

که منجر به حس��ابداری تعهدی ش��ده است ،برای

و ارزش آن کمت��ر از واقع نش��ان داده میش��ود .در

نظری حس��ابداری مرب��وط به واحده��ای تجاری،

درخصوص سامانهی حسابداری کمرال ارائه میشود

فعالیته��ای غیرانتفاعی دولت مناس��ب نیس��ت.

بس��یاری از موارد ،به صورت س��ادهانگارانهای آن را

از یک طرف ،و مس��ائل حس��ابداری در یک فعالیت

میش��ود که تنها دریافته��ا و پرداختهای نقدی

واقع ،نکتهی مهم این اس��ت ک��ه در تدوین اهداف

کمرال به ص��ورت جانبداران��ه در جهت حمایت از
حس��ابداری تعهدی صورت گرفته اس��ت .اساس��اً،

چراکه محیط گزارش��گری مالی ،اهداف گزارشگری

تأکید ندارد .یک نکتهی کلیدی ،کارکرد حسابداری

سپس ،مقایس��های بین نیازها و ویژگیهای دولتی

معادل حس��ابداری نقدی در نظر میگیرند و تصور

ش��به بازرگان��ی از ط��رف دیگر انجام میش��ود .در

در آن ثبت میش��ود .شاید فقدان درک حسابداری

حس��ابداری و مبنای آن ،باید به محیط گزارشگری
و نیازهای اطالعاتی اس��تفادهکنندگان توجه شود،

حسابداری کمرال تنها بر دریافتها و مخارج نقدی

مالی را تحت تأثیر قرار میدهد.

کمرال در زمین��هی اجازه دادن برای خرج اس��ت.

الف) اهداف سامانههای حسابداری کمرال و

بـرای ثبت بودجههای مصوب و مصارف بودجههای

تعهدی

حس��ابداری کم��رال که "حس��ابداری بودجهای

دولت��ی" ی��ا "حس��ابداری بودجهای" ه��م نامیده

میشود ،قصد ندارد تا وضعیت مالی یا عملکرد مالی

هدف حس��ابداری کم��رال ،فراهم نم��ودن ابزاری

مختلف است تا سیاستمداران بتوانند مخارج انجام
شده (مصارف بودجه) را با بودجههای مجاز مطابقت

دهن��د .البته این س��امان ه به ان��دازهی کافی مدرن
نیست و نواقص و معایب خاص خود را دارد.
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هی��پ وورث ( )2002اس��تدالل میکن��د ک��ه

نمایهی  -2اهداف سامانههای حسابداری کمرال و تعهدی

حس��ابداری تعه��دی نه تنها مس��ائل و مش��کالت

حسابداری کمرال /بودجهای

مرب��وط به کنترلهای مالی را ح��ل نمیکند ،بلکه
آن را وخیمتر هم میکند ،زیرا حس��ابداری تعهدی
دامنهی قضاوت را در حس��ابداری افزایش میدهد
(ک��ه با توجه به ابعاد سیاس��ی بودجهگذاری بخش
عموم��ی ،این ویژگی میتواند برای سیاس��تمداران
جذاب باشد) .برخالف مخارج ،توافق بر سر هزینهها

ثبت بودجههای مصوب و تخصیص یافته

درخصوص اس��تهالکات ،از حس��اب خ��ارج کردن

داراییها ،سربارها و سایر اقالم غیرمستقیم نیز است
که پایش این اقالم را بسیار دشوار میکند (گوتری،

 .)1998به دلیل نبود ستاندههای قابل اندازهگیری
مرتب��ط ،این مبال��غ تعهدی را نمیتوان به آس��انی

کنترل کرد ،لذا در بسیاری از دولتها ،سازوکارهای

کنترل بودجهی س��نتی ،با تمرکز ب��ر دریافتها و
پرداختهای نقدی ،همچنان ضرورت دارند.

ش��اید تصور شود که س��امانههای حس��ابداری

تنها ش��امل دو س��امانهی تعهدی و کمرال به شرح
فوق اس��ت .ام��ا در عم��ل روشهای حس��ابداری

مختلف��ی وجود دارد که تنه��ا بخشهای خاصی از
حس��ابداری کمرال و حس��ابداری تعهدی در آنها

به کار گرفته میش��ود .همچنین ،امکان استفادهی
ترکیبی از این دو سامان ه هم وجود دارد .برای مثال،

هیأت استانداردهای حس��ابداری بینالمللی بخش
عمومی ،دو مبنای حسابداری دیگر را در طیف بین

حس��ابداری کمرال و حسابداری تعهدی وارد نموده

است که عبارتاند از :حسابداری نقدی تعدیل شده ،و
حسابداری تعهدی تعدیل شده .مبنای نقدی تعدیل
ش��ده حاکی اس��ت معامالت باید وقتی شناس��ایی

شوند که جریانهای نقد مربوطه رخ داده باشند ،به
استثنای اینکه جریانهای نقد رخ داده بعد از پایان
سال که با رویدادهای رخ داده در دورهی حسابداری

جاری مرتبط هس��تند نی��ز در دورهی جاری ثبت

میشوند .در مبنای تعهدی تعدیل شده که برگرفته
از حس��ابداری تعه��دی (کامل) اس��ت ،رویدادهای

اقتصادی وقتی ثبت میش��وند که رخ داده باش��ند

(نه اینکه پرداخت شده باش��ند) ،با این تفاوت که
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ثبت درآمدها و هزینههای اقتصادی براساس
اصول پذیرفته شده حسابداری

ثبت استفاده از بودجههای مصوب و تخصیص
یافته براساس اصول بودجهریزی

به ویژه در یک محیط سیاس��ی ،بسیار دشوار است.

هزینهها ش��امل برآوردها و تخصیصهای اختیاری

حسابداری تعهدی

هدف غایی:
مجوز داشتن مخارج و کنترل آن (وجوه
عمومی)

گزارشگری وضعیت مالی و سود و زیان

هیچگونه تطابقی بین هزینهی داراییهای غیرمالی

دوره "تعدیالت پایان دوره" را با آزمون انقطاعزمانی

گرفته اس��ت ،انجام نمیش��ود .اگرچ��ه روشهای

کرده باش��ند .از طرف دیگر ،در حسابداری کمرال،

در این مقاله بر دو سر طیف تأکید میشود تا اثرات

مجاز) ،مراحل اضافهتری نسبت به حسابداری نقدی

(مثل اس��تهالکات) با دورههایی که مصرف صورت
مختل��ف دیگر هم در طیف حس��ابداری وجود دارد
حسابداری کمرال در مقایسه با حسابداری تعهدی

در محیط دولتی تجزیه و تحلیل شود.
ب) سامانههای حسابداری

در این بخش ،تفاوتهای سامانههای حسابداری

به لحاظ چرخهه��ای خرید و درآم��د توضیح داده
میشود.

انجام میدهند تا اصل تحقق در حسابداری را رعایت

بهمنظور تسهیل مدیریت مالی (یعنی ردیابی مخارج
انجام میشود که در حسابداری تعهدی نیز معنیدار

نیست.

همانطور که در نمایهی  3مش��اهده میش��ود،

مرحلهی پایانی در حس��ابداری کمرال مشابه سایر
س��امانههای حسابداری ،پرداخت وجه نقد است .در

این س��امانه ،فاکتور خرید به تاریخ دریافت فاکتور

نمایهی  ،3مقایسهی بین سامانههای حسابداری

یا تاریخ محقق ش��دن مخارج (مش��ابه حسابداری
تعهدی) ثبت نمیشود ،بلکه عمدتاً به تاریخ تسجیل

میده��د .در مورد حس��ابداری کم��رال ،مراحل با

تاریخ فاکتور انجام شود ،و میتواند معوق شود (برای

را ب��ا تمرکز بر چرخهی خرید (انجام هزینه)نش��ان

ش��مارهها نشان داده ش��دهاند ،در حالی که مراحل
حس��ابداری تعهدی به صورت حروف (الف و ب) و

ایتالیک نشان داده شدهاند.

فاکتور ثبت میش��ود .ضرورتی ن��دارد که ثبت در
مث��ال ،به دلیل اینکه مناب��ع بودجهای دیگر کافی
نباش��د و قرار باش��د از محل بودجه سال بعد خرج

ش��ود ،صرفنظر از این واقعیت که هزینه در س��ال

سامانهی حسابداری نقدی ساده ،تنها دریافتها و

جاری محقق ش��د) .در حس��ابداری کمرال ،تمایلی

تعهدی ،معامالت اقتصادی که داراییها ،بدهیها و

روی صورت سود و زیان وجود ندارد ،بلکه تنها قابل

پرداختهای وجه نقد را ثبت میکند .در حسابداری
حسابهای سود و زیانی را تحت تأثیر قرار میدهند،
صرفنظر از مبادالت نقد مربوطه ،ثبت میشوند .در
عمل ،حسابداران خریدها را به جای اینکه در زمان
واقعی وق��وع مخارج ثبت کنن��د ،در زمان دریافت

فاکتور ثبت میکنند .ای��ن رویکرد به دلیل راحتی

کار اتخاذ میشود ،و بنابراین حسابداران در پایان هر

ب��رای نمایش اثر صحیح لحظ��هی تحمل هزینه بر
قبول بودن به لحاظ مسائل بودجهای مهم است.

تف��اوت فن��ی مهم دیگ��ر حس��ابداری کمرال و

حسابداری تعهدی از منظر چرخهی خرید ،این است
که برخالف حسابداری تعهدی ،در سامانهی کمرال

به مراحل آغازین بودجه بیش��تر توجه میشود .گام

نخست در س��امانهی حس��ابداری کمرال ،تصویب
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نمایهی  -3مقایسهی سامانههای حسابداری :مراحل مختلف در چرخهی خرید
مراحل

حسابداری نقدی

حسابداری کمرال

مرحله 1

تصویب بودجه

مرحله 2

تخصیص اعتبار

حسابداری تعهدی

مرحله 3

تسجیل فاکتور

مرحله  =4مرحله ب پرداخت نقد

پرداخت نقد

پرداخت نقد

بودجه اس��ت ک��ه اغلب مبتنی بر فرآیند سیاس��ی

اضافی برای کنترلهای بودجهای تعبیه شده است.

حس��ابداری کم��رال ثبت ش��ود ،تخصی��ص اعتبار

نیس��ت .آنچه دولتها به آن نیاز دارند ،ابزاری است

قبلی اس��ت .مرحلهی دومی که باید در س��امانهی
اس��ت که نوعی تفویض اختیار خرج کردن را نشان

میدهد .این کار انجام میشود تا امکان کنترل روی
مخارج مس��تمر فراهم آی��د و مهمتر اینکه از خرج

کردن بیش از حد پیشگیری شود .دو مرحلهی اول
در محی��ط انتفاعی معنی و مفهوم ندارند و بنابراین

در حسابداری تعهدی کاربرد ندارند.

بنابراین ،حسابداری تعهدی پاسخگوی نیاز دولتها

که تخصیصه��ای بودج��های را در مقابل مصارف

بودجهای ثبت کنن��د .در نهایت ،اصول ثبت در دو
سامانهی کام ً
ال متفاوت است .در حسابداری تعهدی،
هزینهها وقتی ثبت میش��وند که تحمل میشوند،
در حالی که در مصارف بودجهای ،هزینههای وقتی

ثبت میشوند که منظور شدن آنها به بودجه تصویب

گفتنی است ،براساس مادهی  52قانون محاسبات

میش��ود ،که مورد دوم در شرایط و زمان دیگر رخ

ش��امل تش��خیص ،تأمین اعتبار ،تعهد ،تس��جیل و

تفاوته��ای س��امانههای حس��ابداری به لحاظ

عمومی ایران ،مراحل خرید و انجام هزینه به ترتیب
حواله ،اعمال نظارت مالی و پرداخت اس��ت" .تأمین

میدهد.

چرخهی درآمد در نمایهی  4آمده اس��ت .در مورد

اعتب��ار" به معنای اختصاص دادن تمام یا قس��متی

حس��ابداری کمرال ،مراحل با ش��مارهها نشان داده

خدمت معین اس��ت .با تحویل کاال و یا انجام شدن

به صورت حروف (الف و ب) و ایتالیک نش��ان داده

از اعتبار مص��وب تخصیص یافته برای خرید کاال یا

خدمت که با تأیید و مس��ئولیت مق��ام مجاز خرج

همراه است" ،تعهد" تحقق مییابد .صدور "حواله"،
به معنای دستور پرداخت کتبی مقام مجاز دستگاه

دولتی اس��ت که برای پرداخت بدهیهای ناش��ی از

تحویل کاال یا انجام خدمت صادر میش��ود .مرحله

"نظارت مالی" هم به معنای انطباق دادن پرداختها

ش��دهاند ،در حالی که مراحل حس��ابداری تعهدی
شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،تفاوتهای

دو س��امانه ب��ه لحاظ چرخهی درآم��دی از اهمیت
کمتری برخوردار است ،زیرا معموالً زمان شناسایی
درآمد در حس��ابداری کمرال و حسابداری تعهدی

یکس��ان اس��ت .البته این ش��باهتها ،مانع تفاوت

س��امانههای حس��ابداری به لحاظ اهداف و محیط

ب��ا قوانین و مقررات مالی مرب��وط به مصارف وجوه

(زمینه) نمیشود.

انجام میشود.

ب��ه پیشبینی و محدود به میزان پیشبینی ش��ده

دولتی اس��ت که توسط ذیحس��اب دستگاه دولتی

گفتنی است ،تشخیص و وصول درآمدها موکول

ب��ه طور خالص��ه ،نمایهی  3نش��ان میدهد که

نیست (باباجانی.)1383 ،

از آن هس��تند ،با حس��ابداری تعه��دی تفاوتهای

ج) گزارشگری عملکرد

حس��ابداری کمرالی که دولتها در حال اس��تفاده
قابل مالحظ��های دارد ،زی��را در آن چند مرحلهی

حسابدار /خرداد 1390

در م��ورد مناس��ب بودن صورت س��ود و زیان برای

اندازهگیری نتای��ج عملیات فعالیتهای غیرانتفاعی
دول��ت تردیدهایی وج��ود دارد که در ادامه به آنها

پرداخته میشود.
فاکتور

مرحله الف

منجر به تهیهی صورت س��ود و زیان میش��ود ،اما

اگرچه استخدام حس��ابداری تعهدی در دولتها

نخس��ت اینکه ،مفهوم س��ود در دولتها معنی

ندارد یا معنی دیگری ندارد .از آنجا که بین نهادهها

و س��تاندههای دولت رابطهی مبادلهای وجود ندارد،
مفهوم س��ود برای دولت مصداق ن��دارد .واحدهای
تجاری با هدف دس��تیابی به نتایج اقتصادی ایجاد

میشوند ،و بنابراین آنها نهادهها را به منظور کسب
درآمدها تأمین میکنن��د ،به نحوی که تفاوت بین
آنها (س��ود) به حداکثر برس��د .این در حالی اس��ت

ک��ه دولته��ا نهادهها را برای کس��ب درآمد تأمین
نمیکنن��د ،بلک��ه آنها منابع��ی را دریافت میکنند
تا ص��رف ارائهی خدم��ات کنند .به عب��ارت دیگر،
در بخش عمومی ،س��ود در مرک��ز ثقل قرار ندارد و

نمیتواند معی��ار مربوطی برای اندازهگیری عملکرد
باشد (گوتری.)1998،

دوم اینک��ه ،برخ�لاف واحده��ای تج��اری،

نبای��د دولته��ا را برحس��ب تفاوت بی��ن درآمدها

و هزینههایش��ان م��ورد قض��اوت ق��رار داد ،زیرا
درآمده��ای حاصله ،نتایج واقع��ی و کامل حاصل از

فعالیتهای آنها (ب��ه ویژه فعالیتهای غیرانتفاعی)
را نش��ان نمیدهد .درآمدهای آنها در واقع منابعی

هستند که در نهایت صرف تأمین امنیت ،بهداشت

و س�لامت ،آم��وزش ،عدالت و غیره خواهند ش��د.
پذیرش حسابداری تعهدی در دولتها اگرچه منجر

به تهیهی صورت س��ود و زیان خواهد شد ،اما نتایج
واقعی دولت ،آن دسته از خدمات اجتماعی هستند

ک��ه نمیتوان آنه��ا را در قالب حس��ابداری تعهدی

درآورد و بنابراین مربوط بودن صورت س��ود و زیانی

که نتای��ج اجتماعی غیرقاب��ل اندازهگیری را حذف
میکند ،ش��دیدا ً مورد تردید اس��ت (کریستینس و
رومل .)2008 ،به عبارت دیگر ،حس��ابداری تعهدی
ب��ا تمرکز بر بهای تمام ش��دهی خدمات و کارآیی،

دی��دگاه محدودی نس��بت به عملک��رد دولت ارائه

میکند (گوتری)1998،

س��ومین مش��کل جدی درخصوص حسابداری
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نمایهی  -4مقایسهی سامانههای حسابداری :مراحل مختلف چرخهی درآمد
مراحل

حسابداری نقدی

حسابداری کمرال

مرحله 1

تصویب بودجه

مرحله  =2مرحله الف

تشخیص درآمد

مرحله  =3مرحله ب

دریافت نقد

دریافت نقد (وصول درآمد)

حسابداری تعهدی
درآمدها
دریافت نقد

آمریکا سامانهی حسابداری حسابهای مستقل را به

عنوان یک رویکرد حسابداری مجزا برای داراییهای

متعلق به حس��ابهای مس��تقل وجوه دولتی ،و نه
داراییهای متعلق به حس��ابهای مس��تقل وجوه
س��رمایهای ،مطرح میکند .داراییه��ای متعلق به

حس��ابهای مس��تقل وجوه دولت��ی ،داراییهایی
هس��تند که دولت در آنها نق��ش نمایندگی را ایفا

دولت��ی تعه��دی ،ویژگ��ی معام�لات غیرمبادلهای

اس��ت .در این معامالت ،رابطهی علی مس��تقیمی

بین مبالغ دریافتی و هزینههای متناظر انجام شده
وجود ندارد .مالیاتها ،یارانهها ،کمکهای بالعوض

و هدای��ا نمونههایی از این معامالت هس��تند .دولت
ای��ن خدم��ات را بر این اس��اس انج��ام میدهد که
باب��ت کل آنها ،جمعاً از مح��ل مالیات دریافتهایی
داش��ته باشد .دولت در این موارد نقش "نماینده" را

ایفا میکند .در واحدهای تجاری ،توان س��ودآوری
اس��ت که تصمیمات مدیریتی را تح��ت تأثیر قرار

میدهد .بنابراین ،صورتهای مالی آنها که بر مبنای
حسابداری تعهدی تهیه میشوند ،برای اندازهگیری

عملکرد مالی و وضعیت مالی مربوطتر هس��تند ،در

حالی که دولتها با اندازهگیری سود سر و کار ندارند

(کریستینس و رومل.)2008 ،

د) گزارشگری وضعیت مالی

شاید این انتقاد مطرح شود که حسابداری کمرال

دیدگاهی نسبت به وضعیت مالی واحد گزارشگری

ارائه نمیکند .اما نویسندگانی مثل هپ وورث اعتقاد
دارن��د ترازنامه تنها بر فرآین��د بودجهریزی اثرگذار
است و این صورت مالی در بخش عمومی به عنوان
یک س��ازوکار هدایتگرعمل نمیکند .بنابراین آنها

معتقدند تهیهی ترازنامه برای دولت ضرورت ندارد.

عالوه بر این ،ارزشگذاری تعداد قابل مالحظهای

از داراییه��ای دولتی بس��یار دش��وار اس��ت .حتی

اس��تانداردهای هیأت اس��تانداردهای حس��ابداری

بینالمللی بخش عموم��ی هم راهکاری درخصوص
مس��ائل مرب��وط ب��ه حس��ابداری کلکس��یونها،

زیرساختها ،منابع طبیعی ،و تجهیزات نظامی ارائه
نکرده اس��ت .چنین کاالهای سرمایهای برای کسب

سود اقتصادی تحصیل نمیشوند .بلکه آنها مقاصدی
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از قبیل تأمین امنیت ،آموزش ،بهداش��ت و سالمت
و فرهنگ را برای دول��ت تأمین میکنند .بنابراین،
ارزش اقتص��ادی و س��ود اقتصادی آنه��ا در بخش

دولت��ی معنا و مفهوم��ی ندارد ،زی��را این اطالعات

نقشی در ارزیابی عملکرد مالی دولتها ندارند .آنچه

مهم اس��ت ،منافع اجتماعی فراهم شده توسط این

داراییها اس��ت .ارزش این داراییها و افشای چنین
اطالعاتی وقتی مربوط است که دولت یا یک بخش

شبهبازرگانی ،در قبال کسب سود از محل منابع در

اختیار (از قبیل تس��هیالت پارکینگ شهرداری که

برای آن بلیطفروشی انجام میشود) پاسخگو باشد.

ع�لاوه بر ای��ن ،نباید فراموش ک��رد که دولتها

اغل��ب داراییه��ا را از نقطه نظ��ر مالکیت نگهداری

نمیکنند ،بلک��ه در خصوص بس��یاری از کاالهای
س��رمایهای به عنوان یک امانتدار عمل میکند .آنها

نمایندگانی هس��تند که نسبت به حفظ و نگهداری
داراییهای سرمایهای مسئولیت دارند به نحوی که
این داراییها برای جامعهی قابل اس��تفاده باش��د،

بدون اینکه حق مالکیتی برای فروش ،کسب منافع
اقتصادی یا تخریب آن داراییها را داش��ته باش��ند.

پال��وت ( )1990در پاس��خ به مقال��ه بحثبرانگیز

و اندیش��مندانه موتز س��عی میکند ت��ا محققین و

اس��تفادهکنندگان را ترغیب کند ک��ه نگاه دقیقی

ب��ه ماهیت اکث��ر داراییهای دولت و س��ازمانهای
غیرانتفاعی داشته باشند ،چراکه کاالهای سرمایهای
دولتی در واقع دارایی نیستند .پالوت دیدگاه موتز را

مبنی بر اینکه "کاالهای س��رمایهای دولتی ،دارایی

نیس��تند بلکه تعهدات هس��تند" ،تأیی��د نمیکند،

بلکه رویکرد دیگ��ری به ن��ام "داراییهای جامعه"

را مطرح میکن��د .دیدگاه مش��ابهی را میتوان در
اس��تانداردهای حس��ابداری دولتی آمریکا مشاهده

کرد .استانداردهای حسابداری دولتی شمارهی 34

میکند و س��امانهی حس��ابداری تعه��دی تعدیل
ش��ده برای آنها کارب��رد دارد .داراییه��ای متعلق

به حس��ابهای مس��تقل وجوه س��رمایهای ،مشابه
داراییهای واحدهای تجاری هس��تند و س��امانهی
حس��ابداری تعه��دی کامل برای آنه��ا کاربرد دارد.

تفاوت اصلی در این است که داراییهای سرمایهای

در حسابهای مستقل وجوه دولتی تنها به صورت
نقدی شناس��ایی میش��وند ،که نه در ترازنامه افشا

میشوند و نه مستهلک میشوند .با اکثر اقالم دیگر
موجود در ترازنامه ،مشابه حسابداری تعهدی رفتار

میشود .دلیل اتخاذ این رویکرد این است که دولت،
مالک واقعی این داراییها نیس��ت و نباید مس��ئول
پیامدهای اقتصادی حاصل از آنها باشد .داراییهای

س��رمایهای در حسابهای مستقل وجوه سرمایهای

با همان انگیزههای اقتص��ادی موجود در واحدهای
تجاری نگهداری میش��وند ،و بنابراین حس��ابداری
تعه��دی ب��رای ای��ن حس��ابهای مس��تقل روش

مناسبتری است.

باید یادآور شد که دو نوع دارایی سرمایهای مورد

بحث در اینجا ،تنها برای روش��نتر ش��دن بحث به

این شکل ارائه ش��دند .اما در عمل ،موارد متعددی
وج��ود دارند که ای��ن دو نوع دارای��ی در آنها با هم

ترکیب میش��وند .برای مثال ،ام��وال یک زندان را
میت��وان کااله��ای ترکیب��ی درنظر گرف��ت که تا

حدودی میتوان آنها را داراییهای دولتی تلقی کرد

ک��ه هیچگونه اهداف اقتص��ادی را دنبال نمیکنند.

همان س��اختمانها را میتوان به عنوان داراییهای
حس��اب مس��تقل وجوه س��رمایهای درنظر گرفت،
زیرا زندانیهای حبس ش��ده در این س��اختمانها

میت��وان در قال��ب واحدهای تولید ش��به بازرگانی
عمل کنند (مث� ً
لا لباس بدوزن��د) .بهطور خالصه،
کاالهای س��رمایهای نگهداری شده توسط دولتها،
حسابدار /خرداد 1390

داراییهایی نیستند که حسابداری تعهدی آن را به

دولتی ،میتوانند به توسعهی ابزارهای پاسخگویی و

رومل.)2008 ،

مدیریت مالی خود را از طریق اس��تفاده از اطالعات

هـ) همزیستی حسابداری کمرال و حسابداری

ایفای تعهدات و ظرفیت اس��تقراض ،مدرنس��ازی

همانط��ور ک��ه توضیح داده ش��د ،حس��ابداری

میتواند یک مزیت حسابداری تعهدی باشد ،اگرچه

عنوان "دارایی" تش��خیص میدهد (کریستینس و

تعهدی

مدیریتی خود اهتمام ورزند .بنابراین ،آنها میتوانند

ترازنام��های ،ب��ه ویژه نس��بتهای نقدینگی و توان
کنن��د .اطالعات حس��ابداری بهای تمام ش��ده هم

تعه��دی را نمیتوان ب��رای فعالیتهای غیرانتفاعی

بس��یاری از دولتها به مدیریت اطالعات بودجهای

کرد که در دنیای واقعی ،دولتها به صورت ترکیبی
عمل میکنند ،یعنی هم فعالیتهای صرفاً دولتی و

نتیجهگیری

زندان ب��ا واحدهای تولید لباس یا یک ش��هرداری

وج��ود ندارد و ارزش آن کمتر از حد واقعی نش��ان

دولته��ا بهکار گرفت .با این وج��ود ،نباید فراموش

عادت کردهاند.

هم فعالیتهای ش��بهبازرگانی را اداره میکنند .یک

اغلب درک درس��تی نسبت به حسابداری کمرال

با تأسیس��ات پارکین��گ ،نمونههای ب��ارزی در این

داده میش��ود .توانایی ب��رای کنترل مصارف بودجه
مصوب را نمیتوان صرفاً از طریق حسابداری تعهدی

س��امانههای حسابداری ترکیبی از قبیل حسابداری

چند مرحلهی اضافهتر در چرخههای معامالت ،این

را تبیی��ن میکند .اگر این واقعی��ت را بپذیریم که

برای تصمیمگیران سیاس��ی مربوط اس��ت ،چرا که

حسابداری متفاوتی پاس��خ میدهند ،بحث و جدل

مالی اطمینان یابند .سیاستمداران یکی از ذینفعان

چیرگ��ی کنونی حس��ابداری تعه��دی) خاتمه پیدا

تصمیمگیریهای آنها نق��ش ایفا میکند .اطالعات

واحدهای تجاری ،پاس��خهایی را ب��رای ذینفعانی

برطرف کردن نیازهای آنها کافی نیس��ت .عالوه بر

هستند و میخواهند از نتایج اقتصادی (صورت سود

یا "ب��ازده داراییه��ا" برای سیاس��تمداران مفاهیم

خص��وص هس��تند .وج��ود دولتهایی ب��ا دو نوع
فعالیت مذکور (دولتی /ش��بهبازرگانی) ،دلیل وجود

ایجاد کرد ،در حالی که حسابداری کمرال با تعبیهی

نقدی تعدیل شده یا حسابداری تعهدی تعدیل شده

قابلی��ت را دارد .مزایای حس��ابداری کمرال بهویژه

هر کدام از این س��امانهها به یک چارچوب مفهومی

این سامانه باعث میشود آنها نسبت به پاسخگویی

درخصوص اینکه کدام س��امانه باید غالب باشد (و

آن دس��ته از گزارشهای حسابداری هستند که در

خواهد ک��رد .چارچوب مفهومی حس��ابداری برای

اضافی ارائه ش��ده توسط حس��ابداری تعهدی برای

فراهم میکند که به اعداد و ارقام اقتصادی عالقهمند

این ،مفاهیمی از قبیل "سودآوری"" ،وضعیت مالی"

و زیان) یک تصویر اقتصادی داشته باشند .از طرف

مربوط و اثرگذاری نیستند (گوتری.)1998 ،

را برطرف میکند و یک پاس��خ س��نتی به سؤاالتی

ام��ا در ارزیاب��ی و انتخاب مبنای حس��ابداری نباید

ویژه جلوگیری از مصرف بیش از حد بودجه ،است.

سامانههای حسابداری کمرال و تعهدی ،نقاط قوت

تعهدی برای آن کاهش مییابد ،و اصول حسابداری

کمرال بیش��تر جوابگ��و خواهد ب��ود .در عمل ،این

احتم��ال وجود دارد که دولتها فعالیتهای ش��به
بازرگان��ی و فعالیته��ای صرف��اً دولتی خ��ود را به
صورت همزمان و در کن��ار هم انجام دهند .در این

س��امانه حس��ابداری میتواند

حالت ،ترکیب هر دو
موفقیتهایی را در اجرای آنها در پی داشته باشد.

باید توجه داشت که اگرچه سامانهی حسابداری

کمرال برای اکث��ر فعالیتهای دولتی س��ودمندتر
است ،اما این سامانه برای فعالیتهای شبه بازرگانی

سودمندی کمتری دارد .برای فعالیتهای بازرگانی،

اطالعات اقتصادی ارائه ش��ده توس��ط حس��ابداری
تعهدی مربوط اس��ت .بنابراین میت��وان تصور کرد
که حس��ابداری تعهدی برای گزارش��گری مالی در

آیندهای نزدیک تنها برای فعالیتهای شبهبازرگانی

دولت باقی بماند.

در پای��ان بای��د ی��ادآور ش��د که روش��ن نبودن

مبان��ی نظری اصالحات حس��ابداری بخش عمومی

و بیعالقگ��ی مقامات و سیاس��تمداران نس��بت به
حس��ابداری تعهدی ،مهمترین دالی��ل بروز برخی

مسائل و مشکالت فنی در زمینهی پذیرش و اجرای
حسابداری تعهدی در این بخش بوده است.

دیگر ،چارچوب حسابداری کمرال نیازهای دیگری

بهرغم مزایای حسابداری کمرال در بخش دولتی،

(سیاسی) درخصوص بودجهها و مصارف بودجه ،به

از رویکرد س��یاه یا سفید اس��تفاده کرد .هر یک از

پذیرش حس��ابداری تعهدی ،پاسخی به همهی

و ضعفی دارند .در انتخاب مبنای حسابداری باید به

کمرال به یک عادت تبدیل شده است ،ممکن است

ه��ر چه دولت فعالیتهای انتفاعی بیش��تری انجام

* دکتری حس�ابداری و اس�تادیار گروه حسابداری

پیش آید ،مگر اینکه دولت مورد نظر را بتوان نوعی

تعهدی برای آن بیش��تر میش��ود .برعکس ،هر چه

ایران ،عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران

دولتها با پذیرش ش��کلهای خاصی از حسابداری

کس��ب س��ود ارائه کند ،مناس��ب بودن حسابداری

نیازه��ای دولتها نیس��ت .از آنجا که حس��ابداری

شرایط محیطی و نیاز استفادهکنندگان توجه شود.

مش��کالتی در زمینهی اجرای حس��ابداری تعهدی

دهد ،کاربرد و حتی ضرورت اس��تفاده از حسابداری

واحد تجاری انتفاع��ی درنظر گرفت .از طرف دیگر،

ت خدمات اجتماعی بیش��تری را بدون اهداف
دول�� 
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