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مقدمه
یان بال (Ian Ball) از ســال 2002 به مدت بیش از 10 ســال مدیر اجرایی ارشد1 فدراسیون بین المللی حسابداران2 بوده 
است. وی در این سمت مسئولیت توسعه و مدیریت اجرایی برنامه های آیفک را عهده دار بود و قبل از آن در طول سال های 1995 
تا 2000 ریاســت کمیته بخش دولتی آیفک را بر عهده داشت. او در این سمت توسعه استانداردهای بین المللی برای گزارشگری 
مالی بخش دولتی را بنیان نهاد. یان  بال همچنین استاد حسابداری و خط مشی های بخش دولتی دانشگاه ویکتوریا3 است. وی 
از ســال 1987 تا 1994 در بخش خزانه داری دولت زالندنو به عنوان مدیرمسئول خط مشی های مدیریت مالی مشغول به کار بود. 
در حال حاضر، ایشــان ریاســت انجمن حسابداری و امور مالی عمومی خبره4 - نهاد حرفه ای افراد شاغل در مالیه عمومی- را 
بر عهده  دارد و قریب 40 ســال اســت که برای بهبود و ارتقای مدیریت مالی بخش عمومی تالش می کند. این نوشته برگرفته از 

مصاحبه ها، سخنرانی ها و نوشته های آقای بال در ارتباط با مدیریت مالی بخش عمومی است.
بال معمار اصالحات گســترده مدیریت مالی در دولت زالندنو بود. وی می گوید: “وظیفه دارد تا مدیریت مالی بخش عمومی را 
ارتقا بخشد.” او معتقد است که ریشه های این تفکر از دوران کودکی او سرچشمه می گیرد: “من در خانواده ای فرهنگی رشد کردم 
که در آن همیشه این حس وجود داشت که دولت به طور واقع مهم و ارزشمند است. این احتمااًل بخشی از چیزی شده که من االن 

هستم؛ چون من معتقدم که اگر دولت مهم است، پس امور مالی آن هم باید به بهترین شکل انجام شود.”

رسالتی برای انجام
آقای بال که در زالندنو متولد و بزرگ شــد، می گوید که در هنگام تصدی اولین شــغلش در دولت زالندنو در اواخر دهه شــصت تا 
اوایل دهه هفتاد میالدی، از این که بخش های دولتی چقدر ضعیف امور مالی شان را اداره می کردند، شوکه شده بود: “من هیچ وقت 
نتوانستم بفهمم که دولت ها چطور می توانستند با چنین اطالعات مالی بی کیفیت سر کنند؛ درحالی که هیچ دلیل فنی و قابل قبولی 

مالیه بخش عمومی؛
پای صحبت یان  بال

دکتر غالمرضا کردستانی   
امیرهادی معنوی مقدم  
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که مانع دسترس یافتن به داده هایی با کیفیت باالتر باشد، وجود نداشت. تنها علت این بود که دولت به روشی سنتی عادت کرده بود 
که در آن به مدیریت مالی مناسب احساس نیاز  نمی شد و هیچ فشار و انگیزه ای برای ایجاد تغییر در این نظام سنتی وجود نداشت.
یان بال یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای زندگی خود را طراحی و اجرای اصالحات بنیادی در مدیریت مالی در دولت زالندنو 
می داند. این اصالحات زمانی انجام شــد که او به عنوان مســئول ارشــد خزانه داری در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میالدی، 
مشغول به کار بود. زالندنو اولین کشور در سراسر جهان بود که هنگام تجدید ساختار بنیادی اقتصاد کل کشور، مبنای بودجه ریزی، 
تخصیص بودجه و حســابداری دولتی خــود را از نقدی به تعهدی تغییر داد. زمانی که این اصالحــات به اجرا در آمد، آقای بال 
تصمیم گرفت که “بخشــی از این فعالیت ها را در دیگر نقاط دنیا به انجام برســاند” و بر این اســاس، شرکتی مشاوره ای تأسیس 
کرد. در این دوران، او با دولت های مختلف در راســتای بهبود مدیریت مالی شــان به مدت 8 سال همکاری کرد؛ اما این حقیقت 
که دولت ها در اجرا و به کارگیری اصالحات پیشــنهادی او ناتوان بودند، او را ناامید و ســرخورده کرد. “ما با کارکنان رده میانی و 
رده  باالی بخش دولتی در کشــورهای مختلف کار می کردیم که اشتیاق زیادی برای انجام اصالحات داشتند، نسبت به انجام آن 
متعهد بودند و درک می کردند که چرا آن چه می خواســتیم انجام دهیم، مهم اســت. اما بعد از این مرحله، هنگامی که اصالحات 
مورد نظر ما برای تصمیم گیری به مراتب باالتر مدیریت اجرایی ارجاع و در ســطح سیاســی در مورد آن تصمیم گیری می شد، در 

عمل فرایند اصالحات متوقف و اجرای آن منتفی می شد.”
هم زمان با اداره شــرکت مشــاوره ای، آقای بال به عنوان ریاســت کمیته بخش عمومی آیفک در نیویورک مشغول به کار بود. 
در اینجا بود که او ایجاد اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی5 (IPSAS) را رهبری کرد. این استانداردها، 
اســتانداردهای مورد استفاده برای تهیه صورت های مالی بخش عمومی برای استفاده عموم هستند که از سوی دولت ها و دیگر 
مؤسســه های بخش عمومی، مورد اســتفاده قرار می گیرند. مبنای حســابداری مورد اســتفاده در تهیه صورت های مالی بخش 
دولتی با اســتفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی حسابداری است. امروزه این استانداردها 
به وســیله تعداد درخور توجهی از کشــورها در سراســر دنیا مورد اســتفاده قرار گرفته و به عنوان اســتانداردهایی که از شفافیت و 
پاسخگویی حمایت می کنند، شناخته می شوند. بعد از این پروژه موفقیت آمیز بود که او در اوایل سال 2002 به عنوان مدیر اجرایی 

ارشد آیفک انتخاب شد.
یان بال، ایجاد و شکل گیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی را هدایت و سرپرستی کرد.

قدرت شفافیت
آقای بال می گوید: “در سراسر جهان، دولت ها شرکت های خصوصی را به شفافیت در امور حسابداری شان ملزم می کنند؛ اما خود 
دولت ها شــفاف نیستند. دلیل این که دولت ها باید شفاف باشند، بسیار شــبیه به دالیلی است که در مورد شرکت های خصوصی 
وجود دارد؛ این که نیاز داریم بدانیم آن ها چطور عمل می کنند، وضعیت مالی شــان چگونه اســت، و این که آیا به خوبی مدیریت 

می شوند یا خیر. هیچ کدام از این ها بدون داشتن یک نظام حسابداری مناسب، میسر نخواهد شد.”
تمرکز بر حســابداری شــفاف در زالندنو، موفقیت آمیز بوده اســت. این کشور سال های متمادی اســت که به وسیله سازمان 
بین المللی شفافیت6 به عنوان یکی از سه کشور برتر دارای کمترین میزان فساد، انتخاب می شود. این کشور در طول سال های 
1994 تا 2008، هرسال با مازاد بودجه7 روبه رو بوده است. آقای بال معتقد است که حسابداری خوب از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت، زیرا فضای کمی را برای فســاد باقی می گذارد. این در حالی است که شفافیت همراه با حسابداری خوب، باعث زیر فشار 

7فدراسیون بین المللی حسابداران 



13
95

ر  
 تی

  8
3 

ره
ما

ش

قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی اش می شود.
زالندنو در سال 1991 به عنوان اولین کشور در جهان، حساب های ساالنه کل دولت را منتشر کرد. امروزه این کشور این حساب ها 
را همچنان به صورت ساالنه و در بازه زمانی حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی، منتشر می کند. افزون بر این، حساب های هر ماه 
طی مدت حداکثر 6 هفته پس از پایان آن ماه، منتشر می شود. یان بال می گوید: “اگر دولت تصمیم بگیرد آثار مالی و اقتصادی بدی 

داشته باشد، آن تصمیم اشتباه حداکثر ظرف مدت 6 هفته به تیتر روزنامه ها بدل خواهد شد.”

ارزش دهی به اعداد و ارقام
امروزه بســیاری از کشورها در سراســر جهان مانند بریتانیای کبیر، از الگوی زالندنو پیروی کرده اند و حساب های کامل ساالنه شان 
را منتشــر می کننــد. این گزارش ها بر مبنای حســابداری تعهدی تهیه می شــوند. درحالی که مبنای نقدی تنهــا ورود و خروج پول 
را گــزارش می کند، مبنای تعهدی دیگــر دارایی ها را هم دربر 
می گیــرد. به عنوان  مثال، صورت حســاب های صادرشــده و 
پرداخت نشــده اند،  که  دریافت شــده ای  صورت حســاب های 
وام ها و تعهد ها8، و ســایر بدهی ها در مبنای تعهدی گزارش 
می شــوند؛ بنابراین اســتفاده از مبنای تعهدی به معنی ایجاد 
تصویری صحیح تر از وضعیت مالی یک ســازمان به حســاب 

می آید.
در هــر حال، به اعتقاد آقای بــال تهیه صورت های مالی بر 
مبنای تعهدی، تنها نیمی از راه است: “ممکن است شما همه 
حســاب های دولت را در اختیار داشته باشــید، اما اگر از آن ها 
برای هدفهای مدیریت مالی و امور مالی دولت استفاده نکنید، 
در این صورت به اعتقاد من، شــما از این اطالعات استفاده ای 

را که باید و شاید نبرده اید.”
 بریتانیــای کبیر یکی از کشــورهای پیشــرو در این زمینه 
است، اما آقای بال می گوید که این کشور همچنان بودجه خود 
را بر مبنای نقدی تهیه می کند: “بریتانیا از ارقام تعهدی برای 
مدیریت مالی اســتفاده نمی کند. اگر شما برگردید و نگاهی به 
آخرین مجموعه از اســناد بودجه ای ارائه شــده از سوی این کشــور بیندازید و به دنبال صورت های مالی بر مبنای تعهدی بگردید، 
چنین چیزی را نخواهید یافت. شما تنها سرمایه گذاری ها و مخارج نقدی را خواهید یافت.” نکته دیگری که آقای بال به آن اشاره 
می کند، زمان انتشــار این حســاب ها است: “حساب ها بســیار دیر منتشر می شــوند؛ حدود 12 ماه بعد از دوره ای که آن ها پوشش 

می دهند؛ و بدین سبب هیچ کس در رسانه ها عالقه ای به آن ها نشان نمی دهد.”
بنابراین در بریتانیا همچنان مباحث عمومی تا حد زیادی بر مبنای حسابداری نقدی شکل می گیرد که به اعتقاد آقای بال، قدری 
گمراه کننده است: “اگر شما تنها به سطح بدهی ها نگاهی بیندازید؛ بدهی بریتانیا 65 درصد تولید ناخالص داخلی9 و بدهی زالندنو 
برابر 47 درصد تولید ناخالص داخلی اســت و بر این اســاس، این دو تا حدی مشــابه هم به نظر می رسند. درباره دارایی هایشان هم 

فدراسیون بین المللی حسابداران 
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وضعیت مشــابهی حاکم اســت. دارایی های زالندنو برابر 112درصد تولید ناخالص داخلی آن و دارایی های بریتانیا برابر 80 درصد تولید 
ناخالص داخلی آن کشــور اســت. حال اگر نگاهی به کل بدهی ها بیندازید که هزینه های حق بازنشستگی کارکنان بخش عمومی را نیز 
دربر می گیرد، در این حالت تفاوت آشکاری را خواهید دید. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا در این حالت 191درصد است 
درحالی که این نســبت برای زالندنو تنها 78 درصد می باشد.” این ارقام برای زالندنو ارزش خالص مثبت 34 درصد تولید ناخالص ملی 

و برای بریتانیا منفی 111درصد را نشان می دهند.
به اعتقاد آقای بال، تفاوت آشکار در میزان بدهی های دو کشور به علت تعهدهای سنگین دولت بریتانیا در زمینه  بازنشستگی کارکنان 
بخش عمومی اســت: “دولت بریتانیا بدهی روبه افزایشی در زمینه  حق بازنشســتگی کارکنان بخش عمومی به وجود آورده است و این 
وضعیت تقریبًا برای تمام دولت ها در طول 25 ســال گذشته، شکل گرفته اســت؛ اما دولت زالندنو در طول دوره ای مشابه با برنامه ای 
مشــخص برای مزایای بازنشستگی، با این مشکل مقابله کرد که در نتیجه آن میزان این بدهی ها به صورت ملموسی کاهش پیداکرده و 

تنها درصد کمی از تولید ناخالص داخلی آن کشور را در بر می گیرد.”
اگرچه ارقام بدهی بریتانیا نیز رو به کاهش هســتند، اما فشــار کمی بر دولت به منظور کاســتن از میزان این بدهی ها وجود دارد: “در 
بریتانیا تمرکز اصلی بر بدهی ها اســت که در نتیجه شــما را تشــویق به تالش برای یافتن راه هایی می کند تا این تعهدها را از بین ارقام 
بدهی هــا خــارج کرده و آن هــا را در جای دیگری گزارش کنیــد؛ در حالی  که در زالندنو این گونه نیســت، زیرا تمرکــز بر کل مجموعه 

صورت های مالی است و انتقال ارقام از بخشی به بخش دیگر، ایده خوبی به نظر نمی رسد.”

شاگرد اول ها
با وجود همه کاســتی های بریتانیا، آقای بال همچنان این کشــور را در زمینه مدیریت مالی بخش عمومی در بین بهترین کشــورهای 
جهان برمی شــمرد. وی به کشورهای کانادا، اســترالیا، ایاالت متحد، زالندنو، بریتانیا، سوییس و سوئد به عنوان کشورهای پیشگام در 
زمینه  حســابداری و مدیریت مالی بخش دولتی اشــاره می کند: “این کشــورها همه جزو اولین پذیرندگان مبنای تعهدی در حسابداری 
بخش عمومی هســتند. با این که همه این کشــورها از اســتانداردهای مشابهی استفاده می کنند، اما شــیوه گزارشگری آن ها همچنان 
متفاوت اســت. برای مثال، کشــور سوییس تعهدهای بازنشســتگی را به عنوان بدهی در ترازنامه اش گزارش نمی کند، بلکه آن ها را در 
یادداشــت های پیوســت افشا می کند. در حالی  که ســوییس معتقد است بر مبنای اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 
گزارش می کند، اما من خواهم گفت که نه به طور دقیق؛ و البته هنوز کشورهای زیادی مانند آلمان هستند که در برابر قبول استانداردهای 

بین المللی حسابداری بخش عمومی مقاومت کرده و بر گزارشگری مالی بر مبنای نقدی اصرار می ورزند.”
با وجود این، آقای بال معتقد اســت که پیشرفت زیادی در این زمینه حاصل شده است: “25 سال پیش هیچ دولتی بر مبنای تعهدی 
گزارش نمی کرد. تغییرهای زیادی در طول این ســال ها رخ داده اســت. هنگامی که در ابتدای این راه بودیم، کشورهایی مانند فرانسه 
می گفتند که گزارشــگری بر مبنای تعهدی هرگز در این کشــور اتفاق نخواهد افتاد و این باورنکردنی بود روزی فرا رسد که دولت فرانسه 

بر مبنای تعهدی گزارش کند.اکنون آن روز فرا رسیده است.”

زالندنو
 آقای بال می گوید حتی 40 ســال پیش هنگامی که به عنوان یک فارغ التحصیل حســابداری در بخش دولتی زالندنو کار خود را شــروع 
کرد  نمی توانســت درک کند که چرا دولت از اطالعات مناسب حسابداری استفاده نمی کرد: “چطور می توانستند از دارایی هایشان اطالع 
نداشــته باشــند، ارزش آن ها را ندانند و این که ندانند این دارایی ها در کجا واقع  شده اند؟ چطور می توانستند خدماتی را ارائه کنند و بهای 

9فدراسیون بین المللی حسابداران 
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تمام شــده آن را ندانند؟ چطور می توانســتند از بدهی هایشان آگاهی نداشته باشــند؟” وی می گوید: “اکنون حدود 25 سال از زمانی که 
در خزانه داری دولت زالندنو مشــغول به خدمت و درگیر اصالحات گزارشــگری مالی آن شدم، می گذرد. در آن زمان اقتصاددانانی که 
در دولت مشــغول به کار بودند برداشت نادرستی از حسابداری داشتند و اهمیت حســابداری خوب برای دولت را نادیده می انگاشتند. 
چند سال بعد، مجلس زالندنو قانون امور مالی عمومی10 را در سال 1989 تصویب کرد که به موجب آن حرکت به  سمت تخصیص، 
بودجه ریزی و حســابداری بر مبنای تعهدی اجباری شــد و ســبب تغییرهای بنیادین در مدیریت مالی و گزارشگری مالی  شد.” پس  
از آن و حدود 20 ســال پیــش، دولت زالندنو اولین مجموعه از صورت های مالی خود را بر مبنــای تعهدی تهیه کرد و این صورت ها 
مشخص کردند که ارزش مالکانه منفی دولت11 برابر ده درصد تولید ناخالص داخلی بود. از آن زمان به بعد و به  مرور، ارزش خالص 
دولت افزایش یافت و در سال های قبل از بحران مالی به 56 درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ اما به علت بحران مالی جهانی، روند 
نزولی به خود گرفت و در ســال های اخیر و پس از بهبود شرایط اقتصاد جهانی روند روبه رشد خود را از سر گرفته است. اگر نگوییم که 
حســابداری و مدیریت مالی صحیح تنها دلیل این پیشرفت فوق العاده بوده اند، اما به طور قطع می توانیم بگوییم که بدون آن ها چنین 

اتفاقی رخ نمی داد )شکل 1(.

گام بعدی
آقای بال می گوید در حال حاضر 50 کشــور در سراســر جهان در فرایند پذیرش اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش 
عمومی قرار دارند: “روزبه روز کشــورهای بیشتری مانند اســتونی12 در حال پذیرش و به کارگیری استانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی هســتند. پذیرش این استانداردها به عنوان بخشی از تالش این کشــورها برای کنترل مناسب بر 
مدیریت مالی شان و در نتیجه دارای شرایط شدن برای پذیرش در منطقه یورو به حساب می آید. همه این ها نشانه های خوبی 
از روندی روبه رشــد اســت. این که آیا این کشورها حســابداری تعهدی را در مدیریت مالی شان به خوبی زالندنو به کار خواهند 
گرفــت، به میزان آمادگی نظام های داخلی شــان برای پذیرش این وظایف بســتگی دارد و این که ایــن دولت ها تا چه اندازه 

فدراسیون بین المللی حسابداران 
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می خواهند شفاف باشند.”
او می گوید: “گام بعدی، تعیین درسِت عملکرد13 خواهد بود که بیشتر اوقات در بخش عمومی در سراسر جهان از آن غفلت می شود. 
تعریف روشــن این که چه خدماتی از ســوی سازمان های دولتی تولید می شــود و بهای تولید این خدمات چقدر است، امری است که در 
سراسر جهان به شکل ضعیفی به آن پرداخته  شده است. البته، این یکی از مواردی بود که اصالحات سال 1989 در کشور زالندنو تالش 

داشت به آن بپردازد؛ اما این تالش به هیچ وجه کامل و کافی نبود.”
آقای بال معتقد اســت که پیشرفت زیادی در زمینه امور مالی بخش عمومی حاصل شده است: “25 سال پیش هیچ دولتی بر مبنای 

تعهدی گزارش نمی کرد. تغییرهای زیادی در طول این سال ها رخ  داده است.”
او بیان می کند: “برای این که بخش های مختلف را به مشخص کردن ماهیت، بهای تمام شده و نتایج خدماتی که ارائه می کنند 
ترغیــب کنید، باید یک بازی ذهنی با آن ها انجام دهید که می گوید: تصور کنید که بخش شــما دیگر وجود ندارد و دولت تصمیم 
دارد خدماتی را که به وسیله بخش شما ارائه می شد، از خدمات دهندگان بخش خصوصی خریداری کند. چه مواردی را در قرارداد 
خریــد از بخش خصوصی منظور خواهید کرد؟ مجموعه خدماتی که بــرای دریافت آن ها از بخش خصوصی این قرارداد را منعقد 
خواهید کرد، چه مواردی هســتند؟” این فرایندی پیچیده اســت؛ امــا به اعتقاد آقای بال این اطالعــات برای مدیریت عملکرد 

منسجم، ضروری هستند.
آقای بال حرکت دولت های مختلف در سراســر دنیا به ســمت پذیرش مجموعه مشترکی از اســتانداردهای حسابداری را مطلوب 
می داند. درنتیجه وجود چنین مجموعه مشــترکی از اســتانداردها، می توان مخارج و درامدهای کشورهای مختلف را به راحتی با هم 
مقایســه کرد: “این استانداردها باعث ایجاد انگیزه در دولت ها برای تالش بیشتر و مدیریت بهتر امور مالی شان خواهد شد. عملکرد 
مناســب و درست اقتصاد یک کشور وابســته به نحوه تخصیص منابع به پروژه های مختلف در آن کشور است. افراد مایل هستند در 
جایی ســرمایه گذاری کنند که بهترین اســتفاده از سرمایه گذاری شان صورت خواهد گرفت. بازارهای سرمایه نمی توانند فعالیت کنند، 
مگر آن که به سرمایه گذاران اطالعات مناسب و مورد نظرشان داده شود. ما حتی در مورد کشورهای گروه 20 هم با رسیدن به چنین 
شرایطی فاصله زیادی داریم و شاید در طول 20 سال آینده زمانی را شاهد باشیم که بتوانیم ترازنامه دولت این کشورها را نگاه و آن ها 

را با هم مقایسه کنیم و بگوییم این ترازنامه واقعی آن ها است.”

نتیجه گیری
افزایش روزافزون تقاضا برای دریافت خدمات باکیفیت در بخش عمومی و نیز افزایش تعهدهای کشورها به ویژه تعهدهای بازنشستگی، 
اصالحات گســترده در مدیریت مالی بخش عمومی را اجتناب ناپذیر کرده است. مدیریت مالی بخش عمومی باید ارتقا یابد؛ درامدهای 
عملیاتی دولت به وســیله بهبود نظام مالیاتی افزایش یابد و مخارج دولت به وســیله کاهش اندازه دولت و دریافت بهای برخی خدمات از 
شــهروندان، مدیریت شود؛ نظام های کنترلی مدیریت مالی بخش عمومی اصالح شود و مدیریت مالی بخش عمومی توانایی برقراری 

تعادل بین درامدهای عملیاتی غیرنفتی و مخارج عملیاتی را کسب کند. 
در این زمینه، اطالعات نظام حســابداری تعهدی و گزارشــگری مالی به موقع و شــفاف می تواند در ارتقای مدیریت مالی بخش 
عمومی نقش به ســزایی داشته باشد. شــفافیت، عامل اصلی کاهش فساد است و گزارشگری مالی به موقع، ابزار مؤثری در افزایش 

شفافیت و کاهش فرصت های انجام معامله های محرمانه است.
همان طور که پاتریک هنری (Patrick Henry) یکی از رهبران انقالب امریکا علیه استعمار انگلیس می گوید: “تا زمانی که معامله ها 
و مبادله های حاکمان یک ملت از دید مردم مخفی نگه  داشته شود، چنین مردمانی آزاد نخواهند بود و به آزادی دست نخواهند یافت.”
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