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دکتر محمدحسین صفرزاده   

دامنه بخش عمومی
زالندنو

چندی اســت که سازمان حسابرسی نسبت به تدوین چارچوب مفهومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی 
اقدام کرده اســت. از ابتدای ســال 1394 واحدهای بخش عمومی ملزم به رعایت اســتانداردهای حســابداری بخش 

عمومی )تا پایان سال 1393 تعداد 6 استاندارد تصویب شده است( هستند.
طبیعی اســت گزارشــگری مالی و تهیه صورتهای مالی در سطح کل دولت، با مشــکالتی همراه است. یکی از این 
مشــکالت، تعیین محدوده )مرزهای( بخش عمومی و واحدهایی اســت که اطالعات آنها باید در صورتهای مالی کل 

دولت در نظر گرفته شود.
با توجه به اهمیت موضوع، در شــماره پیشــین نشــریه حســابرس به تعیین دامنه بخش عمومی بر اســاس نظام 
آمارهای مالی دولت پرداختیم. در این شــماره به موضوع دامنه بخش عمومی؛ زالندنو می پردازیم. در همین راســتا، 
در شــماره های بعدی مجله بررسی تجربه های کشــورهای پیشرو در حوزه حسابداری دولتی و بخش عمومی پیرامون 
تعیین محدوده بخش عمومی را پی می گیریم. برای اطالع خوانندگان محترم درخور ذکر است که شماره بعدی مجله، 

به تعیین دامنه بخش عمومی کانادا اختصاص دارد.
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معرفی
زالندنــو کشــوری کوچــک اســت کــه به لحــاظ جغرافیایی در 
جنوب غربی اقیانوس آرام و 2600 کیلومتری جنوب شرقی استرالیا 
واقع شده است. جمعیت این کشور در ابتدای سال 2014، حدود 

000ر471ر4 نفر بوده که به طور عمده اصالتی اروپایی دارند.
زالندنو اقتصادی ترکیبی داشته که براساس اصول بازار آزاد 
فعالیت می کند. بخشهای کشاورزی، خدمات و تولید مهمترین 
بخشهای اقتصادی این کشور است؛ به گونه ای که صادرات کاال 
و خدمات حدود یک ســوم مخارج واقعی تولید ناخالص داخلی 

زالندنو را تشکیل می دهد.
زالندنو دارای حکومتی پادشاهی با دموکراسی پارلمانی است؛ 
به گونه ای که ریاســت دولت زالندنو را ملکه انگلســتان بر عهده 
داشته و فرماندار کل1 این کشور از سوی  وی منصوب می شود. 
قوه مجریه متشــکل از فرماندار کل، نخســت وزیر، کابینه وزرا، 
وزارتخانه ها و شــرکتهای دولتی است. رهبر دولت، نخست وزیر 
اســت که وزرا را انتخاب می کند. خدمات عمومی در این کشــور 
سیاسی نیست و رؤسای دستگاههای اجرایی که افرادی حرفه ای 
هستند، به طور معمول خارج از بخش عمومی انتخاب می شوند.
همانند بسیاری از کشــورهای دیگر، مرجع اصلی وضع قانون 
مجلس اســت که اعضای آن هر 3 سال یکبار انتخاب می شوند. 
نظام حکومتی زالندنو دوحزبی )حزب ملی و حزب کارگر( اســت 
و گروهی که بیشــترین تعداد نماینده را داشــته باشــد، به وسیله 
فرماندار کل دعوت می شود تا نسبت به تشکیل دولت اقدام کند.

اصالحات بخش عمومی زالندنو
اصالحــات صورت گرفته در بخش عمومی کشــور زالندنو در 
فاصله ســالهای 1994 - 1985، به عنوان یکی از جامع ترین 
تجدید ســاختارهای بخــش عمومــی پس از جنــگ جهانی 

دوم محســوب می شــود. این اصالحات که با هــدف بهبود 
پاســخگویی و شــفافیت در فعالیتهای دولتــی، کاهش حجم 
فعالیتهای دولتی در اقتصــاد، افزایش کارایی در ارائه خدمات 
عمومــی و تأکیــد بر خط مشــی های درازمــدت مالی به جای 
تأکید بر سیاســتهای مالی کوتاه مــدت صورت گرفت، مدیران 
را ترغیب کرد تا برای افزایش بهره وری دســتگاههای دولتی 
اقدام کنند. ســنجش با هدفهای از پیش تعیین شــده، داشتن 
مبنای نظری، داشــتن پشتوانه قانونی و سرعت پیاده سازی از 
دیگر و یژگیهای درخورتوجه اصالحات بخش عمومی زالندنو 
محسوب می شــود. زالندنو در مواردی همچون بودجه بندی 
و مدیریــت مالــی، مدیریــت و به کارگیــری منابع انســانی، 
شــیوه های تخصیص، اســتفاده از قراردادهای داخلی و دیگر 
ابزار مدیریتی، در مقایســه با بســیاری از کشورهای دیگر در 
کنارگذاری شــیوه های سنتی و جایگزینی شــیوه های جدید، 

بسیار جسورانه تر عمل کرده است.
از منظــر پاســخگویی و ارزیابــی عملکرد، الگوی کشــور 
زالندنو مشــابه الگوی استفاده شــده در کشــورهایی همچون 
استرالیا، انگلســتان و امریکا )حتی بهتر( می باشد. مهمترین 

نوآوری های مدیریتی الگوی زالندنو به شرح زیر است:
• تهیــه صورتهای مالی، بودجــه و تخصیصهای آن بر مبنای 
تعهدی و به کارگیری اســتانداردهای حســابداری بازرگانی در 

تمام واحدهای دولتی؛
• تهیه گزارشــهای مالــی ماهانه، گزارشــهای فصلی عملکرد 
برمبنــای قراردادهــای خرید، گزارشــهای 6 ماهــه عملکرد 
مدیران دستگاههای اجرایی دولت، گزارش ساالنه نتایج مالی 

و صورتهای مالی ترکیبی از سوی دستگاههای اجرایی؛
• تخصیص بودجه ای هزینه های عملیاتی بر مبنای ستانده؛

• اداره دستگاههای اجرایی دولت از سوی مدیرانی که براساس 

در زالندنو

واحد گزارشگر به عنوان 

یک واحد اقتصادی در نظر گرفته می شود که

شامل تمامی واحدهای 

تحت کنترل دولت است
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شرایط قرارداد منصوب می شوند؛
• اعمــال محدودیتهــای کمتــر بــر مدیــران )براســاس قوانین و 
محدودیتهای بودجه ای، مدیران در انتخاب نهاده های استفاده شــده 
به منظور تولید ســتانده ها، اســتخدام نیــروی کار، خرید ملزومات و 
خدمات و مصرف دیگر نهاده ها از انعطاف پذیری باالیی برخوردارند(؛
• پاسخگویی در قبال منابع و نتایج با استفاده از توافقنامه های 

قراردادی؛ و
• نگهداری حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی توسط خود 

آنها و پاسخگویی در قبال اداره مانده های وجوه.

بخش عمومی زالندنو و اجزای آن
تــا پیش از تصویب قانــون مالیه عمومی2  در ســال 1989، 
تنهــا واحدهای بخش عمومی دولت در تلفیق آورده می شــد و 
دیگر ســطوح دولت )دولتهای ایالتی و محلی( مورد توجه قرار 
نمی گرفــت. با تصویب قانــون مالیه عمومــی، رویکرد دولت 
زالندنو تغییر کرد. بر این اساس، واحـد گزارشگر به عنوان یک 
واحــد اقتصادی در نظر گرفته می شــود کــه دربرگیرنده تمامی 
واحدهای تحت کنترل دولت اســت. رویکــرد جدید از تعریفی 
شــبیه به طیف گزارشــگری مالی در بخــش خصوصی پیروی 
می کند. بنابرایــن، بخش عمومی زالندنو متشــکل از بخش 
ایالتی3 و سازمانهای دولت محلی4 می باشد. نمودار کلی بخش 

عمومی زالندنو به صورت شکل 1 نشان داده شده است.

بخــش ایالتی دربرگیرنده تمامی دســتگاههایی5 اســت 
که براســاس قانون مالیه عمومــی )1989(، وضعیت مالی و 
عملکرد آنها به عنوان بخشــی از واحد گزارشگر دولت مدنظر 

قرار می گیرد. بخش ایالتی از اجزای زیر تشکیل شده است:
• خدمات ایالتی6؛

• تعــدادی از واحدهای سلطنتی7  که بیشتر آنها مؤسسه های 
آموزش عالی هستند؛

• واحدهای بازرگانی تحت تملک دولت8؛
• تعدادی از ســازمانهایی که ارائه کننده خدمات عمومی 

نیستند9؛ و
• دفاتر پارلمان10 )مجلس(.

خدمــات ایالتــی به عنوان یکــی از اجزای بخــش ایالتی، 
دربرگیرنده تمامی دســتگاههایی است که دولت زالندنو )قوه 
مجریــه( را در انجــام وظایف محول شــده کمــک می کنند. 

خدمات ایالتی از اجزای زیر تشکیل شده است:
• خدمات عمومی11؛

• بسیاری از واحدهای سلطنتی؛
• بانک مرکزی12؛

• شرکتهای ذکرشده در فهرست شماره 4 قانون مالیه عمومی 
)1989(؛ و

• تعدادی از ســازمانهایی13 که ارائه کننــده خدمات عمومی 
نیســتند. پلیس زالندنو و ســازمان اطالعات زالندنو از جمله 

مهمترین این سازمانها هستند.
خدمــات عمومی به عنوان یکی از اجــزای خدمات ایالتی، 
دربرگیرنده تمامی سازمانهایی اســت که نام آنها در فهرست 
شــماره 1 قانون بخش ایالتی14 )1988( ذکر شــده است. 
بسیاری از سازمانهای زیرمجموعه خدمات عمومی وزارتخانه 
هستند، اما مواردی همچون خزانه داری، اداره آمار زالندنو و 
کمیســیون خدمات ایالتی نیز در زمــره خدمات عمومی جای 
می گیرد. تعداد ســازمانهای انجام دهنده خدمات عمومی در 
ابتدای ســال 2014، 29 مورد بوده اســت کــه البته می تواند 

متغیر باشد.
واحدهــای بازرگانــی در تملک دولت به عنــوان یکی از اجزای 
بخش ایالتی، به ســازمانهایی گفته می شــود کــه در تملک دولت 
بوده، فعالیت اصلی آنها بازرگانی است و نام آنها در فهرست شماره 
1 قانون شــرکتها15 )1993( آمده است. این ســازمانها همانند 
ســازمانهای بخش خصوصی بوده و با هدف کســب سود فعالیت 
می کننــد. منافع دولت در ایــن واحدها از طریق مالکیت اســت. 

دولت محلیبخش ایالتی

بخش عمومی زالندنو

شکل 1- نمودار کلی بخش عمومی
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دولت می تواند خدمات این واحدها را نیز خریداری کند. هواپیمایی 
زالندنو، شــرکت قطارهای مســافربری زالندنو و پســت زالندنو 

ازجمله مهمترین واحدهای بازرگانی در تملک دولت هستند.
واحدهای ســلطنتی به عنوان یکی از اجزای خدمات ایالتی، 
بــه واحدهایی گفته می شــود که نام آنهــا در قانون واحدهای 
سلطنتی16 )2004( آمده اســت. واحدهای مذکور یا در حوزه 
ارائــه خدمات فعالیت دارند و یا اینکه عهــده دار انجام وظایف 
قانونی هســتند. با توجه به نوع فعالیت، واحدهای سلطنتی در 
یکــی از 5 طبقه زیر جای می گیرند. از ایــن 5 طبقه، 4 طبقه 
جزو خدمات ایالتی و یک طبقه )مؤسســه های آموزش عالی( 

نیز جزو بخش ایالتی است.
• واحدهای قانونی17: واحدهایی هستند که منشأ قانونی دارند. این 
واحدها به سه گروه )دستگاههای سلطنتی18، واحدهای سلطنتی 

خودمختار19 و واحدهای سلطنتی مستقل20( تقسیم می شوند.
• شرکتهای سلطنتی21: شرکتهایی هستند که طبق قانون شرکتها 

)1993( تأسیس شده اند و به طور کامل در تملک دولت هستند.
• واحدهای فرعی سلطنتی22: شرکتهایی هستند که براساس 

قانون شرکتها )1993( تأسیس شده اند و به طور کامل در تملک 
واحدهای سلطنتی هستند.

• هیئت  امنای مدارس23: هیئت هایی هســتند که براســاس 
قانون آموزش24 )1989( تأسیس شده اند.

مؤسسه های آموزش عالی25: مؤسسه های آموزش عالی   •
)شامل دانشکده ها و دانشــگاهها( که براساس قانون آموزش 

)1989( تأسیس شده اند.
دولت محلی زالندنو تا حد زیادی مســتقل از دولت مرکزی 
عمل می کند. وظایف و مســئولیتهای دولت محلی در قانون 
دولت محلی26 مشــخص شــده اســت. دولت محلی زالندنو 
مقامهــای صالحیت دار  ناحیه ای27،  شــوراهای  شــامل 
مقامهای صالحیت دار  انجمنــی29،  ناحیه ای28، هیئتهای 
خاص30 و هیئتهای درمانی منطقه ای31 اســت. درامد اصلی 
بســیاری از این اجزا از محل مالیات تأمین شــده و تنها تعداد 

اندکی از آنها از بودجه دولت مرکزی استفاده می کنند.
با درنظر گرفتن تعریفهای یادشــده، نمــودار بخش عمومی 
زالندنو به همراه اجزای تشکیل دهنده به صورت شکل 2 است.

خدمات عمومی
شامل تمامی سازمانهایی که نام آنها در فهرست شماره 1 قانون بخش ایالتی)1998( 

ذکر شده است. 

شکل 2- نمودار  بخش عمومی زالندنو به همراه اجزای تشکیل دهنده

واحدهای سلطنتی به استثنای مؤسسه های آموزش عالی:
تعدادی از سازمانهایی که خدمات عمومی ارائه نمی کنند؛

شرکتهای ذکرشده در فهرست شماره 4 قانون مالیه عمومی)1089(؛
بانک مرکزی زالندنو. 

واحدهای سلطنتی )مؤسسه های آموزش عالی(:
تعدادی از سازمانهایی که خدمات عمومی ارائه نمی کنند؛

دفترهای پارلمان)مجلس(؛ و
واحدهای بازرگانی تحت تملک دولت.

دولت محلی
شامل شوراهای ناحیه ای، مقامهای صالحیت دار ناحیه ای، هیئت های انجمنی، 

مقامهای صالحیت دار خاص و هیئت های درمانی منطقه ای.

{ { بخش}

 ایالتی

خدمات

 ایالتی

بخش

عمومی
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همچنین، جزئیــات کامل بخش عمومــی زالندنو در قالب 
شکل3 به تصویر درآمده است.

جمع بندی
در ادامه بررسی تجربه های بین المللی پیرامون تعیین محدوده 
بخش عمومی و اجزای آن، در این مقاله به معرفی دامنه بخش 
عمومی در کشــور زالندنو پرداختیم. بررسیها نشان دهنده آن 
است که تعیین دامنه بخش عمومی زالندنو، متکی بر رویکرد 
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