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مداخله های دولت در همه گیری کووید 19:

ارزیابی اثرگذاری، و مسیِر مبنای تعهدی

 مداخله های انجام شده از سوی دولتها درسراسر جهان به منظور 
پیامدهای   (Covid- 19)  19 کووید  همه گیری  آثار  کاهش 
مداخله ها  این  مقیاس  و  ماهیت  دارد.  مستمر  و  آنی  مالی 
گزارشگری  حوزه های  در  آنها  درازمدت تر  آثار  همچنین  و 
مداخله های  به هرصورت،  دارد.  گسترده ای  تفاوت  مختلف، 
شد،  آغاز  دولتها  از  بسیاری  سوی  از  که  درخورتوجهی  مالی 
تعهدی  مبنای  با  مالی  گزارشگری  اکنون  که  معناست  به این 
بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز است، زیرا اطالعات بهتری 
برای تصمیم گیری ارائه می دهد، شفافیت در زمینه چگونگی 
شهروندان  به  می دهد،  افزایش  را  عمومی  منابع  از  استفاده 
اجازه می دهد که از تصمیم گیرندگان حساب بکشند، و دولتها را 

در موقعیتهای بهتری قرار می دهد تا به پیامدهای ترازنامه ای 
همه گیری کرونا بپردازند.

 ،(IPSAS) استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
استانداردهای گزارشگری مالی هستند که با هدف افزایش کیفیت 
و مقایســه پذیری گزارشــهای مالی بــا اهداف عمومــی، به ویژه 
بــرای دولتها و دیگــر واحدهای بخش عمومی در سراســر جهان 
تهیه شــده اند. اســتقرار کامل حســابداری تعهدی با اســتفاده از 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، با ارائه تصویر 
جامعی از منابع دولت و چگونگی اســتفاده از آنها، موجب تقویت 

پاسخگویی می شود و به تصمیم گیری بهتر کمک می کند.
در حالی کــه اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش 

ترجمه: زهرا نوری   



13
99

ن 
آبا

 و 
هر

1 م
09

ره 
ما

ش
3

عمومــی، فــراورده نهایی یعنــی صورتهای مالــی را تعریف 
می کند، اما مسیر از پیش تعیین شده ای برای پذیرش و استقرار 
این اســتانداردها وجود ندارد. رهنمود و اصول ســطح باالی 
اســتانداردهای بین المللــی حســابداری بخش عمومی، دامنه 
درخورتوجهی بــرای انطباق با حوزه  گزارشــگری در پذیرش 
و اســتقرار اســتانداردها در اختیار قرار داده اســت. جدا از هر 
رویکردی که در این زمینه به کار گرفته شــود، مهم این اســت 
که پذیرش و اســتقرار اســتانداردهای بین المللی حســابداری 

بخش عمومی در زمینه تقویت مدیریت مالی رخ می دهد.

نقطه شروع
بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  پذیرش 
استانداردهای  که بالفاصله  نمی کند  ملزم  را  واحدهای تجاری 

کامل  به طور  را  بخش عمومی  حسابداری  بین المللی 
به  نسبت  تعهد  یا  تصمیم  که  دارد  ضرورت  اما  به کاربگیرند، 
در  باشند.  داشته  حسابداری تعهدی  کامل  استقرار  و  پذیرش 
درمورد  ازجمله  باشد،  شفاف  باید  شروع  نقطه  انتقالی،  چنین 
شده اند.  گرفته  به کار  که  کنونی  حسابداری  استانداردهای 
یا  ملی  چارچوب  دارای  است  ممکن  اولیه  استانداردهای 
بین المللی باشند. به صورت آرمانی، این استانداردها باید امکان 
مبنای  استقرار  برای  مرحله بندی شده  مقدماتی  اقدام  برخی 
آورند.  فراهم  انتقال  مسیر  هموارساختن  به منظور  را  تعهدی 
مبنای  بر  بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استانداردهای 
نقدی، استانداردهایی هستند که حسابداری با مبنای نقدی را 
توضیح می دهند، اما استقرار تدریجی عناصر برگزیده تعهدی 
باوجوداین،  می شمارند.  مجاز  را  دارایی  طبقه های  ازقبیل  را، 

• چارچوب گزارشگری کنونی: تصمیم برای پذیرش و 
استقرار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

• تحلیل شکاف2 و برنامه استقرار: به عنوان مثال مبتنی بر مطالعه شماره 14
 هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی3 

انتظام بخشی،  تغییرات  مرحله ای4:  آماده سازی  فعالیتهای   •
سامانه های فناوری اطالعات، گرداوری داده ها

• پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برای اولین بار:
 استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 33 معافیتهای انتقال را ارائه می دهد.

مانند  اقالم غیرترازنامه ای  و همچنین  وام  از  بدهی غیر  تعدادی  نقد،  از وجه  غیر  دارایی  زیادی  تعداد  دولتها  به طورکلی، 
تضمین  دارند. این اقالم پیامد درخورتوجهی بر مازاد یا کسری دارند. دولتها همچنین در هنگام طراحی مداخله به منظور 
کاهش پیامد کووید 19، جایگزینهایی را پیشنهاد می دهند که ممکن است برای پایداری بیشتر چنین مداخله هایی به کار گرفته 
شوند. هرچند که حسابداری تعهدی اطالعاتی برای پاسخگویی و تصمیم گیری ارائه می دهد که به میزان درخورتوجهی بهتر 
هستند، اما بسته به نقطه شروع ممکن است زمانبر و هزینه بر باشد. کووید 19 فرصتی برای شروع فرایند پذیرش و استقرار 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی فراهم آورده است. ابزار ارزیابی مداخله1 کووید 19، روشی فوری برای 
ارزیابی پیامدهای اقتصادی ابتکارات سیاستی کنونی و برنامه ریزی شده ارائه می دهد، که ممکن است مستقل از این که حوزه 

گزارشگری در کجای مسیر حرکت به سمت حسابداری تعهدی است، مورد استفاده قرار گیرد. 
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ضرورتی ندارد که نقطه شروع همراه با استانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی برمبنای نقدی باشد و استفاده از این 
مبنا برای هر هدفی غیر از پایه های ابتدایی، توصیه نمی شود. 

تحلیل شکاف و برنامه استقرار
پذیرش  به  تصمیم  گزارشگری  حوزه  یک  که  هنگامی 
مبنای  بر  بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استانداردهای 
تعهدی می گیرد، باید اقدام تدریجی برای استقرار استانداردها 
انجام دهد که با تحلیل شکاف شروع می شود. دولت برمبنای 
جدول  و  محصوالت  مراحل،  دامنه،  تعیین  با  تحلیل شکاف 
زمانی پروژه باید برنامه جامع استقرار را تهیه کند. این برنامه 
باید توسط کارشناسان فنی و تصمیم گیرندگان در دولت تایید 
برای  الزم  تعهدات  و  منابع  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  شود 
 14 شماره  رهنمود  در  است.  شده  داده  تخصیص  استقرار 
بخش عمومی  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
آنها  برنامه ریزی  نیاز و نحوه  اقدام مورد  دیدگاه هایی در مورد 

ارائه شده است.
باوجوداین، حوزه های گزارشگری دارای تفاوتهایی هستند و 
رهنمود شماره 14 برای برنامه استقرار »یک نسخه مناسب برای 
همه« ارائه نمی کند. اهمیت دارد که برنامه اســتقرار، مالحظات 

فنی حسابداری و همچنین چگونگی تناسب برنامه برای فرایند 
گســترده تر اصــالح مدیریت مالــی عمومی را درنظــر بگیرد. 
همچنین در این برنامه باید ظرفیت و منابع انسانی، سامانه های 
فناوری و تغییرات در فرایندها درنظر گرفته شــوند تا از اطالعات 
مالی برمبنای تعهدی به منظور بهبود تصمیم گیری استفاده شود.

هنگامــی که حــوزه گزارشــگری اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی را می پذیرد، می تواند به طور مستقیم 
یا غیرمســتقیم آن را به کار گیرد. پذیرش مســتقیم نیازمند تایید 
استانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی بدون تغییر 
محتوا و ســاختار اســت. پذیرش غیرمســتقیم مســتلزم تهیه 
استانداردهای حوزه گزارشگری برمبنای استانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی است، اما شامل تغییرات خاص حوزه 
گزارشگری در ساختار و محتوای آنها است. پذیرش غیرمستقیم 
ممکن اســت منجر بــه تفاوتهــای مهمی بین اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری بخش عمومی و استانداردهای مربوط به 

حوزه  گزارشگری از نظر ماهیت و میزان سازگاری شود.

آماده سازی مرحله ای
حسابداری تعهدی  قوی  چارچوب  از  گزارشگری  حوزه  اگر 
استفاده می کند، به چندین مرحله آماده سازی نیاز خواهد داشت. 

کووید  زمینه  در  می کند.  مقایسه  نقدی  مبنای  بر  گزارشگری  با  را  حسابداری تعهدی   ،19 کووید  مداخله  ارزیابی  ابزار 
به کارگرفته شده کنونی در حوزه  استانداردهای  با  به حساب گرفته شود و مطابق  مداخله های دولت5  19، اهمیت دارد که 
گزارشگری، گزارش شود؛ حتی اگر این استانداردها استفاده از حسابداری برمبنای تعهدی کامل را الزامی نکرده باشند، همه 
انتقاالت مرتبط با مداخله های دولت باید به طور مناسب مستندسازی شده و به طور منظم ثبت شوند. این اطالعات برای 

حسابداری و گزارشگری تعهدی آینده مربوط هستند و باید مدارک آنها نگهداری شود. 

کنترل پذیر حتی در زمانهای کمبود منابع است. گزینه های متفاوتی  استقرار، تعهدی  برنامه  تهیه  و  انجام تحلیل شکاف 
درمورد چگونگی پذیرش و استقرار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی وجود دارد. به طور کلی شواهد قوی 
وجود دارد که نشان می دهد دوره بازگشت سرمایه پروژه استقرار با توجه به مقیاس بزرگ مزایای ناشی از حسابداری تعهدی، 

بسیار کوتاه است.
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به تقریب تمام حوزه های گزارشگری به تغییرات نظارتی و قانونی 
استاندارد،  تدوین  به  نیاز  براین،  افزون  داشت.  خواهند  نیاز 
بین المللی  استانداردهای  تایید  طریق  از  مستقیم  به طور  یا 
از طریق تهیه  به طور غیرمستقیم  یا  حسابداری بخش عمومی 
در  دارد.  وجود  گزارشگری،  حوزه  به  مربوط  استانداردهای 
تهیه،  تامین،  باید  اطالعات  فناوری  سامانه های  موارد  بیشتر 
استانداردسازی یا به روزرسانی شود. به طورکلی روش گرداوری 
داراییهای  دفاتر  مثال،  به عنوان  یابد،  ارتقا  باید  هم  داده ها 
سرمایه ای باید بر مبنای تعهدی تهیه شود. بنابراین، در بیشتر 
وقتها، مراحل آماده سازی تا زمان تکمیل شدن زمان بر است و 
باید پیش از شروع دوره انتقال مربوط به استقرار استانداردهای 
بین المللی حسابداری بخش عمومی انجام شود. همچنین الزم 
استانداردهای  با  آماده سازی  کار  که  شود  پیدا  اطمینان  است 

بین المللی حسابداری بخش عمومی سازگاری دارد. 

پذیــرش اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
بخش عمومــی بر مبنای تعهدی بــرای اولین بار6: 

انتقال
دوره واقعی برای انتقال و استقرار کامل استانداردهای بین المللی 

حسابداری  بین المللی  استاندارد  در  بخش عمومی  حسابداری 
استاندارد،  این  در  است.  شده  تعیین   33 بخش عمومی 
بین المللی  استانداردهای  الزامات  از  خاصی  معافیتهای 
اجازه داده شده  انتقال  حسابداری بخش عمومی در طول دوره 
با استانداردهای  انطباق  انتقال،  پایان دوره سه ساله  است. در 

بین المللی حسابداری بخش عمومی کامل ضروری است.

منبع 
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پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برای اولین بار کمتر احتمال دارد که در طول بحران کووید 19 
در اولویت باشد، مگر این که پیش از آن برنامه ریزی شده باشد. باوجوداین، اهمیت دارد که اطمینان پیدا شود که اطالعات 
گرداوری شده در طول بحران کووید 19، همان طور که در ابزار ارزیابی مداخله آورده شده است، در طول دوره انتقال طبق 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 33، دسترس پذیر هستند. 

حسابداری سازگار با استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در مورد مداخله های کووید 19، اطالعات ارزشمندی 
برای گزارشگری برمبنای تعهدی در آینده، فراهم می آورد، زیرا در زمان رویداد همه اطالعات مربوط در دسترس است. 
برای مثال در مورد ملی سازی، وامها، و خرید اموال، ماشین آالت و تجهیزات، محتوای رسید مربوط به رویداد شامل شرح 
داراییهای خریداری شده، بدهیهای وقوع یافته، تاریخ معامالت، اطالعات مربوط به هزینه و غیره است. چنین اطالعاتی 
باید حفظ و نگهداری شود و برای ثبت داده های مربوط از آنها استفاده شود، همانگونه که در ابزار ارزیابی مداخله نشان داده 

شده است.
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