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محمد وحدانی

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

سیستم های 
حسابداری دولتی 

در اروپا

در این مقاله س��عی ش��ده طبقه بندی سیستم های حسابداری دولتی در برخی کش��ورهای اروپایی ارائه 
ش��ود. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان دهنده ی دو نوع متداول سیستم حسابداری دولتی است: مدل 
آنگلوساکس��ون1 و مدل آلمانی.2 س��ایر کشور های اروپایی، وضعیتی بین این دو مدل را پذیرفته اند، هرچند 
بس��یاری از آن ها به مدل اول نزدیک ترند. سیس��تم های س��نتی اروپایی بر مبنای اصل محافظه کاری است و 

سیستم آنگلوساکسون عمدتًا بر استانداردهای بین المللی حسابداری برای اهداف گزارشگری تاکید دارد.
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مقدمه
از اواخ��ر ده��ه ی 1980 تغیی��ری اساس��ی در ش��یوه ی 
حس��ابداری دولت��ی به وجود آم��د که در بیش تر کش��ورهای 
عضو س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی3 مش��اهده شده 
اس��ت. در برخی موارد، اصالحات، اجرای پروژه های خاص 
و ابتکاراتی نو، مش��اهده ش��ده که موجب بازنگری در بخش 
عمومی ش��ده اس��ت. تحوالتی که در انگلستان )ابتکاراتی که 
در ح��وزه ی مدیریت مالی، حس��ابداری منابع و بودجه بندی 
مناب��ع( و در برخی ش��هرهای آلمان )پروژه ه��ای کنترلی( یا 
در س��وئد و حتی فنالن��د رخ داده اس��ت، نمونه هایی از این 
موض��وع اس��ت. در م��وارد دیگر ای��ن تغیی��رات بیش تر در 
روش هایی رخ داده است که عمدتا تحت تاثیر عوامل بیرونی 
 به وج��ود آمده بود و به طور مس��تقیم به حس��ابداری ارتباط

 نداشته اند. )فوئرتس و مانوز، 2002(
س��وئد و اس��پانیا راه حل ه��ای خاص خ��ود را برای حل 
مشکالت مربوط به بازار س��رمایه داشته اند، آلمان از کمیته ی 
استانداردگذاری کشور خود استفاده کرده است. بنابراین به نظر 
می رس��د حسابداری کم وبیش تحت تاثیر قواعد محلی یا ملی 
نیز باش��د، هرچند تمایل به جهت گیری آن در راستای اهداف 

بین المللی است. )دارکی، 2001(.
هم��ه ی ای��ن مثال ها حس��ابداری دولتی مدرنی را نش��ان 
می دهد که اصالحات در آن ها جهت گیری یکس��انی دارد و به 
سمت پیاده سازی سیستم های حسابداری بر مبنای تعهدی پیش 
می رود. اما این اصالحات به شیوه ی یکسانی رخ نداده است. 
در هر کشور، این فرایند ها در نتیجه ی ابتکاراتی منحصربه فرد 

و طی روش هایی مجزا انجام شده است.
بنابرای��ن، می توان گف��ت تفاوت موجود در سیس��تم های 
حس��ابداری دولتی عمدتًا ناش��ی از دالیل تاریخی و سیاسی 
سیس��تم های اداری عمومی اس��ت که با روش ه��ای مختلف 
گسترش یافته اند. )کریستیانس، 2000( همان طور که گفته شد 
سیس��تم های حس��ابداری تا حدودی تحت تاثیر بازار سرمایه 
اس��ت. همچنین تغییرات محیطی به طور خاص پایه و اساس 

تنظیمات مربوط به سیستم حسابداری است.
نهاده��ای قانون گ��ذار مانن��د اتحادیه ی اروپ��ا، کمیته ی 
اس��تانداردهای بین المللی حس��ابداری و کمیس��یون بورس و 

اوراق بهادار نیز اهمیت باالیی دارند. )دارسی، 2001(
در این مقاله س��عی بر آن اس��ت که تصوی��ری از وضعیت 
کنونی سیستم های حس��ابداری دولتی در اروپا ارائه، مدل های 
حس��ابداری عمومی شناس��ایی و اثرات آن ها در کش��ورهای 

مختلف تحلیل شود. 
بنابرای��ن، هدف از نگارش این مقال��ه طراحی مجموعه ای 

طبقه بندی ش��ده از سیستم های حس��ابداری است که به ما این 
ام��کان را بدهد تا بتوانیم اهدافی که هنوز بدان نیازمندیم، مانند 
رعایت هماهنگی، بررسی یکنواختی در سطوح مختلف دولت و 
شناسایی وضعیت های حسابداری را در شرایطی که اختالفات 

اساسی وجود دارد، اندازه گیری کنیم.

معیارهای طبقه بندی
موض��وع طبقه بن��دی سیس��تم های حس��ابداری دولتی در 
حوزه ی حس��ابداری بین المللی بحث جدیدی نیست. شماری 
از نویسندگان، سیستم های حسابداری را با شیوه هایی مشخص 
طبقه بندی یا شناس��ایی کرده اند، ازجمل��ه از طریق تحقیقات 
میدانی یا پژوهش بررسی سیر تحوالت تاریخی. اما تحقیقاتی 
بیش تر پذیرفته می ش��وند که ماهیت میدانی داش��ته  اند. بخش 
عمده ی تحقیقات میدانی نیز مبنی بر تحلیل اطالعاتی در مورد 

رویکردهای حسابداری است. )فوئرتس و مانوز، 2002(
مهم تری��ن ویژگی هایی که در این نوع تحقیقات مورد نظر 

بوده شامل این موارد است:
1- محیط فرهنگی

2- انواع فرایندهای تدوین استاندارد
3- رویکردهای مختلف حسابداری

4- الزامات گزارشگری مالی مختلف )دارسی، 2001(
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5- رویه های اطالعاتی
6- رویه های اندازه گیری

7- فرایند مقرراتی )فوئرتس و مانوز، 2003(
8- روابط بین الملل )نابس، 2003(

در بخش عمده ی این تحقیقات بر سیس��تم های حسابداری 
دولتی به عنوان "سیس��تم" به مفهوم دقیق کلمه متمرکز نشده 
اس��ت. سیس��تم حس��ابداری مجموعه ای از اصول، قوانین و 
عملکردهای وضع ش��ده ای اس��ت که اطالع��ات مالی را در 
دوره ی معین و به موقع فراهم می آورد. به منظور دست یابی به 
طبقه بندی صحیح سیس��تم های حسابداری باید "کل" آن را در 

نظر داشته باشیم. 
ل��ذا در مطالعه ی حاض��ر ارائه ی طبقه بندی سیس��تم های 
حسابداری دولتی اروپایی مبنی بر تنظیمات صورت گرفته در 

زیرسیستم هایشان است. 
زیرسیس��تم هایی ش��امل: الف( زیرسیس��تم مقرراتی ب(

زیرسیس��تم های اندازه گیری عملکرد ج(زیرسیس��تم اطالعاتی 
عملک��رد. تعری��ف این زیرسیس��تم ها را می ت��وان چنین بیان 
کرد: زیرسیس��تم مقرراتی متصدی ایجاد، برون داد و مطلوبیت 
تنظیمات حس��ابداری اس��ت که تولی��د و انتش��ار اطالعات 

حسابداری را تعیین می کند.
 زیرسیس��تم اندازه گی��ری عملکرد معیار قابل مش��اهده ای 
است که از فرایند تشخیص، اندازه گیری و ارزیابی حسابداری 
تبعیت می کند. جریانات اقتصادی، تعهدات، مطالبات و دیگر 
تغییرات در س��اختار موسس��ه که از معامالت انجام شده ی آن 
ناشی می ش��ود، همگی طی این فرایند قابل اندازه گیری است. 
زیرسیس��تم رویه های اطالعاتی، متصدی تعیین مقدار و انواع 
اطالعات حسابداری است که برای کاربران فراهم شده است. 

)فوئرتس و مانوز، 2002(

انواع مدل های حسابداری دولتی در اروپا
تحقیق��ات انجام ش��ده در اروپا عمدتًا وجود دو سیس��تم 
حسابداری را تبیین می کند: مدل آنگلوساکسون و مدل آلمانی. 
فرایند گزارشگری در سیس��تم آنگلوساکسون با دیگر رویکرد 
اروپایی متفاوت است. سیستم های سنتی اروپایی بر مبنای اصل 
محافظه کاری اس��ت و در طرف دیگر سیس��تم آنگلوساکسون 
عمدت��ا بر اس��تانداردهای بین المللی حس��ابداری برای اهداف 
گزارشگری تاکید دارد. هرچند که هر دو گروه از استانداردهای 

بین المللی استفاده می کنند. 
گروهی که بر سیس��تم آنگلوساکس��ون تاکید دارند بر این 
باورند که این سیس��تم ابزار بهتری ب��رای آگاهی دادن به بازار 
س��رمایه اس��ت. بحث اصلی ب��ر تمایز این دو گروه ناش��ی از 

اوالً رس��یدن به هماهنگی بیشتر برای پاس��خ گویی به سواالت 
و درخواس��ت های احتمالی و ثانیًا بهره برداری از منافعی است 
که این طبقه بندی با اس��تفاده از ویژگی های خاص آن را آسان تر 
می کند. به عنوان مثال حس��ابداران می توانند در موضوعات از 
تجربیات دیگر کش��ورها که از سیستم مش��ابه استفاده می کنند 
برای پیش بینی مشکالت و راه حل های احتمالی آن منتفع شوند. 

)دارسی، 2001(
پیشینه ی تحقیقات

الکس��اندر و آرچ��ر معتقدند که مفهوم مدل حس��ابداری 
آنگلوساکسون "رویکردهای تکنیکی و مفهومی  مشابهی است 
که دارای رابطه ای مستحکم در سیاست های بین المللی مقررات 
حسابداری" است. آنان چهار فرضیه را برای بررسی این مدل 

در نظر گرفته بودند.
 ای��ن فرضیات ش��امل رویکردهای مفهوم��ی، روش های 
حس��ابداری، رواب��ط بین المللی و سیس��تم های مقرراتی بوده 
است. تحقیقات انجام ش��ده ی این دو بر روی کشور امریکا و 
انگلیس بوده اس��ت که در بسیاری موارد با هم شباهت دارند، 
هر چند سیس��تم مقررات��ی آ ن ها تفاوت های حائ��ز اهمیتی را 

داراست. )نابس، 2003(
در تحقیق��ی که فوئرتس و مانوز در س��ال 2002 بر روی 
کش��ورهای آلم��ان، اتریش، بلژیک، اس��پانیا، فنالن��د، هلند، 
پرتغال، انگلس��تان، ولز و اس��کاتلند انجام داده اند اطالعاتی 
درمورد ه�ردو س�یستم حسابداری محلی و ملی این کشورها 
گردآوری کرده اند. نتایج تحقیق آن ها به طور کلی به 3 قسمت 
تقس��یم ش��ده : الف( بررسی حس��ابداری دولتی مرکزی ب( 
بررس��ی حس��ابداری محلی و درنهایت ج( بررسی مقایسه ای 
سیس��تم های حسابداری این دو س��طح دولت در یک مقیاس 

اروپایی. 
این محققان در ابتدا به بررس��ی هریک از زیرسیس��تم ها و 
میزان گرایش آنها به مدل های موجود پرداخته و در هر س��طح 
مدل های موجود و وضعیت زیرسیس��تم ها را با هم قیاس کرده 
و در نهایت به یک اس��تدالل منطقی با توجه به سیر اطالعات 

بدست آمده می رسند.
الف � حسابداری دولت مرکزی در اروپا

از دی��دگاه نظری می توان درباره ی این موضوع بحث کرد 
که مشخصات سیستم های حسابداری متاثر از یک مجموعه از 
عوامل محیطی است که می تواند روی یک کشور تأثیر بگذارد 
)عوامل خاص( یا یک اثر مش��ترک که می تواند روی چندین 
کش��ور تأثیر بگذارد )عوامل مش��ترک(. دراین بخش، برخی 
عوامل مش��ترک و تأثیر این عوامل بر سیستم های حسابداری 

دولت های مرکزی اروپایی نشان داده شده است.
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زیرسیستم رویه های اطالعاتی
دو م��دل آنگلوساکس��ون و آلمان��ی از لح��اظ رویه های 
اطالعاتی تقریبًا موقعیت یکسانی دارند که می توان در نمودار 
ی��ک  مش��اهده کرد. اما تغییرات مش��خصی ک��ه می تواند در 
وضعیت نس��بی کش��ورها دیده ش��ود نیز حائز اهمیت است. 
به طوری ک��ه متغیره��ای مربوطه فقط در چهار کش��وراتریش، 

فنالند، اسپانیا و ایتالیا ایجاد می شوند. 
س��ه کشور نخست، وضعیت نسبی شان را به گونه ای تغییر 
می دهند که اندکی به مدل آلمانی نزدیک می ش��وند. از طرف 
دیگر ایتالیا بیشتر به مدل انگلوساکسون نزدیک است. در واقع 
می توان دید که دو مدل حس��ابداری کاماًل متفاوت، آلمانی و 
انگلوساکس��ون، وجود دارد اما اکنون گروه سومی از کشورها 
نیز نمایان می ش��ود: اتریش، اسپانیا و فنالند که به طور متوسط 

بین این دو مدل واقع شدند.

نم��ودار 1: مدل ه��ای حس��ابداری در دولت های مرکزی 
اروپایی � رویه های اطالعاتی

زیرسیستم رویه های اندازه گیری 
نم��ودار دو نتای��ج به دس��ت آم��ده از تحلی��ل رویه های 

اندازه گیری را نشان می دهند. 
نم��ودار دو: مدل های حس��ابداری در دولت های مرکزی 

اروپایی � رویه های اندازه گیری

در ای��ن مورد ه��م می توان تمای��ز دو مدل رای��ج آلمان 

وانگلس��تان را دید. اما نتایج ارائه شده برای کشورهای مورد 
بررسی تغییر چندانی ندارند. تغییرات عمدتًا در ایتالیا مشاهده 
می شوند که اندکی به مدل آلمانی متمایل است. این در حالی 

است که کشور اتریش وضعیتی بین این دو قطب دارد. 

زیرسیستم فرایند مقرراتی
بررس��ی های میدانی صورت گرفته، تغییرات قابل توجهی 
در وضعیت  نسبی کشورهای اروپایی خاص را نشان می دهد. 
به وی��ژه تغییرات مربوطه، در م��ورد اتریش، هلن��د، ایتالیا، و 

پرتغال دیده می شود. 
دو کشور اول به مدل انگلوساکسون متمایلند در حالی که 
دو کش��ور آخر به مدل آلمان نزدیک ان��د. این چگونگی ها به 
تغییر دو قطبی های مشخص شده در نمودار سه کمک می کند 
ک��ه به رویه های اندازه گیری اش��اره دارد. ب��ا توجه به فرایند 
مقرراتی  می توان دید که گروه س��ه گانه ای از کشور ها وجود 
دارد: آن های��ی ک��ه از مدل انگلوساکس��ون پی��روی  می کنند 
)انگلستان، اس��کاتلند، فنالند و اسپانیا(، و آن هایی که نزدیک 
ب��ه مدل آلمان هس��تند )بلژیک و آلمان(و گروه حد واس��طی 
که از کشورهای باقی مانده تشکیل شده است )ایتالیا، اتریش، 

هلند و پرتغال(.

نم��ودار3: مدل های حس��ابداری در دولت ه��ای مرکزی 
اروپایی - فرایند مقرراتی

نتایج بررسی سیستم های حسابداری دولت مرکزی
بررس��ی های صورت گرفت��ه در بخش اول، به روش��نی 
وج��ود دو م��دل حس��ابداری متف��اوت را در مح��دوده ی 
دولت های مرکزی اروپا نش��ان می دهد: مدل آلمانی و مدل 

انگلوساکس��ون . 
به طور کلی در بررسی کشورهای یادشده، تمایل بیش تری 
به س��مت مدل دوم در قیاس با مدل اول دیده می شود. اما در 
بررس��ی رویه های اطالعاتی و فرایند مقرراتی می توان دید که 
کش��ورهای مختلف وضعیت حد واسط بین این دو مدل را به 

کار بسته اند. 
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نمودار4:مدل ه��ای حس��ابداری در دولت ه��ای مرک��زی 
اروپایی

ب( حسابداری دولتهای محلی در اروپا 
همانند بخش پیشین که به مطالعه ی سیستم های حسابداری 
در دولت های مرکزی اختصاص داده شد، بررسی حسابداری 
دولت های محلی بر اساس به کارگیری بررسی عوامل رویه های 
اطالعات��ی، رویه ه��ای اندازه گیری و فراین��د مقرراتی به طور 

جداگانه شرح داده می شود. 

زیرسیستم رویه های اطالعاتی
اتریش، بلژیک، اسپانیا به اندازه ی کافی و اسکاتلند کم تر 
به روش مدل آلمانی گرایش دارند. در حالی که فنالند، ایتالیا، 
پرتق��ال و هلند به م��دل آنگلوساکس��ون نزدیک ترند. در بیان 
کل��ی نمودار پنج ما را قادر می س��ازد که ببینیم زمانی که فقط 
رویه های اطالعاتی در نظر گرفته می ش��ود، مدل حس��ابداری 
آلمانی تأثیر بیش تری را نش��ان می ده��د. این نتیجه با نتیجه ی 
به دست آمده از بررسی مدل های حسابداری به کار گرفته شده 
توس��ط دولت های مرکزی اروپایی، قابل مقایس��ه اس��ت. )به 

نمودار یک نگاه کنید( 
نمودار5 :مدل حس��ابداری در دولت های محلی اروپایی � 

رویه های اطالعاتی

زیرسیستم رویه های اندازه گیری 
براساس بررسی ها تنها مورد شایان توجه مربوط به بلژیک 
اس��ت که از مدل آلمانی فاصله دارد و به مدل آنگلوساکسون 
نزدیک تر است. بقیه ی کش��ورها، تحت تأثیر آنگلوساکسون، 

نزدیک به انگلس��تان واقع ش��ده اند حتی مانن��د فنالند باز هم 
نزدیک ت��ر می ش��وند. به عن��وان نتیجه ای از این بررس��ی ها، 
سیستم های حسابداری س��اختار دوقطبی تری را می پذیرند و 
بنابراین آلمان از تمامی کش��ورهای اروپایی جدا می شود. در 
حقیقت فقط اتریش است که با توجه به رویه های اندازه گیری 

اندکی به آلمان نزدیک است.
نمودار6 مدل حس��ابداری در دولت های محلی اروپایی - 

رویه های اندازه گیری 

زیرسیستم فرایند مقرراتی
بلژی��ک، ایتالیا وپرتغال دس��تخوش تغییرات قابل توجهی 
روی نمودار می ش��وند وخیلی به مدل تنظیمی آلمانی نزدیک 
می ش��وند. به عبارت دیگ��ر اتریش و به میزان کم تر اس��پانیا 
دستخوش فرایندی در طرف مقابل قرار می گیرند و به شدت به 

انگلستان نزدیک می شوند.
 نم��ودار 7 : مدل ه��ای حس��ابداری در دولت های محلی 

اروپایی � فرایند مقرراتی

نتایج تحلیل سیس�تم های حسابداری دولت های 
اروپایی 

بررس��ی عوام��ل یادش��ده، وج��ود دو الگ��وی رایج که 
در ش��کل گیری سیس��تم های حس��ابداری به کار رفته توسط 
دولت های اروپایی را نش��ان می دهد. مدل آنگلوساکسون در 
این س��طح نس��بت به دولت های مرکزی اعمال نفوذ بیش تری 
دارد. در بی��ان کلی، کش��ورهای اروپایی، به وی��ژه با توجه به 
رویه ه��ای اندازه گیری، به اولین م��دل از این دو مدل گرایش 

بیشتری دارند.
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 با این حال، در جنبه های خاص مرتبط با فرایند مقرراتی، 
چند کش��ور از قبی��ل بلژیک، ایتالیا و پرتغ��ال به مدل آلمانی 

بسیار نزدیک می شوند.
نمودار8: مدل های حسابداری در دولت های محلی اروپایی 

ج( سیستم های حسابداری به طور کلی 
جایگاه کش��ورها ب��ا توجه به دو مدل اصلی حس��ابداری 
تقریبًا ثابت اس��ت. با این حال تغییرات شایان توجهی می توان 
دید. هنگامی که ما به س��طح دولت محل��ی نگاه می کنیم این 
تغییرات در بلژیک، هلند و اس��پانیا اثرگذار اس��ت. دو کشور 
اولی به مدل آنگلوساکس��ون نزدیک می ش��وند. اما اسپانیا در 
س��طح دولت مرکزی نسبت به س��طح محلی، نزدیک به مدل 

آنگلوساکسون قرار داده می شود. 
نتایج 

اصالحات در حس��ابداری آنی نیستند. در بیان کلی، تغییر 
حس��ابداری فرایندی است که طی زمان تحقق می یابد. با نگاه 
از این جنبه، دس��ته بندی سیستم های حس��ابداری را نمی توان 
ثاب��ت در نظر گرف��ت. اما ناگزیر از بازنگ��ری منظم و دایمی 
اس��ت. ای��ن را به طور خاص می توان در زمینه ی حس��ابداری 
دولتی مش��اهده کرد که در فرایند اصالحاتی که بیش از چند 
س��ال اس��ت در مقیاس بین المللی و به خصوص در اتحادیه ی 

اروپا انجام شده مشاهده کرد. 
در این زمینه، هدف اصلی این مقاله ارائه ی تصویری کلی 
از وضعیت کنونی سیستم های حسابداری دولتی در اروپا، هم 

در س��طح دولت مرکزی و هم دولت های محلی بوده است. با 
بررسی های انجام شده نتایج زیر به دست آمده است:

• دو مدل اساس��ی و اصلی ه��م در دولت های مرکزی و 
هم در موسس��ات محلی )مدل آنگلوساکسون و آلمانی( دیده 
می شود. بقیه ی کشورهای اروپایی در موقعیت حد واسط بین 

آ ن ها، هرچند نزدیک تر به مدل اول،  قرار می گیرند.
• موقعی��ت کش��ورهای مختلف با توجه ب��ه این مدل ها 
براساس س��طوح مختلف دولت، تغییر چندانی نمی کند. فقط 
در بلژیک و هلند تغییرات بس��یار زیاد اس��ت، این دو کشور 
در حوزه ی محلی به مدل آنگلوساکس��ون نزدیکند و هنگامی 
که به س��طح دولت مرکزی می آیند، به م��دل آلمانی نزدیک 

می ش��وند.
به علت فرایند مقرراتی نیس��ت که براس��اس سطح دولت 
مدل حسابداری تغییر می کند بلکه ناشی از عملیات اطالعاتی 

و عملیات اندازه گیری است. )فوئرتس و مانوز، 2002(

پی نوشت ها:
1 - Anglo-Saxon
2 - German
3 -Organization For Economic Cooperation & 
Development
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