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توسعه پایدار تقسیم عادالنه فرصتهای توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین
نسلی و درون نسلی و جنبههای مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی و زیست محیطی را در بر می گیرد.
با گذشت زمان و مشخص شدن نتایج سیاستهای مهم اجرا شده بخش عمومی از جنبههای مختلف ،بر
اهمیت توسعه پایدار افزوده شده است .یکی از مهمترین ابعاد توسعه پایدار رسیدن به پایداری مالی است
که به معنای سیاست گذاری مالی دولت با افق زمانی بلند مدت با درنظر گرفتن آثار همه جانبه این
سیاستها است .در این راستا برای ارزیابی پایداری فعالیتهای بخش عمومی تدوین شاخصهای استاندارد
ارزیابی ضرورت دارد .هدف این تحقیق بررسی شاخصهای مورد استفاده برای ارزیابی پایداری مالی و
معرفی سیر تکاملی آن است .این شاخص ها را می توان دریک تقسیم بندی کلی با دو رویکر سنتی و
نوین معرفی کرد .رویکرد سنتی شاخصهای تک بعدی مالی از جمله نسبت بدهی ،مازاد اولیه ،شکاف
اولیه و شکاف مالیاتی را در نظر می گیرد و رویکرد نوین به معرفی شاخصهای ترکیبی در حوزههای
تخصصی مختلف از جمله شاخص مسئولیت مالی ،شاخصهای کلیدی ملی شامل شاخصهای اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی میپردازد.
واژههای کلیدی :توسعه پایدار ،پایداری مالی ،بخش عمومی ،شاخصهای ارزیابی.
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کردستانی و محمدی

مقدمه
پایداری بخش عمومی را میتوان به صورت فعالیتهای دولت با دیدگاه همه جانبه و افق زمانی بلندمدت
برای جامعه تعریف نمود .به عبارت دیگر پایداری حفظ رفاه نسل حاضر با منابع موجود ،بدون کاهش
منابع تامین رفاه نسل آینده تعریف میگردد .در دهههای اخیر پایداری به عنوان یک چالش مهم ظهور
یافته است .قبل از بحرانهای مالی جهانی ،دولتها عموما" بدون ریسک مالی بنظر میرسیدند اما با ظهور
این بحرانها فرض عاری نبودن دولتها از ریسک کامال آشکار شد .شاید مهمترین و چالش برانگیزترین
مساله ای که نهادهای عمومی با آن مواجه هستند دستیابی به پایداری و تحکیم اقتصادی است ].[13
توجه به پایداری مالی 1بخش عمومی به علت افزایش سطح بدهی در اثر بحرانهای مالی که از سال 2008
شروع شد ،پیشرفت چشمگیری داشته است در حالی که بدهی عمومی در مبدا بحران ،در بیشتر کشورهای
منطقه اروپا باال نبوده است .در حال حاضر نسبت بدهی عمومی باال ریسک مهمی برای پایداری بخش
عمومی محسوب میگردد ].[15
شاخصهای ارزیابی پایداری مالی میتواند برای تعیین معیار مناسب ارزیابی پایداری بخش عمومی و
بررسی کیفیت افزایش مالیات یا کاهش مخارج الزم جهت تامین مالی مورد نیاز در بخش عمومی استفاده
شود ] .[18بر این اساس ارزیابی سطح پایداری مالی بخش عمومی به عنوان یکی از دغدغههای دولتها
و سازمانهای بینالمللی انگیزه قوی تحقیق را فراهم کرده است .با این حال ادبیات علمی پایداری مالی
بخش عمومی بسیار محدود است و در ادبیات پایداری مالی شاخصهای ارزیابی پایداری مالی بخش
عمومی مشخص نشدهاند که باید این شاخصها بررسی و سیر تکامل آنها تشریح گردد.
شاخص مورد قبول عامه برای ارزیابی پایداری دولت توان پرداخت بدهی توسط دولت است .اگر دولت به
میزان بدهیهای ایجاد شده در دوران تصدی ،از بدهیهای موجود پرداخت نماید ،بدهی دولت پایدار در
نظر گرفته میشود .این رویکرد کامال" انتزاعی بوده و برای پشتیبانی نتایج آن تحلیل وسیعی الزم است
].[14صندوق بین المللی پول )2002(2بین توانایی پرداخت بدهی 3و پایداری سیاست مالی تفاوت قائل
است.یک دولت توان باز پرداخت بدهی را داراست ،چنانچه بتواند در زمان نامحدود درآینده بدهیهای
خویش را از طریق مازادهای اولیه تامین کند .به عبارت دیگر ،بتواند محدودیت بودجه بین دوره ای را
تامین کند .از سوی دیگر طبق نظر آرتیس و مارسلینو ( )2000پایداری مالی به این اشاره میکند که یک
دولت بر اساس سیاستهای جاری خود بتواند به یک نسبت بدهی از قبل مشخص شده در یک افق زمانی
بلند مدت برسد بنابراین توانایی پرداخت بدهی تنها شرط الزم برای پایداری است و پایداری عالوه بر این
مفهوم دربردارنده عدم تغییر سیاستهای مالی نیز میباشد ] .[1سیاست مالی دولت زمانی پایدار است
که هر کسری ،با مازادی در آینده تامین مالی گردد .برای بررسی پایداری مالی باید پویایی بدهیهای
دولت مورد توجه قرار گیرد.بنابراین باید قید بودجه بین زمانی دولت مدنظر قرار گیرد .منظور از اصطالح
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قید بودجه بین زمانی این است که دولت نیز مانند هر بنگاه اقتصادی با محدودیت بودجه ای مواجه بوده
و نمیتواند در همه دورهها قرض گیرنده باشد ].[11
در این پژوهش تالش شده است ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی از دیدگاههای اقتصادی و حسابداری
مورد بررسی قرار گرفته و از دیدگاه حسابداری ،در راستای مسئولیت پاسخگویی دولت به عنوان یکی از
کارکردهای سیستم حسابداری مورد توجه قرار گیرد .همچنین با بررسی شاخصهای ارزیابی پایداری
مالی بخش عمومی ،یک مقایسه و تقسیم بندی در خصوص شاخصهای مذکور انجام گیرد .یافتههای
پژوهش ویژگیهای شاخص مناسب جهت ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی را مطرح و تعیین آن را
تسهیل مینماید .در ادامه ضمن مطرح کردن دیدگاههای موجود در خصوص پایداری ،شاخصهای ارزیابی
پایداری مالی بررسی و با مرور شاخصهای مورد استفاده در طول زمان یک تقسیم بندی انجام و با یک
جمع بندی از شاخصهای پرکاربرد از یافتهها نتیجه گیری خواهد شد.
دیدگاههای پایداری مالی بخش عمومی
در این پژوهش پایداری مالی از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میگیرد:
دیدگاه اقتصادی
امروزه اقتصاد دانان بر این امر تاکید دارند که دولت در اجرای سیاستهای مالی ملزم به رعایت محدودیت
بودجه خود در یک دوره زمانی معین باشد .بدین معنا که اجرای یک سیاست مالی انبساطی در زمان
حاضر ،خواه به شکل افزایش مخارج دولت و یا به شکل کاهش مالیاتها ،در آینده با یک سیاست مالی
انقباضی و یا یک سیاست پولی انبساطی همراه خواهد بود ; زیرا در غیر این صورت بدهیهای دولت به
منظور تامین مالی بهره بدهیهای قبلی رشد کرده و امکان دارد رشد آن از رشد سایر متغیرهای کالن
نیز بیشتر باشد .در تئوری ،تعاریف و شرایط متفاوتی از پایداری ارائه شده است .در حالی که در عمل،
شاخصهای مختلف که همیشه بر پایه نظری اقتصادی نبوده اند ،به کار رفته است .سیاست مالی زمانی
پایدار است که هر کسری با یک مازاد در آینده تامین مالی شود ] .[9از دیدگاه اقتصادی پژوهشهای
تجربی درباره پایداری مالی به دو گروه کلی تقسیم میشود.درگروه نخست پژوهشها ،باتوجه به دادههای
مقطعی و به طور ایستا ،پایداری مالی دولت از زاویه اندازه بهینه مخارج دولتی و مالیات بررسی میشود.
درگروه دیگر ،به شکل پویا و با استفاده از سری زمانی اطالعات وجود یا عدم وجود پایداری مالی مورد
بررسی قرار میگیرد].[5
دیدگاه حسابداری
چارچوب مفهومی حسابداری میتواند مبتنی بر تصمیم یا مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی باشد .پس از
آنکه یوجی ایجیری چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی را عرضه کرد شماری از متفکرین
حسابداری نظیر روبرتسون و اسکاینر ( )1985و ویلیام ( )1987اعالم نمودند که در حسابداری بخش
عمومی استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی بر چارچوب مبتنی بر تصمیم برتری
دارد ] .[2پاسخگوئی با حسابداری از بدو پیدایش دولتها رابطه داشته است در این رابطه حسابداری نقش
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اساسی در ایفا و ارزیابی پاسخگوئی به عهده دارد پاسخگوئی نیز به عنوان مبنا و شالوده حسابداری در نظر
گرفته میشود] .[10وجود نظام گزارشگری مالی که توانایی فراهم سازی اطالعات بیشتر برای استفاده
کنندگان در سطوح مختلف دولت را داشته باشد ازاهمیت بسزایی برخوردار است ] .[6در چارچوب
مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی هدف حسابداری ارائه اطالعاتی درباره پاسخگو و عملکرد آن برای
رفع نیازهای اطالعاتی پاسخ خواه است .نیازهای اطالعاتی استفادهکنندگان (پاسخ خواه) گزارشهای مالی
دولت مرکزی ( پاسخگو) در چهارگروه کلی گروه بندی میشود .1 :رعایت و التزام بودجه ای  .2اجرای
عملیات  .3مباشرت  .4سیستمها و کنترل .از مهمترین نیازهای اطالعاتی ذی نفعان پاسخگوئی در حوزه
مباشرت است ،استفاده کنندگان گزارشهای مالی دولت به اطالعاتی نیازمندند که آثار بلندمدت فعالیت-
های مالی دولت بر جنبههای با اهمیت جامعه را ارزیابی کنند براساس وظیفه پاسخگوئی مباشرتی دولت،
گزارشهای ارائه شده باید توان ارزیابی رفاه عمومی جامعه در طول زمانهای مختلف را فراهم نمایند.
اینکه چه میزان بار مالی دولت از نسل حاضر به نسل آینده منتقل شده (حقوق بین دوره ای و آیا جامعه
و منابع آن در آینده نامحدود نیز تداوم فعالیت خواهد داشت یاخیر (پایداری) سواالتی است که مربوط به
حوزه پاسخگوئی مباشرتی دولت است .در نظام حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی مفهوم حقوق
بین دوره ای بر این موضوع تأکید دارد که شهروندان در جایگاه تامین کنندگان منابع دولت باید بهای
خدماتی را که در دوره جاری دریافت کرده اند ،در همان دوره تامین کنند و این هزینه نباید به مالیات
دهندگان نسلهای آینده (یا حتی به مالیات دهندگان در سالهای آینده) منتقل شود .مفهوم حقوق بین
دوره ای ریشه در بودجه متعادل دارد ] .[3پایداری در بخش عمومی را میتوان به صورت فعالیتهای
دولت با دیدگاه همه جانبه و افق زمانی بلند مدت برای جامعه تعریف نمود به عبارت دیگر پایداری حفظ
رفاه نسل حاضر با منابع موجود و بدون کاهش منابع تامین رفاه نسل آینده است.
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شکل(:)1دیدگاه حسابداری در خصوص پایداری مالی

شاخصهای ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی
پایداری از دیدگاه اقتصادی و حسابداری مورد بررسی قرار گرفت برای ارزیابی پایداری بخش عمومی نیاز
به معیار و شاخص استاندارد وجود دارد .شاخصهای ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی با دو رویکرد
مطرح شده است:
رویکرد سنتی
بر اساس مرور ادبیات گذشته در رویکرد سنتی برای ارزیابی پایداری مالی از شاخص تک بعدی مالی
استفاده میشود و براساس این رویکرد شاخصها و عوامل غیر مالی نظیر عوامل اجتماعی و زیست محیطی
در ارزیابی پایداری مالی مورد توجه قرار نمیگیرند .پایداری مالی اغلب یک مفهوم ابزاری است وتحلیلهای
مربوط به نوعی انضباط مالی دولت را مورد ارزیابی قرار می دهد .به عبارت دیگر تحلیلهای پایداری مالی
براستفاده از ابزارهای ساده برای ارزیابی پایداری ،وضعیت بودجه و بدهی دولت تمرکز دارد .در روشهای
ارزیابی پایداری مالی با استفاده از شاخصها میتوان گفت شاخص مناسب پایداری مالی شاخصی است
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که در زمانی که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی سریعا" در حال رشد است ،نشانههای روشن
و قابل تفسیر ارسال نمایند].[7شاخصهای پایداری مالی بخش عمومی در ارتباط با ارزیابی عدم تعادل
درآمد و مخارج بخش عمومی (خالص مازاد یاکسری) و آثار مهم آنها بر بدهی عمومی (کسری یا مازاد
انباشته) و هزینههای نگهداری بدهی است ].[19
رویکرد سنتی با دیدگاه اقتصادی همخوانی بیشتری داشته و میتوان نتیجه گیری کرد که شاخصهای
این رویکرد در مقایسه دیدگاههای اقتصادی و حسابداری حاصل دیدگاه اقتصادی میباشند.
عوامل موثر بر تغییر رویکرد از سنتی به نوین
برای یافتن شاخصهای مفید و کاربردی جهت ارزیابی پایداری مالی به یک درک بهتر از جامعه ،محیط
زیست و شاخصهای اقتصادی مربوط به بخش عمومی نیاز است و بهتر است بجای شاخصهای مالی تک
بعدی ،شاخصهایی که جنبههای مختلف را دربرمیگیرند استفاده شود ] .[19شاخصهای مالی تک
بعدی کارایی و شفافیت الزم جهت ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی را ندارند.
برای مثال شاخص نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص ملی که از رابطه زیر بدست می آید به عنوان

یکی از پرکاربردترین شاخصهای سنتی ارزیابی پایداری بخش عمومی مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس این شاخص دولتهایی که در آنها این شاخص سطح پائینی دارد پایداری مالی بخش عمومی
باالتری دارند ،در حالی که با دقت در این موضوع میتوان به این نتیجه رسید که دولتهایی که از شفافیت
باالیی در انعکاس بدهیها برخوردار نیستند (مانند کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد محدود به
بودجه دولت نیست و بخشی از مداخالت دولت به شکل تحمیل هزینههایی بر دیگر نهادهای عمومی و
غیر دولتی صورت میگیرد) از نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پائینتری برخوردارند .براین اساس
میتوان نتیجه گیری کرد که شاخصهای تک بعدی رویکرد سنتی ،پایداری مالی بخش عمومی را بطور
واقعی منعکس نمیکنند و برای ارزیابی بهتر پایداری مالی شاخصهای با کارایی باالتری مورد نیاز است.
رویکرد نوین ارزیابی پایداری مالی
بدیهی است شاخصهای پایداری به برخی مفروضات حساس هستند در واقع پیش بینیهای مالی طی
یک دوره زمانی بلندمدت نیازمند مفروضاتی است که ممکن است تاثیر مهمی بر نتایج داشته و عدم
اطمینان باالیی درپی داشته باشد ] .[15یک رویکرد در حال توسعه درباره ارزیابی پایداری مالی با استفاده
فزاینده از شاخصهای تخصصی حوزههای مختلف مربوط به پایداری مالی بوجود آمده که رویکرد نوین
نامیده میشود .دلیل این رخ داد محدودیت شاخص مالی سنتی و رشد رابطه عوامل زیست محیطی و
اجتماعی مبنای فعالیتها و هزینههای اقتصادی است .تمرکز اصلی این رویکرد بر کسب درک بهتر از
شاخصهای اساسی اجتماعی،زیست محیطی و اقتصادی مخارج عمومی و رابطه بین آنها بجای تمرکز
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ابتدائی بر ترکیب جاری هزینههاست .شاخصهای حاصل این رویکرد با پاسخگوئی عمومی ارتباط
نزدیکتری دارند .این رویکرد نتیجه فعالیت بسیاری از موسسات و گروههای بین المللی در خصوص
ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی از جمله:موسسات فراملی مانند صندوق بین المللی پول ،حرفه
حسابداری(برای مثال هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا )2012،1و هیات استانداردهای
حسابداری بخش عمومی بین المللی )2011(2در طول چند دهه اخیر است ].[21
میتوان نتیجه گیری کرد که محققان در زمینه شاخصهای ارزیابی پایداری مالی به ترکیب عوامل غیرمالی
با شاخصهای مالی روی آورده اند و این موضوع به ایجاد رویکرد نوین در این خصوص منجر گردیده است
همچنین میتوان گفت شاخصهای حاصل این رویکرد در مقایسه دیدگاههای اقتصادی و حسابداری
حاصل دیدگاه حسابداری میباشند .یکی از مهمترین عوامل کمک کننده در ارزیابی پایداری طبق رویکرد
نوین گزارشگری یکپارچه میباشد .گزارشگری یکپارچه یا گزارشگری پایداری یک روش علمی جهت
کنترل و سازماندهی مباحث بین واحد گزارشگر و ذینفعان آن است این گزارشها معموال " شامل اطالعات
مکملی است که به مسائل زیست محیطی و اجتماعی واحد گزارشگر مربوط است].[4
برخی از پرکاربردترین شاخصهای مورد استفاده دو رویکرد سنتی و نوین در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول( )1رایجترین شاخصهای رویکردهای ارزیابی پایداری مالی
رویکرد سنتی

شاخص نسبت بدهی

شاخص شکاف اولیه

شاخص شکاف مالیاتی

رویکردنوین

شاخص سازمان توسعه همکاری اروپا

شاخص مسئولیت مالی

شاخصهای ملی کلیدی

در ادامه برخی از رایجترین شاخصهای ارزیابی پایداری مالی معرفی شده است:
رایجترین شاخصهای رویکرد سنتی
رایجترین شاخصهای پایداری مالی مورد استفاده،شکاف اولیه و شکاف مالیاتی است و نحوه تشکیل
هردوشاخص فوق مشابه است .ابتدا سطح پایدار متغیر مالی مورد نظر محاسبه میشود و در مرحله دوم
شکاف براساس اختالف بین سطح پایدار و سطح فعلی کسری اولیه ویا نسبت درآمد تعریف میشود
].[7گیانکارلو 3و پیرگالینی )2007( 4شاخصهایی مثل مازاد اولیه ،شکاف اولیه و سه یا پنج سال شکاف
مالیاتی را برای ارزیابی پایداری مالی در نظر گرفته اند .یکی از شاخصهای پایداری که برای بررسی میزان
کاهش هزینههای دائمی یا افزایش مالیات برای رسیدن خالص بدهی بخش عمومی به یک سطح مطلوب
در یک تاریخ مشخص میتواند ضروری باشد ،شکاف مالی نامیده شده است ].[16
رایجترین شاخصهای رویکرد نوین
رایجترین شاخصهای رویکرد نوین ارزیابی پایداری مالی در ادامه معرفی شده است:
1

Governmental Accounting Standards Board
International Federation of Accountants
3
Giancarlo
4
Piergallini
2
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سازمان توسعه همکاری اروپا

1

در سال  2005سازمان توسعه همکاری اروپا  4راهکار برای اندازه گیری بهتر پایداری مالی ارائه نمود:

• طرحهای گزارشگری یکپارچه

• انعکاس تعهدات آینده ناشی از فعالیتهای کنونی دولت در صورتهای مالی
• کاربرد تحلیلهای شکاف مالی

• کاربرد حسابداری نسلها ].[19
این روشها بر استفاده از شاخصهای چند بعدی بجای شاخصهای تک بعدی تاکید مینماید.
شاخص مسئولیت مالی

2
3

در سال  2011یک گروه از دانشجویان متخصص دانشگاه استنفورد با رهبری دیوید والکر شاخص
مسئولیت مالی مستقلی منتشر کردند که بینش مفید و منحصر بفردی در خصوص پایداری مالی دولتها
ایجاد مینماید .اجزاء این شاخص عبارتنداز:
• حوزه مالی :4معیاری که میانگین وزنی بدهی یک کشور را با یک سقف بدهی ارزیابی شده براساس رفتار
گذشته ،پایداری دولت و برخی معیارهای اقتصادی که در آن نقطه بحران مالی اجتناب ناپذیر است و
توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است مقایسه میکند.
• مسیر مالی :5این مساله که یک کشور بامسیر مالی کنونی چند سال طول می کشد تا به سقف بدهی
برسد را بررسی میکند.

• حکمرانی مالی :6قوانین مالی ،شفافیت و قابلیت اجرا را بررسی و با یک امتیاز از  100اندازه گیری
میکند .سپس این سه شاخص رتبه بندی و متوسط رتبه به ایجاد رتبه کلی و شاخص منجر میشود
].[22
7
الکساندرا آدام معتقد است مهمترین چالشهای پایداری مالی بخش عمومی ایجاد نهادهای مستقل مالی،
قوانین مسئولیت مالی ،قوانین مالیاتی و مدیریت ریسکهای مالی است ].[12
سیستم شاخصهای کلیدی ملی

8

اخیرا" فعالیتهایی در ارتباط با سیستم شاخصهای کلیدی ملی صورت گرفته است .سیستم جامع
شاخصهای کلیدی ،شاخصهای زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی ضروری را درون یک سیستم جامع
با دسترسی آسان گردآورده است .این سیستمها میتواند تصویر کلی و کاملی از شرایط یک شهر ،منطقه
1

Organization for Economic Cooperation and Development
Fiscal Responsibility Index
3
David Walker
4
Fiscal Space
5
Fiscal Path
6
Fiscal Governance
7
Alexander Adam
8
Key National Indictor
2
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13.

یا ملت و پیشرفت آنها در طول زمان را نشان دهد .اهداف این سیستمها افزایش شفافیت و اطالعات عموم،
پرورش مشارکت و همکاری مدنی و نظارت بر پیشرفت و کمک به تصمیمگیری و ارتقای مسئولیت
پاسخگویی است ] .[21برخی از سیستمهای شاخصهای ملی کلیدی رابطه روشن ومستقیمی با پایداری
مالی بخش عمومی دارند (برای مثال تولید ناخالص داخلی سرانه ،اثرات مخارج دولتی ،بهره وری ،شکاف
مالی ،سرمایه گذاری در زیرساختها) و برخی دیگر نیز رابطه بالقوه با پایداری دارند .تحقیقات مربوط به
سیستمهای مذکور و شاخصهای پایداری مالی باهم میتواند به ایجاد درک کاملتری از پایداری مالی
بخش عمومی و محرکهای عمده ایجاد پایداری مالی بخش عمومی منجر شود ].[19
شاخصهای مورد استفاده جهت ارزیابی پایداری مالی توسط جوامع ،کشورها و موسسات مختلف ،متفاوت
است اما بطور کلی شاخصها در سه حوزه اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی تقسیم شدهاند .از دیدگاه
پروفسورذبیح اله رضایی شاخصهای کلیدی پایداری شامل اقتصاد،دولت ،جامعه،اخالق و محیط زیست
است که این ابعاد پنج گانه با واژه  EGSEEشناخته میشود ].[8
همپوشانی قابل توجهی در گروه بندی شاخصها وجود دارد و شاخصهای مشترک زیادی بین گروههای
مختلف وجود دارد .با این حال موسسات و کشورهای مختلف شاخصهای متفاوتی شناسایی نموه اند.
برای مثال دیوان محاسبات آمریکا شاخصهای کلیدی ملی را در سه گروه:

• زیست محیطی شامل:اکوسیستم ،زمین ،آب ،هوا ،منابع طبیعی

• اجتماعی شامل :سالمتی و مسکن ،اجتماع و شهروندی ،آموزش و نوآوری ،جرم و جنایت ،کودک،
خانواده و سالمندان ،دموکراسی و دولت ،هنر و فرهنگ
• اقتصاد شامل :مصرف کنندگان و استخدام ،حمل و نقل و زیرساخت آن ،مالیه و پول ،دولت و ا قتصاد
جهانی تقسیم نموده است ].[20
نتیجه گیری
پژوهش حاضر به منظور بررسی شاخصهای ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی و سیر تکاملی آن انجام
گرفته است .اولین یافته پژوهش ارائه یک تقسیم بندی درخصوص رویکردهای موجود در مورد شاخصهای
ارزیابی پایداری مالی بخش عمومی بوده است و بر اساس آن،این موضوع سیر تکاملی داشته و رویکرد
نوین در این خصوص به وجود آمده است و برخالف رویکرد سنتی که شامل شاخصهای تک بعدی مالی
است ،موجب تعیین شاخصهایی گردیده که پایداری مالی بخش عمومی را بصورت کاراتر و شفافتر
ارزیابی می نمایند .نتایج این پژوهش نشان می دهد تعیین شاخصهای ارزیابی پایداری مالی استاندارد
مساله ای با اهمیت در سطح سازمانهای بین المللی است و باتوجه به اینکه برای ارزیابی فعالیتهای
بخش عمومی مورد توجه قرار گرفته ،از یک طرف دولتها بعنوان پاسخگو و از طرف دیگر مردم و
سازمانهای بین المللی بعنوان پاسخ خواه سعی در ارائه شاخصهای کاراتر دارند .همچنین نتایج پژوهش
بیانگر آن است که شاخصهای سنتی مورد استفاده شاخصهای تک بعدی مالی مانند نسبت بدهی عمومی
به تولید ناخالص داخلی بوده و میتوان گفت هنوز هم مورد قبول عامه است با این حال در رویکرد نوین
نوع تعدیل شده آن مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است عوامل دیگری برای تعیین یک شاخص موفق
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به آن اضافه گردد .در نهایت میتوان گفت دیدگاه سنتی در خصوص مساله ارزیابی پایداری مالی بخش
عمومی بیشتر جنبه اقتصادی داشته و به مرور زمان نقش حسابداری درارزیابی آن پررنگتر گردیده است
بطوریکه امروزه گزارشهای پایداری یا گزارشگری یکپارچه که بخشی از سیستم حسابداری است و نقش
مهمی در اندازه گیری شاخصهای ترکیبی زیست محیطی،اجتماعی و اقتصادی دارد مورد توجه زیادی
قرار گرفته است.
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Sustainable development is a fair distribution of development opportunities which
considering to longterm vision and compliance the inter generational and inter period
equity and indicates various aspects including economic, social, political and
environment. The importance of sustainable development has increased by passing
the time and the result of the various aspects of the policies of the public sector. One
of the most important aspects of sustainable development is to achieve the financial
sustainability that is the government‘s fiscal policies with the long period of time and
considering the results of these policies with all of its aspects. In this regard, standard
indictors are required to assess the sustainability of public sector activities. The
purpose of this paper is to examine the indictors used to assess the financial
sustainability and its evolution. These indictors are introdused in two categories as
traditional and innovative approaches. The traditional approach that include onedimensional indictors of finance including: the debt ratio, the primary surplus, the
primary gap, the tax gap and innovative approach that include the composite indictors
in various areas of specialization including: fiscal responsibility indictor, key national
indictors including social, environmental, and economic indicators.
Keywords: Sustainable Development, Financial Sustainability, Public Sector,
Assessment Indictors.

1
2

kordestani@soc.ikiu.ac.ir
maryam.i1363@yahoo.com ©(Corresponding Author)

