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مدل مفهومی حسابداري نسلی

(نویسنده عهدار مکاتبه)دکترزهره حاجیها 

Email:Z_hajiha@yahoo.comعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق(قیام دشت)، گروه حسابداري، تهران، ایران
عباس گلی

:Goliabbas@yahoo.comEmailه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، گروه حسابداريکارشناس ارشد حسابداري دانشگا
9/8/1394،     تاریخ پدیرش: 31/3/1394تاریخ دریافت: 

چکیده

براي اولین بار 1982دراین مقاله تالش شده است ابتدا تعریف و اهداف حسابداري نسلی بیان شودکه در سال 
و همکارانش مطرح و سپس توسعه یافت. مقاله به این نکته توجه دارد که تمرکز حسابداري تلیکفکوتوسط 

نسلی بر بار تحمیلی هزینه هاي دولت و همچنین مالیاتهاي پرداختی بر گروههاي سنی مختلف می باشد. البته 
موافقان و طرفداران . ر حسابداري نسلی استظنعناصر دیگري چون بدهیهاي مالی دولت نیز در حیطه اظهار

راه رسیدن به تعادل بین ه نبوده و باید از بین برود و تنهاحسابداري نسلی قائلند که عدم تعادل بین نسلها عادالن
نسلی را نیز استفاده از حسابداري نسلی می دانند. از همین رو مواردي چون مالیات، مخارج دولت، استقراض 

، ترکیب جمعیت و ... را بعنوان زه هاي سرمایه گذاري والدین براي فرزندان، سیاستهاي رفاهیدولت، انگی
عوامل موثر بر فرایند حسابداري نسلی می دانند که درمتن مقاله بدانها اشاره گردیده است. اما آنچه در خصوص 

مناسب است که شامل محاسبات مربوط به حسابداري نسلی مهم است در اختیار داشتن داده هاي صحیح و
حداقل آمار مردم از نظر سن و جنسیت و مالیاتهاي پرداختی و دریافتهاي انتقالی از دولت در هر سال و همچنین 

پیش بینی و محاسبه ارزش فعلی مخارج آتی دولت می باشد.

.واژگان کلیدي: حسابداري نسلی، تعادل بین نسلی، مالیات، دریافتهاي انتقالی، بار مالی
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مقدمه

توسعه یافت که بیشترین 1982در سال 2همکارانشوکوتلیکفبراي اولین بار توسط 1مفهوم حسابداري نسلی
.]6[ي سنی فعلی یا آینده معطوف استتمرکز آن به بار تحمیلی هزینه ها و پرداختهاي دولت بر گروهها

مدت قلمداد نمود که دو هدف عمده ندرا یک روش تجزیه و تحلیل مالی بلهمچنین می توان حسابداري نسلی
را مدنظر قرار می دهد:

ارزیابی توانایی تحمل سیاستهاي مالی دولت توسط گروههاي سنی متفاوت و.1
]10[.مربوط به نسلهاي فعلی و آتی و بررسی انتقال آنمالیاندازه گیري بار.2

ثیر أپرداختهاي دولت قرار دارد و آن تدقیقاً در مقابل،نکته دیگري که حسابداري نسلی توجه زیادي به آن دارد
و دیگر اینکه حسابداري نسلی به بررسی بار ]8[. مالیاتهاي پرداختی مردم بر گروههاي سنی متفاوت می باشد

]7[. ثیر آن بر نسلهاي آتی نیز می پردازدأبدهیهاي مالی دولت و ت
مفهوم حسابداري نسلی 

عدم تعادل گسترده ناشی از افزایش ،اددانان هنگام محاسبات خوددولتمردان و حتی اقتص،اغلب سیاستمداران
بنابراین ،مالیاتهاي نسل آینده را که به منظور افزایش رفاه نسل فعلی ایجاد شده است در نظر نمی گیرند

. طرفداران حسابداري نسلی معتقدند که این عدم تعادل میان نسلهاي مختلف عادالنه نیست و باید از بین برود که حسابداري نسلی بیان می کند"حسابداري نسلی در سراسر جهان"در مقاله اي تحت عنوان کوتلیکف ]1[
(دریافتهاي انتقالی . ارزش فعلی خالص مالیاتی را که افراد یا گروههاي سنی مختلف باید بپردازند تعیین می کند

م که جمع بدهیهاي دولت شامل ارزش مالیاتهاي پرداختی = ارزش فعلی خالص مالیات) می دانی–3از دولت
آینده تحصیل می کند به اضافه خالص بدهیهاي فعلی فعلی خرید کاالها و خدماتی است که دولت اکنون یا در

کهدولت و چون این بدهیها توسط نسل کنونی پرداخت نمی شود لذا نسل آتی مجبور به پرداخت آنها بوده 
مطالب فوق با تساوي ساده زیر بیان می شود:نده می گردد.منجر به فشار موقت دولت بر نسلهاي آی

1 Generational Accounting
2Kotlikoff,Auerbach & Gokhail

به اقشار مختلف جامعه قالب برنامه هاي خاصیو دراست که دولت بدون هیچ چشمداشتییدولت همان پرداختهاي بالعوضمنظور از دریافتهاي انتقالی از3
پرداخت می کند. 
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تساوی حسابھای نسلی–١نگاره 

+ = +

، 89نشریه اقتصاد امریکا، جلد ،1999،"حسابداري نسلی در سراسر جهان"،4کوتلیکف و رافلهاوزنمنبع: 
162صفحه

هزینه گزارشگري ،ی مانند هزینه برنامه هاي رفاهییهزینه هاحسابداري نسلی در اصل ترکیبی از محاسبه
صادقانه و منصفانه و ... بر مبناي مطلوبیت است. در حقیقت استفاده از حسابداري نسلی براي انجام محاسبات بر 

ارزش فعلی خالص مالیاتهاي ،مبناي هزینه و مطلوبیت می باشد. در بحث هزینه محور بودن حسابهاي نسلی
ختی نسل فعلی با ارزش فعلی خالص حسابهاي دولت مقایسه شده و مابه التفاوت این دو را نشان دهنده بار پردا

حسابداري نسلی ،اما در بحث مطلوبیت محورمالی تحمیلی نسل حاضر بر دوش نسل آینده قلمداد می کنند.
استهاي رفاهی می نماید در اقدام به شبیه سازي مناسب در خصوص تعلق واقعی مالیات نسلی با رویکرد سی

البته نرخ بهره در مطلوبیت محور بودن حالیکه همزمان داراي کمترین تغییرات در مشوقهاي مالیاتی است.
چنانچه ولی،حسابداري نسلی نقش بسزایی دارد که در این مقاله مجالی براي پرداختن به این مطلب وجود ندارد

بیم باید بگوییم که معیار اساسی سیاستهاي رفاهی ایجاد تعادل بین بخواهیم به یک اصل کلی و منطقی دست یا
نسلهاست که بازتوزیع بین نسلی نیز بخشی از آن می باشد، در واقع تعادل بین نسلی نسخه اي است براي تثبیت 

رایط شایان ذکر است در شرا نمایان می سازد.نرخ مالیات بین نسلها که سیماي یک جامعه ایده آل در بلندمدت 

4 Raffelhusechen

ارزش فعلی حسابھای 
نسل بعدی

جمع حسابھای نسلی 
نسل حاضر

ارزش فعلی خریدھای 
آتی دولت

خالص ارزش فعلی
بدھیھای دولت
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نمی توان انتظار داشت که اقتصاد در شرایط با ثبات باقی بماند یا به تعادل نسلی نائل گردد ولی می عدم اطمینان 
]9[با رشدي آهسته داشته باشیم.اقتصادي پویا ،توان انتظار داشت در بلند مدت

اهداف اساسی حسابداري نسلی

سابداري نسلی توجه به انتقال بار مالی از یک نسل به نسل در مقدمه مقاله حاضر اشاره شد که دو هدف عمده ح
اما چنانچه بخواهیم دقیق تر و ،دیگر و ارزیابی توانایی تحمل بار مالی توسط گروههاي سنی متفاوت می باشد

عمیق تر به حسابداري نسلی بنگریم پاسخ به سئواالت ذیل گویاي هدفهاي اصلی آن است:

ستهاي کنونی بر نسل آتی چقدر است؟میزان بار مالی تحمیلی سیا.1
آیاسیاستهاي مالی بدون فداکاري بخشی از نسل کنونی و نسلهاي آتی قابل تحمل می باشد؟.2
سیاستهاي جایگزین مناسب براي ایجاد تعادل بین نسلها کدامند؟(سیاستی که در آن بار مالی کنونی .3

درآمدها سازگار باشد)مساوي بار مالی نسل آتی باشد و یا حداقل با میزان افزایش
]11[روشهاي مختلف موجود که نیل به تعادل بار مالی را ضمانت می کند کدامند؟.4

عالوه بر موارد مذکور هدفهاي دیگري را نیز می توان براي حسابداري نسلی به شرح ذیل نام برد:

ایجاد عدالت بین نسلهاي مختلف-
اوتتسهیم شفافی از مخارج دولت به گروههاي سنی متف-
ایجاد ارتباط بین بار مالیاتی و سیاستهاي رفاهی قابل ارائه به مردم-
]8[بین نسلیبین نسلها به منظور حصول تعادل5درآمدایجاد بازتوزیع-
]6[ایجاد ارتباط بین منابع مالی نسل آتی با نسل فعلی (فرزندان و والدین)-

عوامل موثر در حسابداري نسلی 

ه در زمینه مسائل مالی و اقتصادي صورت پذیرفته است دائماً شاهد ارتباط بیش از پیش امروزه با پیشرفتهایی ک
عناصر مختلف با یکدیگر هستیم و این قاعده در خصوص حسابداري نسلی که داراي مفهوم نوپایی هست نیز 

طلوب و عادالنه تر بازتوزیع: چنانچه دولتها در توزیع درآمد به شکل عادالنه موفق نباشند سیاستهایی اتخاذ می کنند تا درآمد توزیع شده مجدداً به نحوي م5
گردد. بازتوزیع شود و به نوعی تعدیل 
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انند به صدق می کند، لیکن با توجه به آخرین اظهارنظرهاي صاحبنظران حسابداري نسلی عوامل زیر می تو
.می پردازیمبه شرح مختصري از آنها اندازه اي کم یا زیاد بر حسابداري نسلی موثر واقع شود که در این مقاله

:6الف) نرخ (میزان) مالیات

لذا نرخ (میزان) آن بر ،مالیات را می توان مهمترین منبع درآمدزایی دولتها دانست که از مردم دریافت می گردد
میان مردم دارد چرا اثر گذار می باشد و از همین رو جایگاه حساس و مهمی درمختلفشیوه زندگی نسلهاي

که تغییر نرخ مالیاتها به سادگی و به وضوح قادر خواهد بود تعادل بین نسلها را بهم بزند.

:7ب) مخارج (هزینه هاي) دولت

که منجر به مصرف منابع می گردد. در مقابل مالیاتهایی که دولت از مردم اخذ می نماید مخارجی نیز دارد 
سیاستهاي اتخاذي دولت در مصرف منابع نیز می تواند موجب ایجاد تعادل و یا عدم تعادل بین نسلها شود.

:8ج) استقراض هاي دولت

حال چنانچه ،دولتها عموماً در شرایط مختلف اقدام به دریافت وام از بخش خصوصی یا سایر دولتها می نمایند
یقیناً باعث تولید عدم تعادل بین ،وامها نتواند در آینده رفاه مضاعفی براي نسل آتی فراهم نمایدمصرف این 

نسلی می گردد.

:9د) انگیزه هاي نسل فعلی در سرمایه گذاري براي نسل آتی

در تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران مشخص گردید که میزان مالیات و مخارج آموزش عمومی اثري 
ثبات درآمدي مردم دارد بدین ترتیب که افزایش مخارج دولت در بخش آموزش به همراه افزایش روشن بر

گشته و باعث کاهش توانایی و انگیزه والدین در سرمایه گذاري براي عدم ثبات درآمدهامالیاتها منتج به 
]6[.ی آیدفرزندان می شود و طبیعتاً تناسب ضعیفی بین منابع مالی والدین و فرزندان بوجود م

6 Tax Rate
7 Public Expenditure
8 Public Borrowing
9 Individual Incentives
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:10ه) سیاستهاي رفاهی

،شامل رفاه اجتماعی–چنانچه سیاستهاي رفاهی دولت ،ن نرخ مالیات در طوالنی مدتبا فرض ثابت بود
موثر این مطلب عاملی،در خصوص نسل آتی نسبت به نسل فعلی کاهش یابد–پرداختهاي رفاهی و... ،بهداشت

]2[داد می شود.بر عدم تعادل بین نسلها قلم
:11و) جمعیت

نسل متفاوت روبرو هستیم:پنجما در حسابداري نسلی با 

که در آینده پرداخت کننده مالیات خواهند بود.(نسل آینده)کودکان .1
جوانان کنونی که بزودي پرداخت کننده مالیات خواهند شد..2
جوانان کاري که طی سالهاي متمادي پرداخت کننده مالیات خواهند بود..3
حاضر مالیات می پردازند ولی به زودي دریافت کنندگان پرداختهاي انتقالی حال ه درپیر کاري ک.4

دولت خواهند بود.
پیر بازنشسته که اکنون دریافت کنندگان خالص پرداختهاي انتقالی دولت می باشند..5

یب جمعیت تصور کنیم که ترک-که در نگاره ذیل نیز قابل مشاهده است -نسل موجود پنجاکنون با توجه به 
که دریافت کنندگان خالص –کشوري به شکلی تغییر کند که پس از چند سال تعداد پیر کاري و پیر بازنشسته 

داخت کنندگان خالص پرکه –افزایش یابد ولی در عوض تعداد جوانان کاري -پرداختهاي دولت هستند
اند بر حسابداري نسلی و سیاستهاي پر واضح است که این عامل می تو،کاهش یابد-مالیات به دولت هستند

اتخاذي دولت کامالً موثر باشد.

نسلهایی که پشت سر هم قرار گرفته اند- 2نگاره 

NFGنسل آینده
N NEWجوانان کنونی
جوان ترهاي 

کاري
N	W1

10 Welfare Policy(Social security)
11 Population
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W2	Nپیرترهاي کاري
NOLDپیرترهاي فعلی

12345دوره زمانی
16صفحه ،19شماره ،1385،، مجله دانش حسابرسیکرباسی یزدي: منبع

نسل مورد ،: در خصوص نگاره فوق می توان گفت در یک دوره زمانی براي خانه هاي روشن2توضیح نگاره
نسل مربوطه پرداخت کننده مالیات ،نظر دریافت کننده پرداختهاي انتقالی دولت می باشد و براي خانه هاي تیره

به یک از این رو می توان در خصوص تعادل مالیاتهاي پرداختی و دریافتهاي انتقالی نسلهاي مختلفشد.می با
.دست یافتنتیجه گیري کلی 

:12ز) سیاست

حسابداري نسلی فقط براي تبیین تعادل نسلی توسعه نیافته است بلکه گویاي چگونگی تغییر سیاستها به منظور 
مداران در تالش براي رسیدن به اهداف خود ممکن ی باشد. از همین رو سیاستر نیز متوزیع عدالت در نسل حاض

مخارج و مصارف جاري قرار داده و از سرمایه گذاري بلند مدت و سرمایه است مبناي فعالیت خویش را 
لیات بنابراین آنها توانایی حمایت از نسل آتی را نخواهند داشت و ناگزیر به افزایش نرخ ما،گذاران غافل شوند

می شوند که این می تواند عاملی موثر در حسابداري نسلی و تعادل بین نسلی باشد. البته ذکر این نکته ضروري 
بخش ،سیاستتصادبخش عمومی و دولتمردان دارداست از آنجا که حسابداري نسلی ارتباطی تنگاتنگ با اق

]9[. ر حسابداري نسلی نادیده انگاشتجدایی ناپذیر آن محسوب می گردد و نمی توان نقش آن را د
محاسبات حسابداري نسلی

تاکنون مدلهاي مختلف و بعضاً پیچیده اي در خصوص محاسبات مربوط به حسابهاي نسلی و تعادل بین نسلی 
می کوشیم تا ارائه شده است و با توجه به عوامل موثر در حسابهاي نسلی که پیشتر بدانها اشاره شد در این مقاله 

گردد. اما منتقلدرك بهتري از تعادل بین نسلی و حسابهاي نسلی به خوانندگان ارائه مدلی ساده و قابل فهمبا
آنچه قبل از محاسبات حسابداري نسلی باید بدانیم آگاهی از ساختار حسابهاي نسلی است.

ساختار حسابهاي نسلی:

12 Policy
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چشم اندازتساوی بین نسلی–٣نگاره 

ختهاي انتقالی براي هر نسل در ا و پرداو محاسبه میانگین مالیاتهمردم از نظرسن وجنساستخراج آمار.1
سالهر

(با توجه به اینکه دریافتها و پرداختهاي آتی دولت داراي محاسبه ارزش فعلی مخارج آتی دولت.2
ریسک هستند پیشنهاد می شود نرخ ریسک مورد استفاده باالتر از نرخ موجود محاسبه گردد)

ز بین نسلی کامالً رعایت شده است:وانیم بگوییم چشم اندامی تبرقرار باشد ) 3نگاره (زمانیکه تساوي زیر 

اقتصادحسابداري نسلی:روشی مفهومی براي ارزیابی سیاستهاي مالی، نشریه ،گوخل و کوتلیکف،ائرباخمنبع: 
75صفحه ،جلد هشتم، 1994،امریکا

بر این باورند که مقایسه حسابهاي نسلی نکته حائز اهمیت این است که اغلب صاحبنظران حیطه حسابداري نسلی 
چرا که این ،نوزادان کنونی و نوزادان آتی می تواند محاسبه اي دقیق از تعادل یا عدم تعادل نسلی فراهم سازد

دو گروه در تمام دوره زندگی مشمول پرداختهاي انتقالی دولت و مالیات بوده و قابلیت مطالعه و مقایسه را 
ین منظور حسابداري نسلی براي مقایسه نرخهاي مالیاتی نسلهاي آتی با نسلهاي تازه متولد مهبه. ]11[.دارند

شده به محاسبه تغییرات ارزش فعلی خالص مالیاتهاي هر دو نسل می پردازد و با توجه به نتیجه این تغییرات در 
ل پیر کنونی کمک زیادي به نسبراي مثال ارائه خدمات رفاهی به،مورد سیاستهاي مالی نتیجه گیري می نماید

البته گفته می شود که کند ولی به نسل جوان کنونی و نسلهاي آینده  آسیبی جدي وارد می سازد.آنان می
استفاده از سیستم حسابداري تعهدي نیز می تواند با ارائه اطالعات شفاف تر به حسابداري نسلی کمک کند. 

ر گیري مبناي تعهدي دولت مرکزي موجب بهبود شفافیت طرفداران مبناي تعهدي اظهار می کنند که بکا
.اطالعاتی در امور مالی بخش عمومی می شود

سیاستهاي مالی پیشنهادي براي رسیدن به تعادل نسلی:

افزایش درصدي ثابت براي درآمد مالیاتی دولت.1
کاهش درصدي ثابت براي پرداختهاي انتقالی دولت.2

خالص داراییهاي 
دولت(ثروت)

ارزش فعلی 
خالص مخارج 

آتی دولت

ارزش فعلی خالص 
مالیاتهاي پرداختی 

نسل آتی

ارزش خالص فعلی 
مالیات پرداختی نسل 

فعلی
_

=+
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]10[. حذف درصدي ثابت از خریدهاي دولت.3
چنانچه ،درصد رشد داشته باشد24تا 17بین براي مثال اگر فرض شود نرخ بهره در سن صفر تا نسل آینده

در شرایط مشابه نسلهاي ،درآمد دولت و سیاستهاي رفاهی به همان نسبت برنامه ریزي شده افزایش پیدا نکند
]4[درصد مواجه خواهند بود.24تا 17آتی با بار مالی بیش از 

حدودیتهاي حسابداري نسلیم

در نیز محدودیتهایی ،عوامل موثر بر آنبا توجه به مزایاي فراوان عنوان شده براي حسابداري نسلی و همچنین 
اجراي آن وجود دارد که مهمترین آنها را در ذیل بر می شمریم:

تی و محلی) می باشد، حسابهاي نسلی شامل مالیاتها و پرداختهاي انتقالی تمام سطوح دولتی(فدرال، ایال.1
.را به تنهایی نشان نمی دهدبودجه ازبنابراین اثر سطح خاصی

حسابهاي نسلی فقط مالیاتهاي پرداختی و دریافتهاي انتقالی مردم را منعکس می کند و در تعیین ارزش .2
ین خرید کاال و خدمات ( مواردي چون آموزش، ساخت جاده ها، دفاع ملی و ...) ناتوان است. بنابرا

منفعت یا بار مالی تحمیلی بر هر نسل که ناشی از سیاستهاي مالی دولت است به طور کامل بدست نمی 
آید.

حسابهاي نسلی هنوز آنقدر تکامل نیافته اند که بتوانند در بازخورد رشد اقتصادي و نرخ بهره با .3
سیاستهاي مالی دولت همکاري داشته باشند.

و طبقه مرد و زن تقسیم می کند در حالیکه جنسیتهاي مختلف در حسابداري نسلی مردم را فقط به د.4
]3[طول عمر و ... تفاوتهاي عمده اي دارند.،خصوصیاتی از قبیل درآمد

در حسابداري نسلی فعالیتهاي آینده دولت مطرح است که در صورت وجود عدم اطمینان و تغییرات .5
ها را مشخص نمود زیرا سیاستهاي مالی شامل عمالً نمی توان آن فعالیت،دولتهاگسترده و روزمره 

]9[. فرایندهایی پویا و دینامیک می باشد
]10[.مفصل و مورد تأیید همگان است،حسابداري نسلی فاقد یک مدل متعادل.6
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:و ارائه پیشنهادنتیجه گیري

( تغییر نرخ که سیاستهاي مالی دولتشرح دادونه حسابداري نسلی را به شکل ساده و عامیانه می توان اینگ
مالیات و پرداختهاي انتقالی) براي نسل کنونی و نسلهاي آتی، چه تاثیراتی بر وضعیت رفاه آنها دارد و به تعبیري 

کند یا خیر؟مناسب تر بار مالی مضاعف ایجاد می

بود که توجه زیادي به سابداري نسلی در خصوص حآنچه سعی شد در این مقاله مورد بحث قرار گیرد کلیاتی
سلی تأثیر داشته نتعادل مالی بین نسلهاي مختلف دارد. سپس عواملی که ممکن است به هر طریقی بر تعادل

انگیزه هاي شخصی درسرمایه ،استقراض دولت،پرداختهاي انتقالی،از جمله میزان مالیاتباشند مطرح شد
در نهایت مدلهایی براي محاسبه حسابهاي نسلی بیان .سیاست و...،تترکیب جمعی،سیاستهاي رفاهی،گذاري

حسابداري نسلی با ،در این بینالبته شد تا اینکه چگونه دریابیم در جامعه اي تعادل نسلی وجود دارد یا خیر؟ 
براي این . آنچه می توان بعنوان یک نتیجه کلی ه اشاره اي اجمالی به آنها گردیدمحدودیتهایی نیز روبروست ک

مقاله بیان نمود اهمیت زیاد حسابداري نسلی براي جوامعی است که می خواهند در بلند مدت ایده آل باشند و 
مدت و بلند کمترین تبعیض را بین نسلهاي مختلف خود داشته باشند و این میسر نمی شود مگر با برنامه ریزي 

چنانچه ما هم بخواهیم در کشورمان شاهد ی شود ؛به طور کلی پیشنهاد مهدایت عوامل موثر به شکلی صحیح.
،ت زیرساختهاي مورد نظر را براي طرح ریزيسپیشرفت اقتصاد و نیل به تعادل بین نسلهاي مختلف باشیم می بای

شفاف و قانونمند ،. در این راستا اخذ مالیات به شکلی عادالنهد مدت ایجاد نماییماجرا و مدیریت برنامه هاي بلن
کمک –که موجب افزایش رفاه جامعه گردد –ابل آن خرج درآمدهاي مالیاتی در  موارد مناسب و در مق

استفاده از بودجه عملیاتی به عنوان ابزار عدالت بین نسلی در فرایند بودجه .شایانی به حصول نتیجه می نماید
در محاسبه و شفاف و رد که صرفه جویی و امکان اولویت بندي طرحها را به ارمغان می آو-بندي کل کشور

دیگر پیشنهادي است که می توان به منظور رسیدن به –بهاي تمام شده کاال و خدمات نیز موفق استسازي 
بودجه به عنوان کف و اصلی ترین حوزه عمل مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی تعادل بین نسلی عنوان کرد.

براينباید فراموش نمود که البته. ]2[دي ایفا می کندتلقی می شود و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصا
محاسبات و اندازه گیري تعادل بین نسلهاي مختلف از طریق حسابداري نسلی، دسترسی به آمار و اطالعات دقیق 

ضروري است. 



Page 11 of 13

منابع

، مجله دانش 1385بهار ،"حسابداري نسلی و انتقاالت مربوط به نسلها"کرباسی یزدي،حسین،.1
.15-27، صفحات 19شماره ،یحسابرس

ساختار نظام حسابداري حاکم بر بودجه بندي عملیاتی: چالش ها "محمدیان، محمد و مهتري، زینب، .2
.20.3-1، صفحات 9، مطالعات حسابداري و حسابرسی، شماره 1393بهار،"و اصالحات Alan J. Auerbach, Jagadeesh Gokhale,Laurence j.Kotlikoff,"Generational Accounting: A meaningful way to evaluate fiscalpolicy",1994,Journal	of	Economic	perspective,vol8,no.1,pp:73-94.4. Alan J. Auerbach, Jagadeesh Gokhale,Laurence j.Kotlikoff,"Generational	 Accounting	 and	 lifetime	 tax	 rates	 1900-1991",	 1993,	Economic Review-Federal	reserve	bank	of	Cleveland,P:2.5. Alan J. Auerbach, Jagadeesh Gokhale,Laurence j.Kotlikoff,"Generational Accounts: A meaningful alternative to deficitaccounting",1991,Tax	policy	and	the	economy,	vol5,Cambridge.6. Auerbach.A, Gokhale.j & Kotlikoff,"Generational	Accounts",	1991.7. Hans A.Holter,"Accounting for cross-country difference inIntergeerational Earning: Persistence", University ofPensylvania,January,2,2011.8. Jamesk K.Galbraith, L. Randall Wray and Waren Mosler,"The CaseAgainst Intergenerational Accounting",	 2009,	 Public	 Policy	 Brief,	no.98.9. John Ablett, " Generational Accounting and IntergenerationalBalance",	1996,	Agenda,	vol3,	no.4,	PP:407-418.10. Laurence j.Kotlikoff,"Reply to Diamond s & Cutler s ReviewGenerational	 Accounting",	 1997,	 National	 TaxJournal,vol50,no.2,PP:303-314.11. Laurence	 j.Kotlikoff,"	 Generational	 Accounting",	 1996,	 Public	and	Aging	Report,PP:4,5,6,17.



Page 12 of 13

12. Laurence j.Kotlikoff, Bernd raffelhusechen," GenerationalAccounting	 around	 the	 world",	 1999,	 The	 American	 Economic	Review,PP:161-166.



Page 13 of 13

An overview of generational accounting, what and why(The conceptual model of generational accounting)This article attempts to introduce definition  and generational  accountingf andcolleagues and later expanded. Paper to note that generational accounting focuson government spending and the tax burden on different age groups. Of course,other elements such as government financial liabilities within the scope ofgenerational accounting. Generational accounting supporters believe that theimbalance between generations is not fair and should be eliminated  and theytalk only way to achieve a balance between the generation is use of generationalaccounting. Therefore, these  issues concerned such as factors affecting theprocess of generational accounting: taxes, government spending, governmentborrowing, investment incentives of parents for children, welfare policies,demographics, etc. But what about the calculation of generational accounting isimportant is having the proper data Which is contains at least hit people in termsof age and gender and tax and transfer payments from the government each yearas well as forecasts and calculate the present value of future governmentspending.
Keywords: Generational Accounting, Intergenerational balance, Tax, Transferpayment, Fiscal Burden.


