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In this paper we have presented the “journey” of introducing and implementing an accounting 

and management reform in the Greek NHS and examined its diffusion rate. When it comes to the 

financial transaction cycle of the accrual accounting system, our findings, based on a sample of 

54 public hospitals, indicate that the adoption rate (83%) of accruals is quite satisfactory. 

However, the adoption rate (18.5%) of the accrual based cost accounting system has not yet 

seriously progressed 6 years after the declared NHS accounting reform (P.D. 146/03),  despite 

the steep rise in the cost of providing healthcare services in Greece during the last ten years and 

the pressure to identify the causes of this increase. The highest ranked reasons for non-adoption 

of ABAS are: the absence of an enforcement system by the state, the lack of adequate resources 

to support the implementation process of accruals, the current health sector reimbursement 

system which results in deviations between the true cost of services and price (provoking huge 

deficits to the public health sector), and last but not least the complexity and high cost of running 

two accounting systems in parallel, resulting in matching problems between them. 
نتایج 

در این مقاله روند معرفی و اجرای یک اصالح حسابداری و مدیریت در NHS یونان را مطرح کرده و نرخ انتشار آن را بررسی 
کردیم. زمانی که نوبت به چرخه معامالت مالی سیستم حسابداری تعھدی می رسد، یافته ھای ما بر اساس نمونه متشکل از 
54 بیمارستان عمومی، نشان می دھند که نرخ اقتباس (83درصد) حسابداری تعھدی رضایت بخش می باشد. اما، نرخ اقتباس 

 NHS (5. 18 درصد) حسابداری تعھدی بر اساس سیستم حسابداری ھزینه در طول 6 سال بعد از اعالن اصالح حسابداری
پیشرفت جدی نداشته است، با اینکه ھزینه خدمات بھداشتی در یونان در طول ده سال گذشته و فشار برای شناسایی عوامل 
این افزایش شدیداً افزایش یافته است. مھمترین دالیل عدم اقتباس ABAS عبارتنداز: فقدان یک سیستم اجرایی از سوی دولت، 

فقدان منابع کافی برای حمایت از فرایند اجرای حسابداری تعھدی، سیستم بازپرداخت فعلی بخش بھداشت که موجب 
انحرافات و اختالفاتی بین ھزینه واقعی خدمات و قیمت می شود ( موجب کسری ھای کالن در بخش بھداشت عمومی می 
شود) و باالخره پیچیدگی و ھزینه باالی اجرای دو سیستم حسابداری به صورت موازی که موجب بروز مشکالت انطباقی بین 
آنھا می شود. به عالوه، مطالعه حاضر مزایا و موانع حسابداری تعھدی برگرفته از اجرای سیستم حسابداری تعھدی را مورد 

پژوھش قرار می دھد. مخصوصاً، اینکه اکثر پاسخ دھندگان با این موضوع موافقند که ABAS نقش مفیدی در ارائه اطالعات 
کافی با توجه به ارائه تصویر مالی کلی برای کاربران و سھامداران، ارزیابی عملکرد بیمارستان، سطح یا مبلغ واقعی بدھیھا، 

تعیین ھزینه ھای کامل خدمات عرضه شده، ارتقاء مدیریت دارایی ھای ثابت بیمارستان و فرایند تصمیم گیری ایفا می نماید. از 
طرف دیگر، بر طبق نتایج نظرسنجی، بر سر راه اجرای ABAS مشکالتی وجود دارد که مھمترین آنھا کفایت منابع ، نداشتن 
دانش و آگاھی پرسنل در مورد اصول و استانداردھای حسابداری تعھدی، مقاومت پرسنل نسبت به تغییر، فقدان و کمبود 

. آموزش کافی و نبود پاداش ھای مالی برای اقتباس حسابداری تعھدی می باشند
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