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ترجمه: محمد میکائیلی   

مزایای استاندارد داده ها برای ذینفعان

چگونه استاندارد داده ها به ذینفعان سود می رساند؟
استاندارد داده ها باعث کاهش هزینه ها، افزایش دقت و پردازش به موقع و ساده برای نهادهای نظارتی، شرکتهای سهامی عام و مؤسسه های 

مالی می شود که به سازمانها و عموم گزارش می دهند.
سازمانهای دولتی

یکی از مهمترین مزایای استاندارد داده ها برای سازمانهای دولتی، کاهش هزینه های نظام نظارتی ناکارامد و غیرمؤثر است. برنامه استاندارد گزارشگری 
تجاری اســترالیا1 (SBR) ، فعاالن اقتصادی را ملزم می کند با استفاده از اســتانداردی واحد که مورد توافق طرفین است، به سازمانهای دولتی گزارش 
دهند. این طرح در استرالیا، و همچنین  در هلند انجام شد. پیش بینی اولیه در خصوص صرفه جویی حاصل از اجرای این برنامه در استرالیا، ساالنه 800 
میلیون دالر بود؛ اما در واقعیت، میزان صرفه جویی حاصل از اجرای آن بســیار بیش از حد انتظار بوده؛ به گونه ای که شش سال پس از اجرا، صرفه جویی 
در دولت و واحدهای تجاری 1/1 میلیارد دالر بوده است. افزون بر صرفه جویی در هزینه ها، مزایای مهم استانداردها شامل بهبود به موقع بودن و شفافیت 

بیشتر اطالعات حاصل شده است که به نوبه خود، دسترسی به اطالعات بهتر و به  موقع تر برای تصمیم گیری دولتها را فراهم می کند.
واحدهای گزارشگر

گزارش یک باره داده ها به تنها یک ســازمان دولتی و نه به چند ســازمان )حذف دوباره کاری که امروزه شــاهدش هســتیم(، بار گزارشــگری 
تحمیل شده بر شرکتهای سهامی عام و مؤسسه های مالی را به شدت کاهش می دهد. دسترسی به موقع تر به داده های جامع شرکتهای مشابه با 

هدف تحلیل آنها، به نفع واحدهای گزارشگر است.
مصرف کنندگان داده ها

مصرف کنندگان داده ها به دلیل دسترســی ارزان و آسان به داده های دقیقتر و به موقعتر ارائه شده از سوی سازمانهای دولتی، از این موضوع نفع 
می برند. اســتفاده کنندگان می توانند به جای جست وجوی دســتی اطالعات در میان پرونده های مختلف و با قالب بندیهای مختلف که از سوی 
شرکتها به سازمانهای جداگانه ارسال شده است، با استفاده از یک مخزن گزارشگری مالی استاندارد و واحد، موضوع خاصی را جست وجو کنند. 

مخزن استاندارد داده ها امکان استخراج خودکار داده ها و تحلیل آنی را برای همگان فراهم می کند.
عموم مردم نیز از شــفافیت مالی بهره مند می شــوند که به تصمیمهای بهتر دولت در تعیین سیاســتها می انجامد و امکان ارزیابی ســریع تر 

روندهای اقتصادی، فعالیتهای شرکتی و مالی با استفاده از داده های یکنواخت را فراهم می کند.

دالیل منطقی برای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
اســتاندارد زبان گزارشگری تجاری توســعه پذیر (XBRL)، ابزار مؤثرتر و کارامدتری برای جمع آوری و اشــتراک گذاری اطالعات مالی 

ضروری برای تشکیل سرمایه و تعیین سیاست گذاری نظارتی است.
به دالیل زیر، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر تنها استانداردی است که باید در گزارشگری به نهادهای ناظر مالی استفاده شود:

• این زبان تنها استاندارد داده ها است که به طور خاص برای گزارشگری مالی ایجاد شده است. این استاندارد شامل قالب بندی، اطالعات، و اجزای 
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معرف برای ارائه گزارشی یکنواخت از ویژگیهای یگانه داده های 
مالی اســت که برای حصول اطمینان از شــفافیت، یکنواختی و 

خودکارپذیر بودن استفاده از داده ها، امری حیاتی است.
• این اســتاندارد نزدیک به ده سال اســت که در شرکتهای سهامی عام 
ایاالت متحد امریکا استفاده شده است )گزارشگری به کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار امریکا طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و گزارشگری 
بانکهــا به بنگاه بیمه ســپرده مرکزی2 (FDIC) و دانشنامه فعلی 
 (US گزارشــگری مالی برمبنای اصول پذیرفته شده حسابداری
(GAAP Taxonomy به آســانی بــرای دیگر نیازهای گزارشــگری 

سازمانهای دولتی که ماهیت مالی دارند، کاربردپذیر است.
• استانداردی است که به راحتی در دسترس قرار دارد.

• اســتانداردی جهانی اســت که بیــش از 10 میلیون شــرکت در بیش 
از 60 کشــور از آن استفاده می کنند. مقایسه شــرکتهای خارجی برای 

سرمایه گذاران و سیاست گذاران امری حیاتی است.
• این استاندارد سازوکاری ساده و مؤثر برای تجدیدنظر در الزامهای 
گزارشگری فراهم می کند. با تغییر الزامهای گزارشگری، می توان 
بــا افزودن عناصر جدید، حذف عناصر قدیمــی و تغییر تعاریف، 
دانشنامه را به روزرسانی کرد. تغییرهای صورت گرفته در دانشنامه 
برای اســتفاده عموم منتشــر می شــوند. داده های ایجادشده با 
استفاده از نسخه های مختلف دانشنامه، به راحتی ادغام می شوند 
و با به روز رســانی الزامهای گزارشــگری، ایجادکنندگان داده ها، 
کاربــران داده هــا و ارائه دهندگان ابــزار نرم افزاری کــه با داده ها 

سروکار دارند، نیاز به یادگیری مطالب جدید ندارند.
• این اســتاندارد امکان ایجاد قواعد اعتبارســنجی3 را فراهم می کند 
کــه هم بــه ایجادکنندگان و هم بــه کاربران داده ها کمــک می کند تا با 
هدف بهبود کیفیت داده ها، مشــکالت را بررســی و حــل کنند. قواعد 
اعتبارســنجی ممکن اســت مواردی چون صحت روابط حســابداری، 

روابط بین عناصر و خطاهای بارز را بررسی کند.
• اســتانداردی واحد برای گزارشــگری به نهادهای نظارتی اســت که 
هزینه های سازمانهای دولتی، کسب وکارها و مؤدیان مالیاتی امریکایی 

را کاهش می دهد. 

کاهش ریسکها و هزینه ها 
پذیرش استانداردها، ریسکها و هزینه هایی را به همراه دارد که 
باید از پیش به فکرشــان باشــیم تا کاهش مشکالت به شکل 

مناسب، و موفقیت آمیز بودن آن، تضمین شود. 
هزینه های اولیه اجرا 

اجرای اســتاندارد در زمینه داده ها، مســتلزم پژوهشهای زیاد 
پیــش از اجرا، تحلیــل و برنامــه ارتباطی قوی بــرای ایجاد 
دانشــنامه  و مخزن داده های موفق، و ایجاد نظارت مســتمر 
مناسب اســت. کاهش هزینه ها و اطمینان از برنامه ای موفق، 

مستلزم موارد زیر است:
• شناســایی و دریافت بازخورد از تمامی طرفهایی که در این 
فرایند ذینفع هستند؛ از جمله ایجادکنندگان داده ها، واسطه ها، 
مصرف کنندگان داده هــا و ارائه دهندگان ابزار نرم افزاری. طی 
این فرایند، باید به صورت مستمر با ذینفعان مشورت شود؛ زیرا فقط 

از راه همکاری مناسب، امکان پذیرش مؤثر وجود دارد.
• ایجاد یک ساختار راهبری برای نظارت دقیق برای کسب 
اطمینــان از رعایت تمامی الزامهــا و به کارگیری مجموعه 
مهارتهای مناسب. افراد، سازمانها و بخشهای دولتی که نظارت 
را برعهده دارند و همچنین افرادی که اســتاندارد تدوین می کنند، 
باید سطح فنی مناسب و تخصص در زمینه تدوین استانداردها و 

سابقه موفق در زمینه اجرای استاندارد را داشته باشند.
• ترســیم یک نقشه راه و زمانبندی شــفاف و برقراری 
ارتباط با تمامی اشخاص مرتبط. اجرا و پذیرش استانداردها 
زمانبر است و تمامی ذینفعان باید از اقدامها و مدت زمان مورد 

نیاز برای اجرا، آگاهی داشته باشند.
کنار رفتن حق حاکمیتی بخش دولتی

این روزها، سازمانهای دولتی به کار در یک محیط بسته بدون 
دخالت در فرایند جمــع آوری و تحلیل داده ها، عادت کرده اند. 
بــرای کاهش نگرانیهای ســازمانهای دولتی، بایــد آنها را در 
فرایند تدویــن و تجدیدنظر مشــارکت داد و برنامه ارتباطی و 

آموزشی مستمر و منسجمی را به کار گرفت.
مزایای این برنامه فوری نیست  

توجه به این نکته ضروری اســت که اجرای موفقیت آمیز برنامه 
استاندارد گزارشگری تجاری استرالیا، مستلزم برنامه ریزی قبلی 
فکرشده و تالش شــبانه روزی تمامی ذینفعان بود و مزایای آن 
حدود شش ســال پس از اجرا حاصل شد. نباید اجرای استاندارد 
داده ها را به چشــم راه حلی ســریع و آســان دید؛ چــرا که چنین 
انتظاری برای موفقیت برنامه مخاطره آمیز اســت. شاید تحقق 
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مزایای برنامه برای برخی ذینفعان چند سال طول بکشد و همه 
باید بدانند که بازگشت ســرمایه گذاری، هم زمان با اجرا نیست. 
شاید مزایای برنامه برای برخی ذینفعان )استفاده کنندگان( زودتر 

و برای برخی دیگر)ناشران(، دیرتر محقق شود.
تغییــر الزامهای گزارشــگری بــرای واحدهــای کنونی 

گزارش دهنده
تلفیق اســتاندارد داده ها به معنای تغییر فرایند فعلی گزارشگری 
واحدهــای تجاری و پذیرش اســتاندارد متفاوت داده ها اســت. 
تغییر هرگز آســان نیســت. برای مقابله با این وضعیت، دوباره 
توصیه می شــود از یک برنامه آموزشی و ارتباطی قوی به منظور 
کمک به درک مزایا از ســوی واحدهای تجاری و اتخاذ رویکرد 

مرحله ای برای اجرا، استفاده شود.

الزامهای بهینه سازی استاندارد داده ها
در حالی که امروزه استاندارد زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
مناسبترین روش تولید هرگونه داده های مالی است، ممکن است 
در آینده استاندارد داده های جدیدی تدوین شوند. برای اطمینان 
از اینکــه قانون گذاران و مقررات گذاران همیشــه با مناســبترین 
اســتانداردهای مطابق با وضــع موجود کار می کنند، پیشــنهاد 
می شــود که در قوانین و مقررات پیــش رو، از زبان توصیفی زیر 

که الزامهای استاندارد داده ها را توضیح می دهد، استفاده شود:
• مستقل از ســاختار نرم افزاری و سخت افزاری، غیراختصاصی 

و باز باشد؛
• استانداردهایی وضع شــوند که با اجماع داوطلبانه اعضای نهاد 

استانداردگذار، ایجاد و حفظ می شوند؛
• مطابق با اصول کاربردپذیر حســابداری و گزارشــگری باشد و 

براساس آنها اجرا شود؛
• اطالعات به صورتی ارائه شــوند که رایانــه امکان خواندنش را 

داشته باشد و به طور کامل جست وجوپذیر باشد؛
• در صورت لزوم، ظرفیت به روزرســانی مســتمر وجود داشــته 

باشد؛
• داده های یکنواخت و مقایسه پذیر تولید کند؛

• دوره گزارشگری، واحد تجاری گزارش دهنده، واحد اندازه گیری 
و دیگر موارد مربوط به داده های مالی را استانداردسازی کند؛

• در صورت امکان، بر اســتانداردهای بین المللی شناخته شده و 

مورد استفاده متکی باشد؛ و
• امکان تعمیم آن برای پذیرش الزامهای جدید گزارشــگری در 
دیگر حوزه ها یا نیازهای گزارشــگری مشــابه در دیگر صنایع، 

وجود داشته باشد.
این الزامها برای اطمینان از بهره مندی همه ذینفعان از تمامی 

مزایای استاندارد داده ها، ضروری اند.

نتیجه گیری
در سراســر جهان، تأثیر استاندارد داده ها بر کاهش هزینه های 
دولــت در جمع آوری داده هــا، کاهش بــار واحدهای تجاری 
و بهبود بهره وری، اثبات شــده اســت. ما مقررات گذارانی که 
اســتانداردها را با هدف کاهش هزینه و حجم کاری واحدهای 
تجاری در نظر می گیرند، تحســین می کنیم. اما شــایان ذکر 
اســت که درک کامل سازوکار اســتانداردها برای آگاهی از این 
مزایا، ضروری اســت. با تحقیق و انتخاب اســتاندارد مناسب 
داده هــا و اجرای جامــع و کامل آن به کمک افراد مناســب و 
سازمانهای ذیربط، شاهد صرفه جویی و بهره وری چشمگیری 

در سراسر دولت و اقتصاد ایاالت متحد خواهیم بود.

پانوشتها:
1- دولت اســترالیا به منظور تســهیل گزارشــگری، استاندارد 
گزارشــگری تجــاری را در ســال 2010 میــالدی برای ثبت 

دیجیتال یا برخط اطالعات، وضع کرد.
2- این شــرکت، وجوه مربــوط به ســپرده گذاران در بانکهای 

امریکا را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.
3- قواعــد اعتبارســنجی (Validation Rules) ابزاری 
نرم افزاری اســت که به وســیله آن از صحت داده های ورودی 
قبل از ذخیره به وســیله کاربر، اطمینان حاصل می شود؛ مانند 
اینکه رمز ورود در حســاب کاربری حداقل باید 8 حرف باشد و 

در غیر این صورت، امکان ایجاد رمز ورود وجود ندارد. 

منبع:
XBRL US, Reduce Company Burden, Cut Govern-
ment Spending - Standardize Financial Data Report-
ing Requirements, https://xbrl.us, 2016
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