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قدردان شــما هســتیم که این بار نیز درخواســت ما را برای گفتگو درباره موضــوع بااهمیت به کارگیری 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پذیرفتید. اطمینان داریم که مشارکت ارزشمند شما، با استقبال 

خوانندگان و دانش پژوهان روبه روست.
بیشــتر حسابداران و ذینفعان گزارشــگری مالی این پرســش را دارند که از دیدگاه نظری، استفاده از 
استانداردهای گزارشگری مالی واحد در سطح جهان، چه توجیهی دارد؟ آیا استانداردهای واحد، نیازهای 

همه واحدهای گزارشگر را پاسخ می دهد؟

دکتر خوش طینت
حسابداری در کشورهای مختلف در عرصه های نظری و عملی به گونه های مختلف تبلور پیدا می کند و شیوه های متنوع 
اجرایی با خود دارد. طبق مطالعه های انجام شده ریشه این تفاوت ها را می توان در سه چیز جستجو کرد: اندازه گیری 

 گفتگو
 با

آقای دکتر محسن خوش طینت
عضو هیئت علمی دانشگاه غیردولتی خاتم

به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛

                 به کارگیری موازی 
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حسابرسی  (Disclosure) و  افشــا   ،(Measurement)

(Auditing). به عبــارت دیگــر آنچه که موجــب تفاوت در 

نگرش ها به حســابداری شده، این ســه عامل است. در بیشتر 
کشورها فرایند اندازه گیری رویدادهای مالی به گونه ای متفاوت 
صورت می گیرد. یعنــی در ابزار و معیار اندازه گیری و در بعضی 
موارد زمــان اندازه گیری تمامی رویدادهــای مالی، اتفاق نظر 
وجود ندارد. در خصوص افشا هم، این که اطالعات اندازه گیری 
شــده برای چه کســانی اســت، یعنی مخاطبان اصلی کدامند؛ 
نیازهای اطالعاتــی این مخاطبان اصلی چیســت؟ اطالعات 
چگونه ارائه شــود، و زمان مطلوب بــرای انتقال اطالعات چه 
موقع اســت، از عمده ترین مباحثی اســت که پاسخ آن از یک 
کشور به کشور دیگر متفاوت است. در نهایت فرایند حسابرسی 
اســت. یعنی فرایند اعتباردهی گزارشهای مالی ارائه شده برای 

استفاده کنندگان به روشهای مختلف صورت می پذیرد.
برای مثال موضوع حسابرســی در کشــورهایی مانند آلمان 
و فرانسه با کشــورهایی مانند انگلستان و امریکا با نگرشهایی 
مختلف انجام می شود که دلیل آن را می توان در عوامل توسعه 

حسابداری جستجو کرد.
اکنون ببینیم چرا این عوامل، تفاوت را در حسابداری کشورها 
به دنبال دارد. برای پاســخ به این پرسش باید عواملی را که در 
توسعه حســابداری نقش دارند، شناخت. در متون حسابداری 
بین المللــی صرفنظر از تفاوت های جزئــی در طبقه بندی این 

عوامل، در هشت مورد اتفاق نظر دارند که عبارتند از: 
،(Legal System) نظام های حقوقی •

،(Political & Economy Ties) ابعاد سیاسی و اقتصادی •
،(Level of Economic Development) سطح توسعه اقتصادی •

،)Level of Education( سطح آموزش •
،)Inflation( تورم •

،)Taxation( نظام های مالیاتی •
• منابع تأمین مالی )Source of Finance(، و

.)Culture( فرهنگ •
البته در برخی طبقه بندی ها عامل نهم به نام مذهب هم وارد 

شده که به طورعمده مذهب را بخشی از فرهنگ دانسته اند.
با چشمپوشــی از چگونگــی تأثیر هفت عامــل اول، توجه 
کافی به همین عامل آخر یعنی فرهنگ از ریشه ای ترین موارد 

اختالف نظری در حسابداری است.
بنابراین به دلیل وجــود تفاوت های فرهنگی در جوامع و 
تا زمانی که مردم به فرهنگ های خود احســاس مباهات و 
برتری داشته باشند و در این امر تعصب ورزند )صرفنظر از 
این که به حق یا به ناحق باشــد(، نزدیک شدن دیدگاه ها به 
آسانی میسر نمی باشد و همین امر موجب می شود تا پیروی 

از استانداردهای گزارشگری یکسان، امری بعید باشد.

آیا ایده اســتفاده جهانی از اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی تحقق خواهد یافت؟ آیا ممکن است 
گزارشگری مالی با بیش از یک نوع استاندارد ادامه پیدا 

کند؟

دکتر خوش طینت
نیاز کشورها به ســرمایه گذاری های خارجی و تجارت جهانی 
و نیــاز بــه تعامل هــای بین المللــی، اهمیت گزارشــگری و 
پاســخگویی را بیــش از پیش معلــوم می ســازد و برای رفع 
نیــاز اســتفاده کنندگان در ســطح بین المللی، داشــتن زبان 
مشــترک گزارشگری الزامی اســت. به این دلیل است که در 
ســطح جهانی نهادهای گوناگون تالش کرده اند تا در ابتدا به 
تفاوت هــای ملی پی برده و پی آمد آن ســعی کنند قدم هایی 
در جهت کاهش اختالفها و نزدیک شــدن دیدگاه ها بردارند. 
نتیجه یکی از این تالش ها، تدوین استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی است. 
نتیجه این که گزارشــگری مالی می توانــد در دو قالب مورد 
استفاده قرار گیرد؛ یکی اســتانداردهای ملی برای گزارشگری 
داخلی و دیگری اســتانداردهای بین المللــی تنها برای مقاصد 

برون مرزی. 

دیدگاه شــما درباره روش مناســب بــرای به کارگیری 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی چیست؟

دکتر خوش طینت
همواره تالش های زیادی شده تا به منظور درک بهتر حسابداری 
کشورها، نظام های حسابداری را از لحاظ وجوه اشتراک و موارد 
افتراق از منظر همان عوامل هشــتگانه طبقه بندی کنند. مثاًل 
کشــورهایی که نظام تأمین مالی آنها بانک محور اســت، یا از 
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منظر ابعاد سیاســی و اقتصادی وجوه تشــابه بیشتر دارند، در 
یک طبقه قرار می گیرند. 

از ایــن رو طبیعــی به نظــر می رســد کشــورهایی کــه در 
طبقه بندی های یکسان قرار می گیرند، از یکدیگر الگوبرداری 
کــرده و بــرای مثــال در پذیــرش اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی از رویکردی واحد استفاده کنند.

به  نظر می رسد ما هم در مسیری گام گذاشته ایم که هر دو 
استاندارد ملی و بین المللی را به طور موازی به کار بگیریم. 

مزایا و معایب این روش کدامست؟

دکتر خوش طینت
در کشــورمان به نظر می رســد در خصوص هر یک از عوامل 
توســعه حســابداری قدم های جدی باید برداشــته شــود. 
برای مثال نظام  حقوقی کشــور ما به طــور عمده بر مبنای 
قانون مدون (Code Law) اســت، در حالی که در نظام 
حســابداری از کشــورهایی تبعیت می کنیم که تابع نظام 
حقوقی عرفی (Common Law) هستند. یا بازنگری 
در قوانین مالیاتی و اصالح ســاختارهای اقتصادی، شاید 
همگی از پیش شرط های همگام شــدن با استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی باشد.
به نظر من گام برداشتن در مسیری که از هر دو استاندارد ملی 
و بین المللی به طور موازی اســتفاده کنیــم، هیچ عیبی ندارد. 
بلکه در اســتانداردهای ملی ضمن رعایت تمامی ویژگی های 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی کشــورمان دچار 
تعارض هم نشده ایم و در مناسبات بین المللی به استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی احترام گذاشته ایم.

آیا پیوستن به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
مستلزم توسعه روابط بین المللی است؟ تحلیل و ارزیابی 
شما از مناسبات مراجع حسابداری ایران با مراجع خارجی 

و بین المللی چیست؟ این روابط باید چگونه باشد؟

دکتر خوش طینت
با پاســخ به پرســش قبل مشــخص شــد که همگام با توســعه 
مناسبات بین المللی، ضرورت استفاده از استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی احساس می شود و مراجع حسابداری ایران مانند 

قبل در تدوین استانداردهای ملی و بومی باید ثابت قدم باشند.

در فرایند به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی در ایران، گروهها و مراجع مختلف چه نقشی می توانند 
و باید داشــته باشــند تا بهترین نتیجه به دست آید؟ چه 

توصیه هایی برای افزایش نقش این گروهها دارید؟

دکتر خوش طینت
به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
به هیچ وجه نباید کم اهمیت جلوه گر شــود. در درجه اول 
نهادهای آموزشی و دانشگاه ها باید اقدامهای جدی در امر 
آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مبذول 
دارند و اعضای انجمن های حرفه ای اعم از حســابداران، 
حسابرسان و مدیران مالی نیز آمادگی اجرای استانداردها 

را برای مقاصد بین المللی همواره داشته باشند.

از شــما بــرای فرصتی که به مــا اختصــاص دادید تا 
نقطه نظراتتان را با خوانندگان مجله حســابرس در میان 
بگذاریم، بسیار سپاســگزاریم و برایتان آرزوی موفقیت 

داریم.

برای این که 

ببینیم چرا

تفاوت در 

حسابداری کشورها

وجود دارد

باید

عواملی را که در

توسعه حسابداری

نقش دارند

بشناسیم




