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مقدمه 
در  انتفاعــی  واحدهــای  فعالیتهــای  پیشــرفت های ســریع 
دهه های اخیر به همــراه پیچیدگی های نظام های اطالعاتی و 
اطالع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطالعات مالی مربوط ، کامل و 
درخور اتکا را از سوی واحدهای انتفاعی تشدید کرده است. نبود 
اطالعات یا وجود اطالعــات گمراه کننده، باعث تصمیم گیری 
اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتالف منابع اقتصادی، تخریب 
بازارهای ســرمایه و ســرانجام عقب ماندگی و فقر اقتصادی و 
کاهش سطح رفاه عمومی می شــود. بنابراین وجود اطالعات 
مربــوط، درخور اتکا و درخور فهم یکی از ابزار اصلی توســعه 
اقتصادی کشــورها اســت. یکی از مهم ترین الزام های تهیه و 

ارائه اطالعات مالی با ویژگی های مزبور، تدوین استانداردهای 
حسابداری و رعایت آن در عمل است.

تدوین استانداردها به طور معمول مبتنی بر شرایط سیاسی، 
وضعیت اقتصادی و روابط فرهنگی است. تدوین استانداردهای 
حسابداری در کشورهای پیشرفته از اواسط قرن بیستم میالدی 
شــروع شد و با ســازوکارهای مختلفی رشد و گسترش یافت و 
اجرای آن الزامی گردید. در حال حاضر نیز بیشــتر کشورهای 
جهان مراحلی از وضع و تدوین استانداردهای مالی یا پذیرش 

استانداردهای بین المللی و حسابداری را می گذرانند.
در کشور ایران نیز تدوین استانداردهای حسابداری براساس 
قانون تشــکیل و اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی بر عهده 

هماهنگ سازی استانداردها در کشورها
و

دالیل به کارنگرفتن بخشهایی از استانداردها 

دکتر رافیک باغومیان 	
نوید جوادی  
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سازمان حسابرســی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین 
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی گذارده شده است.

تاریخچه مختصر تدوین استانداردهای 
حسابداری در ایران 

از ســال1371، کمیتــه تدویــن رهنمودهای حســابداری مأمور 
شــد تا بر مبنای جدیدترین اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
و اســتانداردهای ســایر مجامع حرفه ای معتبر و با در نظر گرفتن 
شرایط داخلی و به ویژه قوانین و مقررات آمره کشور، استانداردهای 
مالی را تصویب کند. این کمیته نشــریه 96 را با 9 بیانیه و نشــریه 
شماره 109 را با 5 بیانیه طی سالهای 1373 و 1375 منتشر کرد. 
در ســال 1376، هیئت تدوین اســتانداردهای حســابداری 
نشــریه 113 با عنوان »مبانی نظری حســابداری و گزارشگری 
مالی در ایران« را تهیه و منتشــر کرد که بعدها بنا به دالیلی کار 
هیئت مذکور کنار گذاشته شــد. طی سال 1377، کمیته تدوین 
رهنمودهــای حســابداری نشــریه 122 را شــامل 18 بیانیه و 
یک متن پیوســت با عنوان »مفاهیم نظری گزارشــگری مالی« 
منتشر کرد که از اول سال 1378 به صورت آزمایشی الزم االجرا 
شد. سرانجام سازمان حسابرسی اســتانداردهای حسابداری را 
شــامل 22 استاندارد و پیوســت آن »مفاهیم گزارشگری مالی« 
را در نشــریه 145منتشر کرد و اســتانداردهای مذکور از ابتدای 
ســال 1380 الزم االجرا شد. در پی آن با توجه به افزایش تعداد 
استانداردها از 22 به 25، نشریه 160 منتشر شد و تا اکنون تعداد 

استانداردهای حسابداری به 33 استاندارد افزایش یافته است. 
همچنین، ســازمان حسابرسی در حال حاضر استانداردهای 
حســابداری بخش عمومی را نیز تدوین می کند. تاکنون تعداد 
شش مورد از استانداردهای بخش عمومی تدوین و منتشر شده 

و استانداردهای شماره7 و 8 نیز در مرحله پیش نویس است.

تعریف استاندارد حسابداری 
استاندارد در لغت به معنی اصل، مقیاس و نمونه تصویب شده و 
هر چیزی است که از طرف عموم به عنوان مبانی برای مقایسه 

پذیرفته شود)عمید،1376(.
در مقدمــه اســتانداردهای حســابداری ایران، اســتاندارد 

حسابداری به صورت زیر تعریف شده است:

“استانداردهای حســابداری ضوابط شناســایی و اندازه گیری 
دارایی ها، بدهی ها، درامدها و هزینه ها را مشــخص می کند و 

در نتیجه دارای آثار و پیامدهای اقتصادی می باشد.”
معیارهای تدوین استانداردهای حسابداری 

مواردی که در استانداردگذاری باید در نظر گرفته شود، عبارتند از:
الف- سودمندی در تصمیم گیری 

استانداردهای حسابداری باید تأثیر بدی بر فرایند تصمیم گیری 
نداشــته باشــند. اســتانداردهای حســابداری باید اطالعات 
ســودمندی را برای تصمیم گیری ســرمایه گذاران ارائه کنند. 
استانداردهای حسابداری باید آن گونه تدوین شوند که اطالعات 
حســابداری حاصل از آن بــرای پیش بینــی جریانهای نقدی 
سودمند باشد. هرچند ســودمندی در تصمیم گیری یک شرط 
الزم برای اســتاندارد حسابداری است، اما شرط کافی نیست؛ 
شرط کافی آن است که معیار سودمندی در تصمیم گیری را باید 

با سایر معیارها به کار گرفت.
ب- کاهش نابرابری اطالعاتی 

استانداردهای حسابداری باید به گونه ای تدوین شوند که نابرابری 
اطالعاتی1 را به حداقل کاهش دهنــد. نابرابری اطالعاتی در 

هماهنگ سازی

به معنای کاهش

 تفاوت های میان

استانداردهای حسابداری ملی کشورها به 

حداقل

ممکن است

وجود استانداردهای مختلف

باعث کاهش

کیفیت استانداردها

می شود

71



13
94

ی 
  د

80
ره 

ما
ش

بازار ســرمایه ناکارامد نســبت به بازارهای سرمایه کارامد بیشتر 
اســت. در بازارهــای ســرمایه ناکارامد، ســهامداران عمده در 
مقایسه با دیگر ســهامداران به دلیل نزدیک بودن به اطالعات 
شرکتها، اطالعات بیشــتری درباره شرکت و فعالیت های آینده 
آن دارند . بنابرایــن، اطالعات در این گونه بازارها به درســتی 
میان همه مشــارکت کنندگان جریان ندارد. مشــخص است که 
استانداردهای حسابداری موردنیاز دو بازار برای کاهش نابرابری 

اطالعاتی باید متفاوت باشد )شباهنگ،1381(.
ج- توجه به پیامد های اقتصادی استانداردها 

اجــرای قوانین و مقررات، پیامدهای نامســاعد و مســاعدی 
را برای اقتصــاد و جامعه به همراه دارد. تدوین و پیاده ســازی 
استانداردهای حسابداری نیز همانند دیگر قوانین پیامدهایی را 
برای اقتصاد و جامعه دارد. پیامدهای اقتصادی استانداردهای 
حســابداری یعنی تأثیر گزارشهای حسابداری بر تصمیم گیری 
و ثروت واحدهای تجاری، اســتفاده کنندگان صورتهای مالی 
و جامعــه. به طور کلی، کمتر اســتانداردی را می توان یافت که 
پیامد اقتصادی و اجتماعی نداشــته باشــد. از اینرو در تدوین 
اســتانداردها باید ســعی کرد پیامدهای منفی آنهــا به حداقل 

.(Solomonz,1978) کاهش یابد
د- اجتناب از سیاسی شدن

سیاســت موضوعی اســت که تقریبًا در همه جا می توان نفوذ 
آن را مشــاهده کرد. نفوذ سیاســت در حوزه های علوم انسانی 
در مقایســه با علوم دیگر بیشتر بوده است. همواره حوزه هایی 
ماننــد ورزش، فرهنــگ، ادبیــات، تاریخ، حقوق، فلســفه، 
جامعه شناسی و اقتصاد، نسبت به دیگر حوزه ها بیشترین تأثیر 
سیاســی را به  خود دیده است. رشته حسابداری نیز جدا از این 
تأثیر نبوده است. تدوین استانداردهای حسابداری نمی تواند از 
سیاست و فشارهای سیاسی رهایی یابد؛ زیرا استانداردگذاری 
فرایندی است که با منافع گروههای ذینفع در استانداردگذاری 

.(Zeff, 1978) گره خورده است
همچنین، اســتانداردگذاری تصمیمی اجتماعی و محصول 
یک فرایند سیاسی اســت؛ بنابراین استانداردی مناسب است 

که فارغ از موضوعهای سیاسی تدوین شده باشد.
استفاده کنندگان از استانداردهای حسابداری 

1- واحدهــای اقتصــادی: مخاطبــان اصلــی اســتانداردها، 

واحدهای اقتصادی هستند. محصول پردازش اطالعات مالی 
به وســیله هر نظام حســابداری، گزارشــهای متعدد و متنوعی 
است که گزارشــهای حسابداری نامیده می شــود. گزارشهای 
حســابداری به دو دسته برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم 
می شــود. واحدهای اقتصادی به عنــوان تهیه کننده اطالعات 
مالی و گزارشهای مالی باید اصول و استانداردهای حسابداری 

و گزارشگری مالی را رعایت کنند؛
2- استفاده کنندگان از صورتهای مالی: استفاده کنندگان از صورتهای 
مالی به طور غیرمستقیم با استانداردهای حسابداری سروکار دارند؛ 
مانند ســرمایه گذاران، ســهامداران، وام دهندگان، فروشــندگان، 
مشــتریان، دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاران بورس 

و اوراق بهادار، تحلیلگران مالی، پژوهشگران و مراکز پژوهشی؛
3- مراجع تدوین کننده اســتانداردهای حســابداری و مطالعات 

مالی و اقتصادی؛ و
4- حسابرسان مستقل.

هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری 
هماهنگ سازی به معنای کاهش تفاوت های میان استانداردهای 
حســابداری ملی کشــورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد 
تالش های روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح 
بین المللی هســتیم. در دنیای امروز بین المللی شــدن بازارهای 
ســرمایه و افزایــش روزافزون ســرمایه گذاری های شــرکتهای 
چندملیتی در کشورهای مختلف، ضرورت ویژگی مربوط بودن، 
به موقع بودن، درخور مقایسه بودن اطالعات و گزارش های مالی 
شــرکت های چندملیتی را دوچندان کرده است. دالیل اقتصادی 
اولیــه در مورد مطلوب بودن هماهنگ ســازی حســابداری این 
است که تفاوتهای مهم در شیوه های حسابداری به عنوان مانعی 
برای ســرمایه گذاران در استفاده مؤثر از ســرمایه های آنهاست 

)خوش طینت و رحیمیان،1383(.
تعریف هماهنگ سازی استانداردها 

هماهنگ ســازی فرایندی است که براســاس آن تفاوت های 
حســابداری بااهمیت و مؤثر بر تصمیم گیری استفاده کنندگان 
خارجی شناســایی و مــورد تجزیه وتحلیل قــرار می گیرد و در 
صورتــی که منافع حاصــل از هماهنگی بیشــتر از هزینه های 
آن باشــد، به وقــوع می پیونــدد. ایــن امــر موجب تســهیل 
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سرمایه گذاری های خارجی و بین المللی شدن بازارهای سرمایه 
و تجارت بین الملل می شود.

مزایای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری 
• برای بســیاری از کشــورهایی کــه تا اکنون موفــق به تدوین 
اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی نشــده اند، قبــول 
استانداردهای پذیرفته شده بین المللی نه تنها هزینه های تدوین 
استانداردها را از بین می برد یا کاهش می دهد، بلکه به آنها این 
امکان را می دهد تا در فرصت کوتاهی به عنوان بخشی از جریان 
اصلی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بین المللی درآیند.

• رشــد اقتصاد جهانی و وابســتگی روزافزون ملت ها به دنبال 
بین المللی شدن تجارت و سرمایه گذاری، برخی استانداردهای 
حسابداری و حسابرسی پذیرفته شده بین المللی را می طلبد که 
معامله ها، قیمت گذاری، تصمیمها و تخصیص منابع در سطح 

بین المللی را تسهیل کند.
• با توجه بــه عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین طرحها، نیاز 
به هماهنگ سازی اســتانداردهای حســابداری افزایش یافته 
اســت تا نیاز روزافزون شرکتها از طریق سرمایه گذاری خارجی 
قابل تأمین باشــد. در نتیجه، عرضه کنندگان ســرمایه داخلی 
و خارجی در صدد هســتند تا از گزارشــهای مالی برای گرفتن 
بهترین تصمیمهای سرمایه گذاری و اعطای وام استفاده کنند.
• افزایــش هماهنگ ســازی در بازارهای ســرمایه فرصتهای 

مهمی را برای شرکتهای بزرگ و چندملیتی فراهم می کند.
• در صورتی که صورتهای مالی در ســطح جهان و براســاس 
روش یکنواخت و ثبات رویه ارائه شــود، مقایســه فرصتهای 
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بین المللی به سهولت انجام 

می شود )نمازی،1372(.
مشکالت هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری 

• نظام وصول مالیات: وصول مالیات در همه کشــورها یکی از 
بزرگترین منابع تقاضای خدمات حســابداری بوده و از آنجا که 
نظام های وصول مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است، 

نظامهای حسابداری در سطح بین الملل نیز متنوع هستند؛
• نظام اقتصادی و سیاسی کشور: خط مشی حسابداری به طور 
معمول برای دستیابی به هدفهای سیاسی و اقتصادی متناسب 
با نظام اقتصادی و سیاسی کشورها تدوین می شود. از آنجا که 
احتمال بســیار کمی در برقراری یک نظام سیاسی و اقتصادی 

منفرد در ســطح بین الملــل وجود دارد، پس می تــوان انتظار 
داشــت نظامهای اقتصادی و سیاســی به عنــوان مانعی برای 

هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری عمل  کنند؛
• انجمنهای حرفه ای حســابداری: برخــی موانع برای اجرای 
هماهنگ ســازی از سوی خود حســابداران و انجمنهای حرفه 
آنان ایجاد می شــود. برای نمونه درســال 1976 وقتی حرفه 
حسابداری در فرانسه، حســابداران خارجی فعال در آن کشور 
را ملزم به گذراندن یک امتحان شفاهی کرد، جامعه اقتصادی 
اروپا با الهام از تجربه فرانســه مقررات سختی را برای فعالیت 

حسابداران خارجی در کشورهای عضو وضع کرد؛
• تفاوت قوانین و مقررات در مبادله سهام بورس اوراق بهادار: 
یکی از بزرگترین مشــکالت شــرکتهای بزرگ و شــرکتهای 
چندملیتی، تفاوت قوانین و مقررات و الزام های مبادله ســهام 

در بازارهای بورس اوراق بهادار جهان است؛
• ضــرورت تدوین اســتانداردهای قابل ترجمــه و فرایندهایی 
که ترجمه مناســب آنها را تســهیل کند تا به گونه ای مؤثرتر با 
نیازهای کشــورهای غیرانگلیســی زبان همخوانی و سازگاری 

داشته باشند؛
• پیچیدگی ساختار استانداردها؛

• کثرت، حجم و پیچیدگی تغییرها در استانداردها؛

در تفاوت 

روشهای حسابداران

در بین کشورها

یک متغیر عمومی مهم

ارزشهای فرهنگی است
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• چالش های واحدهای تجاری کوچک ومتوسط و مؤسسه های 
حسابداری و حسابرسی؛

• ناکافی بودن دانش افراد به کارگیرنده استانداردها؛ و
• نبود درک عمومی از معنای»همگرایی بین المللی«.

جهانی سازی استانداردهای حسابداری
 در دو دهــه گذشــته، ســرمایه گذاری بین المللــی به ویژه در 
ایاالت متحد گســترش بســیاری یافته اســت. ایــن موضوع 
باعث رشــد انگیزه هایی برای یکنواخت کردن اســتانداردهای 
حسابداری در سطح بین المللی شده است. در این راستا، هیئت 
تدوین استانداردهای بین المللی و ایاالت متحد ایده جدیدی را 
برای تجدیدنظر در چارچوب مفهومی حسابداری و گزارشگری 
مالی آغاز کرده انــد. هدف این ایده، تدوین چارچوب مفهومی 
مشــترکی برای گردآوری اســتانداردهای مشــترک در سطح 
بین المللــی اســت. در اینجا، مزایــا و معایب جهانی ســازی 
استانداردهای حســابداری  از طریق بیان نظرهای موافقان و 

مخالفان مورد بررسی قرار می گیرد. 
دیدگاه موافقان

بســیاری از شــرکتهای چندملیتــی در  ایاالت متحــد، درامد 
عمده خود را از خارج از آن کشــور به دست می آورند. به عقیده 
طرفداران رویکرد یکپارچه سازی اســتانداردهای حسابداری، 
مدیران شــرکتهای مزبور نیازمند اطالعــات مربوط و  درخور 
اتکایــی بــرای تصمیم گیــری در خصوص تخصیــص منابع 
هســتند. تخصیص منابع نیز همواره بــا محدودیتهایی مانند 
محدودیتهــای زمانــی و بودجــه ای همراه اســت. از اینرو به 
باور آنها این شــرکتها باید تفاوتهای گزارشــگری مالی خود را 
در اتخاذ تصمیمهای تخصیص منابع در نظر داشــته باشــند. 
همچنین آنها اذعان می کنند که جهانی شــدن اقتصاد و ظهور 
ســازمان ها و اتحادیه های جهانی نظیر اتحادیه اروپا، سازمان 
تجارت جهانی و همچنین روند روبه رشد نوآوری ها در مبادالت 
تجاری بین المللی، ایجاب می کند تا تفاوت های استانداردهای 
حســابداری و گزارشــگری مالی میان کشــورها برطرف شود 

)نیکومرام و بنی مهد، 1385(.
به نظر موافقان، گســترش و پیچیدگی مبادالت در بازارهای 
جهانی موجب پدیدار شــدن استانداردهای حسابداری پیچیده 

 شــده اســت. آنها معتقدند هیئت های تدوین اســتانداردهای 
حســابداری می توانند از طریق ایجاد نظامی یکپارچه در سطح 
بین المللی، پیچیدگی اســتانداردهای حســابداری را  کاهش و 

آنها را ساده کنند.
آنها ادعا دارند که استانداردهای یکپارچه و ساده حسابداری 
موجــب کاهش هزینه های مرتبط با گزارشــگری مالی شــده 
و تقاضا بــرای آن اســتانداردها را افزایش می دهــد. در نبود 
استانداردهای یکپارچه حسابداری، اگر شرکتی بخواهد از یک 
بانــک خارجی وام بگیرد، باید صورتهــای مالی خود را دوباره 
براســاس اســتانداردهای مورد تأیید آن بانک تهیه و به تأیید 

حســابرس برســاند. این خود باعث می شــود که هزینه های 
مرتبط با تهیه و ارائــه صورتهای مالی افزایش یابد. همچنین 
در نظــر طرفداران، رویه های متفاوت حســابداری در ســطح 
جهــان، درک و فهــم اطالعــات صورتهای مالــی را کاهش 
می دهد؛ لذا یکنواختی رویه های حســابداری، ریسک مربوط 
به فهم اطالعات مالی ناشــی از عدم افشای اطالعات کامل و 
یکنواخت را کاهش می دهد و بر سودمندی تصمیمها می افزاید 

و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد.
بــه عقیــده آنهــا، وجــود اســتانداردهای مختلــف باعث 
کاهش کیفیت اســتانداردها می شود. اســتانداردهای یکپارچه 
بین المللــی، فرایند شــناخت و اندازه گیری را آســان و قابلیت 
مقایســه اطالعــات صورتهای مالــی در ســطح بین المللی را 
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افزایــش می دهد. به عــالوه، این امر باعث تشــویق جریان 
سرمایه گذاری بین المللی شده و کارایی بازارهای بین المللی را 
افزایش می دهد. همچنین، انتخاب و استفاده از استانداردهای 
یکنواخت گزارشــگری مالی برای شــرکتهای پذیرفته شــده 
در بورس های اتحادیه اروپا، گامی مهم به ســوی بازارســازی 
واحد اروپا تلقی می شــود و پذیرش آن اســتانداردها از سوی 
 (US SEC) کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحد
باعث خواهد شــد تفاوتی بین اصول پذیرفته شده حسابداری 

امریکا و دیگر کشورها وجود نداشته باشد. 
دیدگاه مخالفان 

اما به عقیده مخالفان، تصمیم استفاده از استانداردهای خارجی 
از ســوی برخی کشورها، بدون توجه به شرایط محیطی موجود 
در آن کشــورها اتخاذ شــده اســت. از اینرو تهیه گزارشــهای 
درخور مقایســه میــان واحدهای تجــاری، صنایــع و اقتصاد 
کشورهای مختلف براســاس استانداردهای حسابداری یکسان 
و متحدالشکل، امکان پذیر نیســت؛ زیرا طبقه بندی اطالعات 
حســابداری شرکتها و انتشار آن، به محیط فعالیت آنها بستگی 
دارد. این محیط شــامل چارچــوب حقوقی و قانونی اســت و 
بســتگی به شــرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
دارد که شرکت در آن فعالیت می کند. برای مثال، قواعد تلفیق 
شرکت های تجاری که در بازارهای سرمایه  ایاالت متحد فعالیت 
می کنند، نتایــج معنی داری برای شــرکت های چینی به همراه 
نخواهد داشــت که روابط تجــاری و عملیاتی آنهــا به عوامل 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی چین وابســته است. به عالوه، 
هرگز دو مبادله و یا دو رویداد در دو کشــور، مشابه نخواهد بود. 
ممکن است درباره مبادالت در کشورهای مختلف، تفسیرهای 
متفاوتی ارائه شــود؛ بنابراین طبقه بندی یکسان حسابداری در 
مورد آنها بی معنی بوده و ممکن اســت نتایج گمراه کننده ای را 

به همراه داشته باشد.
اســتانداردهای  یکپارچه ســازی  رویکــرد  در  مخالفــان 
حســابداری، مقایســه حســابداری به عنوان زبان تجارت را 
با ســایر زبانها جالــب و مفید می دانند. آنهــا می گویند در هر 
زبان بــرای به کارگیری واژه هــا در جمله بندی هــا، قواعدی 
وجود دارد. در زبان انگلیســی گرامر، در عربی صرف ونحو و 
در زبان فارســی دستور زبان، چگونگی اســتفاده از واژه ها را 

مشخص می کند. در حسابداری نیز چنین قواعدی وجود دارد 
که مشــخص می کند اطالعات چگونه باید تهیه شــود. هدف 
از صحبت کردن و نوشــتن در هر زبانــی، انتقال مفاهیمی به 
مخاطبــان و تأثیرگذاری بر آنهاســت و در حســابداری نیز با 
به کارگیــری قواعدی معین، اطالعاتی گــردآوری، گزارش و 
توضیح داده می شــود؛ با این هدف که بر اســتفاده کنندگان از 
اطالعات مالی و تصمیم گیری های آنها تأثیرگذار باشد )عبده 

تبریزی، 1381(.
بنابراین به باور مخالفان، تجربه ظهور و افول زبان اسپرانتو 
برای حسابداری مفید است. اسپرانتو در سال 1887 به عنوان 
زبان بین المللی در نظر گرفته شد تا مشکالت ارتباطی میان 

ملل مختلف را حل کند؛ اما اجرای آن ناکام ماند. 
زبان ها سرشــار از معانــی و واژه هایی هســتند که به طور 
پیوســته وارد زبان می شــوند و تکامل می یابند. این تکامل 
از پایین به باال اســت یعنی تکامل زبان از اســتفاده کنندگان 
ناشی می شــود و نه از باال به پایین توسط فرهنگ نویسان و 
کارشناســان زبان. تکامل زبان اسپرانتو به شکست انجامید؛ 
زیــرا ترویج کننــدگان آن در یکپارچه ســازی جهانی آن، به 
ماهیــت بنیادی و اساســی تکامل زبان که همانــا تکامل از 
پایین به باال اســت، توجه نداشــتند. به نظر مخالفان، ایجاد 
اســتانداردهای حســابداری بین المللــی و هماهنگــی آن با 
استانداردهای ایاالت متحد می تواند به مثابه تکرار اشتباه های 
زبان اســپرانتو باشد؛ زیرا براســاس رویکرد باال به پایین بنا 

نهاده شده است )نیکومرام و بنی مهد،1385(.

هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در 
ایران

کمیتــه تدوین اســتانداردهای حســابداری ایران بــه رویکرد 
هماهنگ ســازی توجــه داشــته و در تدویــن اســتانداردها از 
اســتانداردهای بین المللی اســتفاده می کند. در عین حال، در 
این اســتانداردها برخی تعدیلها در راستای بومی سازی اعمال 
شــده که از جمله مهمترین این مــوارد، تعدیل های مربوط به 
اســتاندارد شــماره 2 با عنوان »صورت جریان وجــوه نقد« و 
استاندارد شماره 26 با عنوان »فعالیتهای کشاورزی« است. در 
پاره ای از موارد نیز اســتانداردهایی مانند استاندارد شماره 28 
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با عنوان »فعالیت های بیمه عمومی« و اســتاندارد شماره 29 با 
عنوان »فعالیتهای ســاخت امالک« وضع شده است که معادل 

بین المللی ندارد )بزرگ اصل، 1388(.
مراجــع  بــرای  ایــران  در  اســتانداردها  هماهنگ ســازی 
قانونگذاری و سیاستگذاری مانند سازمان حسابرسی، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و دیگر نهادهای تجاری، بازرگانی و مالی 

مرتبط با استانداردهای حسابداری، می تواند سودمند باشد.
پذیــرش  مســیر  در  شناسایی شــده  موانــع  مهمتریــن   
هماهنگ سازی اســتانداردها را می توان فراهم نبودن آموزش 
اســتانداردهای بین المللی در دانشگاهها، نداشتن حضور مؤثر 
در مجامع حرفه ای حســابداری و بازارهای مالی و گســترش 
نداشتن بازار ســرمایه به عنوان یک بورس بین المللی و موانع 

سرمایه گذاری خارجی در ایران معرفی کرد.

هماهنگ سازی استانداردها در برخی از کشورها 
به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در 

کانادا
هیئت تدوین استانداردهای حســابداری کانادا، الزم االجرا 

شدن اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی در تهیه 
صورتهــای مالی میان دوره ای و ســالیانه ای کــه دوره مالی 
آنهــا از تاریخ اول ژانویه 2011 و بعد از آن شــروع می شــد 
را تأیید کرد. به کارگیری این استانداردها در تهیه صورتهای 
مالی شرکتهای انتفاعی پاسخگو به عموم از جمله شرکتهای 
پذیرفته شــده در بــورس و دیگر مؤسســه های انتفاعی که 
در مقابــل تعداد زیادی ســهامدار یا گروههــای مختلفی از 
ســهامداران مسئول هســتند، الزامی اســت. مؤسسه های 
خصوصــی دیگر و مؤسســه های غیرانتفاعی نیــز مجاز به 
به کارگیری این اســتانداردها هســتند، ولی به کارگیری آنها 

الزامی نیست. 
شرکت های کانادایی از یک مزیت عمده برخوردارند و آن این 
است که استانداردهای بومی  آنان به استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی نزدیک اســت. هر دو گروه این استانداردها 
مبتنی بر اصول هســتند که در مقایسه با استانداردهای مبتنی 
بر قواعد، انعطاف پذیری بیشــتری دارند و نیز فضای بیشتری 
را برای انجام قضــاوت حرفه ای فراهــم می آوردند. افزون بر 
این، چارچوب مفهومی شــکل و قالــب نتیجه گیری نیز دارد. 
تغییر جهت به  ســوی اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی، به طور اساســی تمــام  تصمیم های مهم هر شــرکت از 
جمله تصمیم هایی  درباره فناوری اطالعات، ارزیابی عملکرد، 
برنامه ریــزی و انگیزه های مرتبط با طرح های مزایای کارکنان 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
رویدادهای دیگر کشــورها که از ســال 2002 تا کنون ادامه 

دارد، عبارتند از: 
ژوئیه ســال 2002: تصمیــم اتحادیــه اروپــا در به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) از 

سال 2005؛
ســال 2006: تعهــد و اعال م چین بــه همگرایی اساســی با 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛
ســال 2006: اعــال م کشــورهای کانــادا، هند و کــره برای 
به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تا سال 

2011؛ و
سال 2007: توافقنامه توکیو در استفاده ژاپن از استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی تا سال 2011.

به نظر می رسد که

مزایای هماهنگ سازی و به کارگیری

استانداردهای بین المللی

گزارشگری مالی

بیشتر از

کاستی های اشاره شده 

از سوی

مخالفان است
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به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در 
امریکا 

 (Journal of Accountancy) اکانتنســی  او  ژورنــال 
در مصاحبــه ای بــا آقــای رابــرت هــرز رئیــس هیئــت 
ــی ایاال ت متحــد  ــابداری مال ــتانداردهای حس ــن اس تدوی
(FASB)، نظرهــای وی و نهــاد  مزبــور را دربــاره چنــد 

ــت.  ــده  اس ــا ش ــابداری، جوی ــه حس ــرح در حرف ــوع مط موض
بخــش عمــده ای از ســخنان وی بــه موضــوع هماهنگ ســازی 
اســتانداردهای بین المللــی و اســتانداردهای حســابداری مالــی 
ایاالت متحــد اختصــاص یافتــه اســت. وی بــا اشــاره بــه 
ــن  ــت تدوی ــت و هیئ ــن هیئ ــان ای ــترک می ــه مش تفاهم نام
 (IASB) حســابداری  بین المللــی  اســتانداردهای 
ــاال در  ــت ب ــا کیفی ــترک و ب ــی مش ــگری مال ــور گزارش به منظ
ــد  ــر بای ــن ام ــه ای ــد اســت ک بازارهــای ســرمایه جهــان، معتق
حداقــل در ســطح شــرکتهای ســهامی عــام و در صــورت 
ــد بانکهــا،  امــکان در واحدهــای پاســخگوی عــام دیگــر مانن

ــرد. ــورت پذی ــابه، ص ــای مش ــه و واحده ــرکتهای بیم ش
 وی به این موضوع اشــاره کرده  است که کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار ایاالت متحد در نظرخواهی عمومی خود عدم الزام 
شــرکتهای خارجی پذیرفته شــده در بورس امریکا برای ارائه 
 (GAAP) صورت تطبیق با اصول پذیرفته شده  حسابداری
را مد نظر قرار داده  است. از اینرو، ایجاد مجموعه ای از الزامهای 
گزارشگری مالی امریکایی که در سراسر دنیا الزم االجرا باشد، 
در دستور کار این هیئت قرار نگرفته  است. به اعتقاد وی، این 
موضوع در مورد اســتانداردهای بین المللی نیز صادق اســت. 
استانداردهای بین المللی نیز باید اصالح و تعدیل شوند تا بهبود 
یابند. وی ضمن اعالم پشتیبانی از استانداردهای بین المللی، 
خواهان تقویــت این نهاد از جنبه مالی، اســتقالل و منابع در 

اختیار آن شده  است.
بــراورد زمانی انتقال از اســتانداردهای حســابداری و 

گزارشگری امریکایی به استانداردهای بین المللی
ژوئیه ســال 2007: بورس اوراق بهادار امریکا، پیشــنهاد داد 
الــزام تطبیق برای شــرکت های خارجی پذیرفته شــده در این 

بورس حذف شود.
اوت ســال 2007: بورس اوراق بهادار امریکا، مســئله استفاده از 

استانداردهای بین المللی را برای شرکت های امریکایی پذیرفته شده 
در ایــن بورس، مّدنظر قــرار داد و یک نظرخواهــی عمومی  را در 

به کارگیری استانداردهای بین المللی یا امریکایی منتشر کرد.
بیــن ژانویه ســال 2009 تا ســال 2010: اجــرای اختیاری و 
داوطلبانه اســتانداردهای بین المللی برای شرکتهای امریکایی 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا.
بیــن ژانویه ســال 2013 تــا ســال 2015: اجــرای اجباری 
امریکایــی  بــرای شــرکت های  بین المللــی  اســتانداردهای 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امریکا.
 شایان ذکراســت که حمایت های کمیســیون بورس و اوراق 
بهــادار ایاالت متحد نشــان داد که این ســازمان به هماهنگی و 
همگرایی اســتانداردهای امریکایی و بین المللــی توجهی ویژه 
دارد. امــا موفقیت در این امر، تنها بــه همکاری مؤثر دو هیئت 
بستگی ندارد؛ بلکه به همکاری نهادهای قانونگذار دیگر کشورها 
نیز وابســته است تا با این دو هیئت همکاری کرده و رهنمودها و 
اســتانداردهایی مغایر با استانداردهای بین المللی تدوین نکنند و 

در دستیابی به پذیرش این استانداردها گام بردارند.
هماهنگ سازی استانداردها بین اروپا و آمریکا 

هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری، مرجع 
تدوین و انتشــار اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی، با چالشــهای مهمی در زمینه پذیرش اســتانداردها 
به وسیله کشورهای مختلف روبه روست. یکی از مهمترین 
آنها، همگرایی اســتانداردهای حســابداری بیــن اروپا و 

ایاالت متحد است. 
به ظاهــر چنیــن به نظــر می رســد کــه برنامــه همگرایی 
اســتانداردهای حســابداری بین اروپا و ایاالت متحد به خوبی 
درحال پیشــرفت است. در ماه ژوئن ســال 2008، کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار ایاالت متحد به پیشنهادی رأی داد 
که به شــرکتهای غیرامریکایی اجــازه می داد صورتهای 
مالــی خود را بــا اســتفاده از اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و بدون آنکه الزم باشد آنها را با اصول 
پذیرفته شــده حسابداری تطبیق دهند، منتشر کنند. تنها 
چند ســال پیش از آن، رســیدن به چنین چشــم اندازی 

بسیار طوالنی تر از این به نظر می رسید.
براســاس نقشــه راه توافق شــده بین کمیســیون یادشده و 
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کمیســیون اروپا (EC)، این کمیســیون پس از آن موافقت 
خود را با شناســایی اصول پذیرفته شــده حســابداری امریکا 
برای اســتفاده در اروپا اعالم خواهد کرد. این نقشه، برنامه ای 
کوتاه مــدت بــرای همگرایــی را دربرمی گیــرد کــه طبق آن 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی برای همســویی 
بیشــتر بــا اصــول پذیرفته شــده حســابداری ایاالت متحد و 

برعکس، اصالح می شوند.
 به عالوه، این برنامه شامل پروژه های مشترک و مستمری 
برای بهبود درازمدت اســتانداردها اســت. زمانبندی انجام کار 
به وسیله دو مرجع اســتانداردگذار هیئت تدوین استانداردهای 
بین المللی حسابداری و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری 
مالی ایاالت متحد مورد توافق قرار گرفته است که چندان دور از 

دسترس به نظر نمی رسد.
به این ترتیب، مســئله در کجاست؟ آشــکارترین شواهد 
مربوط به طرف اروپایی است و محور آن هم بر محتوا و هم 
بر فرایند پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

تجدیدنظرشده قرار دارد. 
پروژه همگرایی از ســوی طــرف امریکایی تغییرهایی را در 
مورد استانداردهایی مطرح ساخته که تنها همین اواخر به وسیله 
شرکتهای اروپایی به کار گرفته شده است؛ شرکتهایی که بیشتر 
آنها در بورس امریکا در فهرســت شرکتهای پذیرفته شده قرار 
ندارنــد و چنین قصدی نیز ندارند. آنها بایــد هزینه تغییرها را 
تحمــل کنند، ولی به طور آشــکار از مزایای حــذف الزام های 
تطبیق صورتهــای مالی با اصول پذیرفته شــده حســابداری 

ایاالت متحد، بهره ای نخواهند برد.

مواردی از اقدامها به منظور هماهنگ سازی 
استانداردها

هنوز چندین موضوع مرتبط با همگرایی مطرح است که باید از 
مسیر دستورعمل یادشده عبور کند و شواهدی دال بر مخالفت 

با آنها آشکار است، از جمله: 
موارد اصالحی استاندارد بین المللی حسابداری شماره23 
(IAS 23) کــه برخالف رویه های جاری غالب، منظور کردن 

هزینه های بهره به حساب دارایی را الزامی کرده است، خاتمه 
دادن به ادغام نســبی مشــارکتها و اســتاندارد جدیــد در مورد 

ترکیبهای تجاری.
اســتاندارد »ترکیبهای تجاری« که اغلــب بزرگترین رویداد 
تجاری اســت که به وسیله شــرکتها انجام می شود، مهمترین 
موضوع اســت. پیش نویس اســتاندارد تجدیدنظرشده زمانی 
که برای اظهارنظر منتشــر شــد، تقریبًا در سراســر جهان با 
کم توجهی روبه رو شد و هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 
حســابداری نیز اصالحهایی را در مورد آن انجام داده اســت. 
مفهوم ناروشن »سرقفلی کامل« حذف شده، اما الزام به هزینه 
منظور کردن فوری مخارج عملیات تحصیل و همچنین الزام 
ارائه مجدد سرمایه گذاری در شرکتها قبل از تحصیل به ارزش 
منصفانه در تحصیل مرحله ای و از طریق ســود و زیان، حفظ 

شده است.

چه عواملی باعث به کارنگرفتن بعضی 
استانداردها می شود؟

گــری (Gray) یکــی ازصاحب نظــران حســابداری، متذکر 
شده اســت تفاوت روشهای حســابداران در بین کشورها فقط 
ناشــی از تفاوت خرد و کالن نیســت، بلکه یک متغیر عمومی 
مهــم دیگری نیز وجود دارد و آن ارزشــهای فرهنگی اســت 
)نمــازی،1372(. اگر نظریه گری به صــورت تجربی صحت 
داشته باشد، باید در مسائلی مانند هماهنگی در بین حسابداران 
بین المللی، متغیرهــای فرهنگی را نیز مدنظر قرار داد. به طور 
معمول آزمون مســتقیم متغیرهای فرهنگی ممکن نیســت؛ 
چون اعمال حســابداری ملی ناشی از تعداد زیادی متغیر است 

که بعضی از آنها متغیر فرهنگی هستند.
حسابداری و ارزشهای فرهنگی در ایران

در رابطه با فرهنگ، همیشــه نیروهای متضــاد با همدیگر در 
کشمکش هســتند. در یک طرف مردم کوشــش می کنند تا به 
حمایت و حفظ کــردن فرهنگ و ارزشــها پرداخته و مجموعه 
قوانینی را وضع کنند که افراد از آن هنجارها خارج نشوند )تعصب 
فرهنگــی( و از طرف دیگر، محیطی کــه در آن فرهنگ وجود 
دارد به طــور مداوم تغییر می کند و فرهنــگ نیز باید برای دوام 
تغییر یابد. در هر موقعیتی، ارزشــهای فرهنگی ملتی وابســته 
به ایــن تغییرها اســت و اغلب اوقات محققان جامعه شناســی 
نظامهای جامعه شناســی را پویا می خوانند. ایران نیز به عنوان 
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یکی از کشورهایی است که دارای تعصبهای فرهنگی می باشد.
عوامل به کارنگرفتن بخشهایی از استانداردها

 کنترل حرفه ای در مقابل کنترل قانونی

پس از انقالب، نقــش انجمن های حرفه ای که قبل از انقالب 
تشکیل شده بودند، کم رنگ شــد و یا از بین رفت و تأثیرهای 
حرفه ای محدود به افرادی شــد که در دولت شــاغل بودند و یا 
محدود به ســازمان هایی شد که از سوی دولت اداره می شدند. 
در نتیجه می توان گفت که پس از انقالب درجه کنترل حرفه ای 

در مقابل کنترل قانونی کاهش یافت.
یکنواختی درمقابل انعطاف پذیری

در چند دهه اخیر، در ایران اعمال حسابداری نسبت به گذشته 
یکســان تر شده است. گسترش شــرکتهایی که از سوی دولت 
اداره می شوند و موظف بوده اند اطالعات یکسانی را در اشکال 

یکسان افشا کنند، در این امر تأثیر داشته است.

محافظه کاری در مقابل خوش بینی

به دلیل وضعیت اقتصادی در چند دهه اخیر، حرفه حسابداری 
به نســبت محافظه کارانه تر شده و اولویتهایی برای اندازه گیری 
محافظه کارانــه به وجود آمده که می تواند علل مختلف داشــته 
باشــد؛ از جمله پرداخت مالیات کمتر یا برای مقابله با رویدادها 

یا عدم اطمینانی که با آن مواجه بوده است.
دولت به عنوان مهمترین استفاده کننده

یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از اطالعات مالی واحدهای 
اقتصادی، دولت اســت و از اطالعات مزبور برای برنامه ریزی 
و هدایــت اقتصــاد کشــور، اداره امــور و نظارت بــر عملیات 

مؤسســه های انتفاعی و عمومی،دریافت مالیاتها و عوارض و 
دیگر حقوق دولتی و کنترل قیمتها اســتفاده می کند. بنابراین 
به طور معمول در تهیه صورتهــای مالی، تمام نیازهای دولت 

به عنوان استفاده کننده در نظر گرفته می شود.
تضاد با قوانین آمره

نظام حقوقی ایران بر حقوق موضوعه مبتنی اســت و قوانین از 
سوی قوه قانون گذاری وضع شده و همچنین مقررات مبتنی بر 
قوانین بوده و بر انواع شــکل های تشکیل و دامنه فعالیت های 
اقتصــادی، حاکم اســت. عرف تجــاری و قواعــد عرفی در 
محدوده مقــرر در قوانین موضوعه و احکام مراجع قضایی، بر 

روابط اشخاص و مؤسسه ها حاکمیت دارد.
شرایط اجتماعی و محیطی 

در تدوین هر نوع ضابطه، مبنا و استانداردی، باید موازین اسالمی 
و ارزشهای اخالقی و اجتماعی در نظر گرفته شده و رعایت شود.

 تأکید بر سود

با توجه به اینکه در بیشــتر موارد میزان پاداش مدیران رابطه 
مســتقیمی با ســود واحد تجاری دارد و یا اینکه واحد تجاری 
بــرای دریافــت وام و اعتبــار به طور معمول ســعی می کند با 
بیشتر نشــان دادن سود خود، میزان دارایی های واحد تجاری 
را بیشتر نشــان دهد، بنابراین در نحوه استفاده از استانداردها 

برای نشان دادن سود بیشتر، توجه بیشتری می شود.
عوامل مهم دیگری که در راه دستیابی به چارچوب نظری و 
استانداردهای حسابداری دشواری هایی را ایجاد  کرده اند:
1- دسترســی نداشــتن بــه اطالعات کافــی در زمینــه انواع 

گروههای مختلف استفاده کننده از صورتهای مالی،
2- یکســان نبــودن و تنوع هدفهــا در میــان طبقه های مهم 

استفاده کنندگان از صورتهای مالی،
3- وجود تضاد بین منافع استفاده کنندگان از صورتهای مالی و 

مدیران و مسئوالن تدوین استانداردها،
4- نداشــتن  شــناخت دقیق از ســاختار اقتصادی، اجتماعی سیاسی 

جامعه،
5- کافی نبودن تحقیقها در زمینه مسائل مختلف حسابداری،

6- وجود موانع و مشــکالت در راستای اخذ موافقت یا پذیرش 
استانداردهای حسابداری از سوی عموم حسابداران، و

7- تغییرهای زمان و فناوری.
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نتیجه گیری
در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان استفاده از استانداردهای 
گزارشــگری مالــی بین المللــی را پذیرفته اند یــا آن را مجاز 
شــناخته اند. نیاز به هماهنگ ســازی اســتانداردها از مدت ها 
پیش مطرح بوده و یکی از گزینه هایی که برای حل این مسئله 
اندیشیده شده، به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی بوده است. از سوی دیگر، ســازمانهای بین المللی مانند 
ســازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز برای بررسی طرحها و 
اعطای وام، بورس ها برای پذیرش و عرضه سهام شرکت های 
خارجی و دســت آخر سرمایه گذاران خارجی برای درک بهتر از 
صورتهای مالی کشورهای مختلف و امکان مقایسه آنها بدون 
صرف هزینــه و زمان زیاد به یک معیار مشــترک و هماهنگ 
نیاز دارند که استانداردهای بین المللی توانسته است این نیاز را 
برطرف کند. این در حالی است که صورت های مالی تهیه شده 
در ایران به علت نداشــتن قابلیت مقایسه و درخور فهم نبودن 
اطالعات مندرج در آنها برای استفاده کنندگان خارجی، کارایی 

الزم برای تصمیم گیری های مربوط را ندارند.
 اطالعات مالی زمانی قابل اتکا و سودمند خواهد بود که 
براساس مبانی یکسان و هماهنگی تهیه شده باشد. به بیان 
دیگر، استاندارد های حسابداری ایران باید با استاندارد های 
گزارشــگری مالــی بین المللــی هماهنگ باشــند؛ زیرا در 
غیر این صورت و در درازمدت، ریســک استفاده کنندگان 
خارجــی در تصمیم گیری های ســرمایه گذاری و اقتصادی 
مبتنی بر اطالعات ارائه شــده در صورتهای مالی، افزایش 

خواهد یافت.
از دیدگاه موافقان هماهنگ ســازی و به دلیل روند رو به رشد 
نوآوری ها در مبادالت تجاری بین المللی، گسترش و پیچیدگی 
مبــادالت در بازارهــای جهانــی، افزایش قابلیت مقایســه، 
افزایــش کارایی بازارهــای بین المللی و …، هماهنگ ســازی 
اســتانداردهای حسابداری ملی با اســتانداردهای گزارشگری 
مالی بین المللی ضروری است. در مقابل، مخالفان نیز به دلیل 
اینکه برخورد حســابداری یکســان و یکنواختی بــا صنایع و 
اقتصاد کشورهای مختلف میسر نیست و ممکن است درمورد 
مبادالت در کشــورهای مختلف، تفســیرهای متفاوتی ارائه 

شود، و همچنین در یکپارچه سازی استانداردهای حسابداری 
به اندازه و بزرگی شــرکتها توجهی نشــده اســت، فرایندهای 
اســتانداردگذاری را همــواره یــک فرایند سیاســی می دانند. 
بــا این حال به نظر می رســد کــه مزایای هماهنگ ســازی و 
به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، بیشتر 
از کاستی های اشاره شده از سوی مخالفان است. بدین ترتیب 
به نظر می رســد که به تدریج و در یک بازه زمانی میان مدت تا 
دراز مدت و نیز با فراهم ســازی زیرســاخت های الزم باید به 
سمت هماهنگ شدن و انطباق هرچه بیشتر با استانداردهای 
گزارشگری مالی بین المللی پیش برویم تا در این حوزه از قافله 

جهانی بیش از پیش عقب نمانیم.
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