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رحیم بنابی قدیم   

چالشها و فرصتهای
پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

)حرکت از تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت(

مقدمه
در فضای رقابتی حاضر و جهانی شدن اقتصاد، رفته رفته معنی و مفهوم مرزهای فیزیکی )از دید اقتصادی( کم رنگتر شده و همگن بودن 
و مقایســه پذیری اطالعات کشورها از اهمیت بیشــتری برخوردار شده اســت. بدین ترتیب، لزوم قبول و به کارگیری استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی1 نیز بیش ازپیش احساس می شود. استانداردها نیز همسو با تغییرهای محیط تجارت و رقابت در جهان، 
دچار تغییر و تحول می شــوند و تأکید بر برخی مفاهیم )برای مثال، مفهوِم مربوط بودن( و اصول )برای مثال، اصل بهای تمام شده(، 
دچار شــدت و ضعف می شــود. با فشارهای چندسویه از ســوی نهادهای بین المللی و از همه مهمتر، فشار از جانب ذینفعان، کشورها 
به ســوی  پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی و تدوین استانداردهای ملی با تأکید بر رویکرد مبتنی براصول )مفهوم(، 

روی می آورند.
پذیرش اســتانداردهای بین المللی حسابداری را از بعد تئوری نمایندگی2 می توان به عنوان فرصتی با عنوان سازوکار کنترلی برای کاهش 
 ،(Cuijpers and Buijnik, 2005; Kolsi and Zehri, 2013)  تضاد منافع در روابط بین مالک- مدیر و سهامداران- اعتباردهندگان
ابزاری برای مدیریت و کاهش هزینه های سیاســی و همچنین ابزاری به منظور بهبود حاکمیت شــرکتی (Kao and Wei, 2014)، تلقی 
کرد. با این حال، پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، دربردارنده فرصت بهبود دیگری نیز اســت؛ به عبارت دیگر، 
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از آن روی کــه دارای نگــرش درازمــدت، برون نگــر و هدف 
حداکثرســازی منافع همه گروههای ذینفع می باشــد، بیشــتر 
با تئوری مباشــرت3 ســازگار اســت. با این مفهوم، پذیرش 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالــی، موجب حرکت 
از ســوی دیدگاه تئوری نمایندگی به ســمت تئوری مباشــرت 
کاربــرد  به دلیــل   .(Wai-To Leung, 2013) می شــود 
ارزشهای جاری در استــانـــداردهای بیـن المللـــی و در پــی 
آن افــزایش احتمــال دستکـاری صـورتهـای مـالـی بـه دلیـل 
نبــود ارزشهای نقدی اتکاپذیر و همچنین بازارهای کارا و مطلوب 
 ،(Maradona and Chand, 2014; Balakrishnan et al., 2012)

افـــزایش احتمال اعمـــــال قضاوت و تفسیر اســتانداردها 
(Sinaga and Wahuni, 2012)، ریسک ترجمه نادرست 

استانداردهای بین المللی و در پی آن احتمال تفسیر نادرست و 
 (Dahlgren and Nilsson, تأخیر در پـذیرش و اجرای آن
(2012 و طراحی اســتانداردهای بین المللی برای اندازه گیری 

معامالت به دور از معامالت اشــخاص وابســته- کــه مغایر با 
اقتصاِد بیشتر دولتی و مبتنـــی بـــــر معامالت درون گروهی اسـت 
(He et al., 2009)، پذیرش و به کارگیری استانداردهای بین المللی با 

چالشهای جدی روبه رو است.

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
و تئوری نمایندگی

به عنوان  مالی  گزارشــگری  بین المللی  اســتانداردهای 
سازوکار کنترلی در رابطه مالک و مدیر

تئوری نمایندگــی نیازمند واگذاری اختیــار از جانب مالک به 
مدیر اســت. هر یک از طرفین به دنبال افزون ســازی منافع 
شــخصی خود هســتند. برای نیــل به این هــدف، پذیرش 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می تواند به عنوان 
ســازوکاری برای کاهش تضاد منافع بین دو طرف مفید باشد 
(Kolsi and Zehri, 2013). به عبارت دیگر، ســهامداران 

با پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منافعی را 
به دست خواهند آورد؛ زیرا به کارگیری این استانداردها انتخابهای 
اختیاری مدیران را محدود و ســبب کاهش رفتار فرصت طلبانه 
آنها می شــود  (Cuijpers and Buijnik, 2005). بنابراین 
انتظار می رود که پذیرش و به کارگیری استانداردهای بین المللی 

حســابداری، منجر به افزایش ســرمایه و ســود گزارش شده 
شــود. نتایج تحقیقها نشــان دهنده این اســت کــه پذیرش 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در بریتانیا، سبب 
کاهــش بی ثباتی اقالم حســابداری در صورت ســودوزیان و 

تـرازنـامه شده است.
پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نه تنها 
ممکن اســت موجب تقویت منافع مالی ســهامداران شــود، 
بلکه برای مدیران نیز می تواند مفید باشــد. در واقع، مدیران 
در راستای افزون ســازی منافع خود در انتخاب و به کارگیری 
رویه ها و روشــهای حســابداری، آزادی نســبی دارند. برای 
اجتنــاب از رفتار فرصت طلبانه در مقابل منافع ســهامداران، 
درصدی از پــاداش آنها باید مبتنی بر عملکرد مالی شــرکت 
باشد. بنابراین، ایشان به احتمال بیشتری خواهان به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهند بود؛ زیرا 
این اســتانداردها اثر مثبتی بر ارزشــهای دفتــری دارند. اگر 
درصدی از پاداش مدیریت دربرگیرنده اختیار ســهام باشــد، 
مدیران به اســتفاده از این اختیار برای افزایش ارزش دفتری 
.(Kolsi and Zehri, 2013) سرمایه تمایل خواهند داشت

به عنوان  مالی  گزارشــگری  بین المللی  اســتانداردهای 
سازوکار کنترلی در رابطه سهامدار و اعتباردهنده

در ایــن رابطــه، پذیــرش اســتانداردهای بین المللــی 
گزارشــگری مالی به دو دلیل ممکن اســت موجه باشد. 
پذیــرش اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، 
می توانــد منافعــی را بــرای ســهامداران از طریق تعهد 
پرداخــت قراردادها فراهــم کند. در واقع، ســهامداران 
در معرض انتقال ثــروت از اعتباردهندگان هســتند. به 
همیــن دلیل، آنهــا نیازمنــد قراردادهایی بــا تعهدهای 
محدودکننــده رفتار فرصت طلبانه ســهامداران درمقابل 
منافع اعتباردهندگان می باشــند. برای مثال، ســهامداران 
ممکن است به دنبال سیاست توزیع بیشتر سود باشند که می تواند 
ســرمایه ای را که به عنوان ضمانت بــرای اعتباردهندگان در نظر 
گرفته شده اســت، تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر، پذیرش 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به وسیله شرکتها، موجب 
تقویت اعتماد اعتباردهندگان و افزایش منابع تأمین مالی برون سازمانی 

.(Kolsi and Zehri, 2013) برای شرکتها خواهد شد
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پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
و مدیریت هزینه های سیاسی

بیشــتر اوقــات، سیاســتمداران و مشــتریان از اطالعــات 
حســابداری برای مقایسه تالشــهای به عمل آمده به منظور 
تخصیــص دوباره منابــع به عنوان هزینه شــرکت بین خود، 
اســتفاده می کنند. این تخصیص دوباره ممکن است از سوی 
قوانین و مقررات دولتی )نرخهای مالیاتی، مالیات بر صادرات 
و واردات، حقوق و عــوارض گمرکی، حق حفاظت از اموال و 
داراییهای شرکت( یا به وسیله گروههای متولی دیگری مانند 
دولــت و قانونگذاران و اتحادیه های کارگری، ایجاد شــوند. 
بنابراین هرگونه تالش پیروز برای توزیع دوباره منابع شرکتها 
به خارج از شــرکتها، به عنوان هزینه های سیاســی شــناخته 
اثــر   .(Watts and Zimmerman, 1986) می شــود 
هزینه های سیاسی، اشاره به انتقال ثروت از مجرای مالیاتی 

است.
گستره هزینه های سیاسی را می توان از طریق اندازه شرکتها 
محاسبه کرد. بدین ترتیب، گروههای بزرگتر بیشتر در معرض 
دید عموم و رسانه ها هستند و فشار بیشتری را از طرف دولت 

متحمل می شوند.
فرضیه هزینه های سیاســی بیانگر این است که شرکتهای 
بزرگتر نســبت به شــرکتهای کوچکتر، حساسیت بیشتری به 
فشــارهای سیاسی دارند. بر این اســاس، این شرکتها تمایل 
بیشــتری برای کمتر از واقع نشان دادن داده های حسابداری، 
مانند سود و ســرمایه گزارش شده دارند. نتایج تحقیقها نشان 
می دهد که هزینه های سیاســی و فشــارهای بازار ســرمایه 
خارجــی، توصیف کننده اســتفاده اختیاری از اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی به وسیله شرکتها است. بنابراین، 
کاهش هزینه های سیاســی شــرکتهای بزرگتر می تواند ناشی 
از پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی باشد 

.(Kolsi and Zehri, 2013)

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
و تئوری حاکمیت شرکتی

 حاکمیت شرکتی، مجموعه ای از ســازوکار سازمانی است که 
تعریف کننده، هدایت کننده و کنترل کننده قدرت و تصمیمهای 

مدیران اســت. اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
را می توان به عنوان ســازوکاری از حاکمیت شــرکتی به شمار 
آورد  که به وســیله ارائه نوآوریهایی بــرای کاهش نبود تقارن 
اطالعاتی، بهبود گزارشگری مالی و معرفی رویه های کنترلِی 
 (Kolsi and Zehri, همراه با رویه های بهتر، ارائه شــده اند
(2013. شــرکتهایی با مالکیت دولتی باال، تمایل بیشــتری 

برای اعمال فشــارهای سیاســی برای تحت تأثیر قرار دادن 
کیفیــت حسابرســی دارند که این امر ســبب کاهــش کیفیت 

اطالعات حسابداری می شود.
پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب 
افزایش شفافیت و افشــای اطالعات و بنابراین سبب تعدیل 
آثار منفــی مالکیت دولتی و ســبب بهبــود کیفیت اطالعات 
حسابداری می شود. اگر مدیران دارای درصد کمتری از سهام 
شرکت باشند، این خود سبب جلوگیری از انحراف مدیریت از 
هدف حداکثرســازی منافع شرکت خواهد شد؛ چرا که مدیران 
در پی امنیت و تداوم شــغل خود هســتند. از ســوی دیگر اگر 
امنیت شــغلی مدیران با درصد باالیی از ســهام تضمین شده 
باشــد، ممکن اســت از به کارگیری رویه هــای افزایش دهنده 

پذیرش 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

موجب افزایش

منابع تأمین مالی

برای شرکتها می شود
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منافع ســهامداران خــودداری کرده و بیشــتر به دنبــال منافع 
شــخصی خود باشند. بر این اســاس، به دلیل این که پذیرش 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب بهبود کیفیت و 
شفافیت گزارشگری مالی می شود، می تواند سبب کاهش رفتار 
فرصت طلبانه مدیران نیز در قالب مدیریت ســود و دستکاری 

.(Kao and Wei, 2014) آن شود
برای  بین المللی گزارشگری مالی  نوآوری استانداردهای 

کاهش نبود تقارن اطالعاتی
 نبود تقارن اطالعاتِی بیشتر، محدودیتی برای ساختار حاکمیت 
قوی است. در این راستا، استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی ارائه کننده اطالعاتــی غنی تر و راه حل کاراتری برای حل 
مسئله نبود تقارن اطالعاتی است؛ همچنان که نتایج تحقیقها 
حاکی از کاهــش نبود تقارن اطالعات و هزینه ســرمایه برای 
شرکتهایی است که اقدام به پذیرش و به کارگیری استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی کرده اند.
نتایج تحقیقها نشانگر این امر است که پذیرش استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی، سبب ارائه اطالعات حسابداری با 
محتوای اطالعاتی بیشتری نسبت به استانداردهای بومی شده 
و نبود تقــارن اطالعاتی را کاهش می دهد؛ هرچند، این اثر به 
محیط اطالعاتی و شــکل ارائه اقالم حســابداری نیز بستگی 
دارد (Kolsi and Zehri, 2013). استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی سبب شفافیت بیشتر گزارشهای مالی، کاهش 
نبود تقارن اطالعاتی و کاهش ابهامها و ریســکهای براوردی 
می شــود و به دنبال آن هزینه ســرمایه کمتر و نقدینگی بیشتر 

.(Kao and Wei, 2014) بازار را موجب می شود
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و بهبود کیفیت 

گزارشگری مالی
کیفیت اطالعات حسابداری، در واقع خروجی حاکمیت شرکتی 
قوی به شــمار مــی رود. کیفیت اطالعات، رویــه مهمی برای 
محافظــت منافع ســهامداران در مقابل رفتــار فرصت طلبانه 
مدیران اســت. اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، 
ســبب بهبود کیفیت افشای اطالعات شده و دربردارنده ویژگی 
جدید حسابداری اســت که از طریق شفافیت بیشتر، نمود پیدا 
می کند. این مفهوم از اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی، به دنبال تغییر نگرش قانونی شرکت به نگرش اقتصادی 

است؛ یعنی شناخت باید براســاس واقعیت اقتصادی)محتوا( 
انجام شود و نه شــکل قانونی. این وضعیت که سبب شفافیت 
بیشــتر و غنی تر اطالعات می شود، از الزامهای استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی و ارائه اطالعاتی مربوط و جزئی تر 

.(Kolsi and Zehri, 2013) است
بهبــود کیفیــت اطالعــات حســابداری در اثــر به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، ســبب کاهش 
رفتار اختیاری و فرصت طلبانه مدیران شــده و ساختار حاکمیت 
شرکتی بهتری را در سطح شرکت ایجاد خواهد کرد. به عبارتی، 
نتایج تحقیقها نشــان دهنده این اســت که پدیده هموارسازی 
سود برای شرکتهای پایبند به استانداردهای بین المللی، کاهش 
یافته و اقالم تعهدی غیرعادی )دســتکاری های حسابداری( 
به وســیله بازار سهام، ارزش کمتری به خود اختصاص می دهد 

.(Lapointe et al., 2006)

استانداردهای بین المللی نماد حرکت به سمت 
تئوری مباشرت

اگرچه تئوری نمایندگی حاکی از این اســت که منافع مدیران از 
منافع مالکان جداست و نوعی تضاد در این رابطه برقرار است، 
تفســیر جایگزینی از این رابطه نیز وجود دارد. تئوری مباشرت 
حاکی از این اســت کــه فرضهای تئــوری نمایندگــی درباره 
افزون ســازی منافع فردی و شــخصی، ممکن است برای 
همه مدیران صادق نباشــد. به عبارتی، برخالف جهتگیری 
شــخصی و افزون سازی منافع شــخصی، برخی مدیران در 
حقیقت مباشرانی هستند که برای تأمین بهترین شکل منافع 
 (Wai-To برای مالکان، برانگیخته شــده و تالش می کنند

.Leung, 2013)

همان طــور کــه در جــدول 1 دیــده می شــود، شــرکتها 
می توانند از ُبعد عوامل خاص شــرکتی از پذیرش و به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منتفع شوند. برای 
مثال، اگرمدیران از این امر آگاه باشــند که رشــد کســب وکار با 
تأمیــن مالی کافی پروژه هــای تجاری مرتبط می باشــد، نیاز 
بیشــتری برای برقراری روابط برون سازمانی با سرمایه گذاران 

 .(Ball et al., 2003) تأمین کننده سرمایه خواهند داشت
به دلیل این که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری 
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مالی ســبب تقویت افشای بیشــتر و بهتری می شود، مدیران 
ممکن اســت نیازهــای تأمین ســرمایه خود را با تالشــهای 
جایگزینی در راستای همراهی کامل با پذیرش استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی تأمین کنند.
به عبارتی، پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، 
بیشتر با تئوری مباشــرت که دارای نگرش درازمدت، برون نگر و 
هدف افزون ســازی منافع همه گروههای ذینفع می باشد، سازگار 
است؛ یعنی به نوعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی ســبب حرکــت از دیدگاه تئوری نمایندگی به ســمت تئوری 
مباشــرت می شــود. تفاوت بین این دو تئوری را می توان به شرح 

.(Wai-To Leung, 2013) جدول 1 خالصه کرد

چالشهای پذیرش استانداردهای بین المللی
نتایــج تحقیقهــا، چالشــهای جــدی پذیــرش و به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی در کشورهای در 
حال توسعه را نشان می دهد. برای مثال، می توان به مواردی 
همچــون ماهیــت پیچیده برخــی اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، رهنمودهای غیرکافی در رابطه با پذیرش 
اولیه )اولین بار( اســتانداردها، ماهیــت مبتنی بر مالیات بودن 
نظام حســابداری ملی، کاربردپذیری استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی برای شرکتهای متوســط وکوچک، ترجمه 

اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی و بازارهــای 
ســرمایه محدود کشــورها، اشــاره کــرد. برخــی تحقیقهای 
دیگر، مواردی مانند فاصله و شــکاف زیاد بین استانداردهای 
ملی و اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، نیاز برای 
قضاوتهــای زیــاد در به کارگیــری اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی، ترجمه استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی به زبانهای بومی و هزینه تدوین اســتانداردهای جدید را 

.(Tyrrall et al., 2007) برشمرده اند
پیچیدگی برخی استانداردهای حسابداری

 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهایی 
تصور می شــوند که استفاده گسترده از حســابداری ارزش بازار را 
دستور کار خود قرار می دهد و این دیدگاه را ایجاد می کند که برخی 
از اســتانداردهای جدید ناشی از پذیرش استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی، خیلی پیچیده بوده و بنابراین هنگام اجرای این 

استانداردها، نیازمند توجه و دقت زیادی است. 
به عبارتی، وقتی که بازار ســرمایه دارای نقدینگی کافی نباشــد، 
مدیران ممکن اســت قیمتها را دســتکاری کنند. وقتی که ارزشهای 
جاری به وســیله الگوهای ارزشیابی براورد می شــوند، نتایج حاصل 
ممکن اســت نادرســت و دارای اشکال باشــند؛ زیرا مدیران ممکن 
اســت از طریق انتخابهای خود نســبت به الگــو و متغیرهای آنها، 

 .(Maradona and Chand, 2014) براوردها را تغییر دهند

تئوری مباشرتتئوری نمایندگیموضوعردیف

فرد واقعیت محور5فردی اقتصادی4 ویژگی فردی مدیر1

به دنبال پس انداز گروهی7 به دنبال پس انداز فردی6 رفتار2

انگیزش3 
نیازهای انضباطی و اقتصادی پایین )روانشناختی، 

امنیتی، اقتصادی(، برون سازمانی
نیازهای انضباطی باالتر )رشد، دستاوردها، 

واقعیت محوری(، درون سازمانی

مالکانمدیران دیگرمقایسه اجتماعی4 

تعهدهای ارزشی بیشترتعهدهای ارزشی کمترهویت5 

فردی )تخصص(نهادی )قانونی، زورگویانه(قدرت6

اعتبار9 و مصون سازیسازوکار های کنترلی8 جهتگیری ریسک7

درازمدتکنترل هزینه کوتاه مدتچارچوب زمانی مدیر8

افزایش منافع گروهیمنافع شخصیهدف مدیر9

فاصله قدرتی کمترفاصله قدرتی10 بیشترتفاوت های فرهنگی10

جدول 1- تفاوت بین تئوری نمایندگی و تئوری مباشرت
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حســابداری برحســب ارزشــهای جاری، می تواند به طــور بالقوه اثر 
تأییــدی تهیــه صورتهای مالی براســاس اســتانداردهای بین المللی را 
کاهش دهد. زمانی که ارزشهای نقدی بازاِر داراییها و بدهیها در دسترس 
نباشد، شــرکتها براوردهای خود از ارزشها را که شــاید با ارزشهای بازار 
برابر نیستند، ارائه خواهند کرد و این امر موجب افزایش فرصتهایی برای 
دستکاری مدیران خواهد شــد که به نوبه خود، سبب می شود صورتهای 
مالی تهیه شــده براســاس اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
نسبت به اســتانداردهای داخلی، از قابلیت استناد و قابلیت تأییدپذیری 

.(Balakrishnan et al., 2012) کمتری برخوردار شوند
قضاوت در اجرای استانداردها

نتایج تحقیقها نشــانگر این امر اســت که اجرای استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی، دربردارنده اعمال قضاوت و تفسیر 
اســتانداردها می باشد که خود می تواند ســبب ایجاد تفسیرهای 
متفاوتی بین حسابرسان از بابت به کارگیری رویه های حسابداری 
مناسب شود (Sinaga and Wahuni, 2012). استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی مبتنی بر اصول و کاربرد آن نیازمند 
تفسیر و قضاوتهایی است که خود نیازمند شرایطی مانند رقابت، 
مدیران آموزش دیده و باانضباط، حسابرســان مستقل، قوانین 
حمایت کننــده گســترده از ســرمایه گذاران و نظــام حقوقی کارا 
می باشــد. می توان گفت، بسیاری از این عوامل در کشورهای در 
.(He et al., 2009) حال توسعه به طور کامل شکل نگرفته است

آموزش و یادگیری
پذیرش و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، 
نیازمند آشــنایی حسابداران و حسابرســان با این استانداردها در 
راستای تفسیر دقیق تر و اجرای صحیح تر این استانداردها می باشد 
که خــود  نیز نیازمند برنامه های آموزشــی منظمی برای آموزش 
تهیه کننــدگان صورتهای مالی، حسابرســان و اســتفاده کنندگان 

صورتهای مالی با استانداردهای حسابداری جدید است.
نتایــج تحقیقها نشــان می دهد کــه وقتی اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی در کشــورهای غیرانگلیسی زبان 
پذیرفته می شــود، ترجمه اســتانداردها از زبــان اصلی آنها به 
زبان متفاوت ملی می تواند به تأخیر در فرایند پذیرش و اجرای 
 (Larson and درســت اســتانداردهای بین المللی بینجامــد
(Street, 2004. از طرفی، ترجمه اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی می تواند سبب ایجاد ریسک ترجمه نادرست 

و منجــر به نبــود یکنواختی بیــن اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و ترجمه های آن در کشــورهای دیگر شود 

.(Dahlgren and Nilsson, 2012)

ماهیت معامله ها در کشورهای در حال توسعه
بیشــتر شرکتهای ســهامی در کشــورهای در حال توسعه، در 
مالکیت دولت قرار داشــته و به شدت متکی بر بازارهای داخلی 
تحت مقــررات دولتی برای مواد اولیه تولید، کارگر و ســرمایه 
بوده و بیشتر دارای معامله ها با اشخاص وابسته هستند. چنین 
بازاری که متکی به معامله ها با اشــخاص وابســته اســت، با 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که برای اندازه گیری 
معامله ها به دور از معامله ها با اشخاص وابسته طراحی شده اند، 

.(He et al., 2009) قابل مقایسه و رقابت نیست

نتیجه گیری
پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را می توان 
به عنــوان فرصتی بــرای بهبــود روابط نمایندگــی تلقی کرد؛ 
به گونــه ای که ابزاری برای ســازوکار کنترلی بین مالک و مدیر 
تلقــی شــده و به نوعی به عنوان ســازوکار کنترلــی روابط بین 
ســهامدار و اعتباردهنده باشد. هزینه های سیاسی و فشارهای 
بازار ســرمایه خارجــی، توصیف کننــده اســتفاده اختیاری از 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به وسیله شرکت ها 
به عنوان ابزار مدیریت هزینه های سیاسی است. استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی را می توان به عنوان سازوکاری از 
حاکمیت شــرکتی از طریق ارائه نوآوریهایش برای کاهش نبود 
تقارن اطالعاتی، بهبود گزارشــگری مالی و معرفی رویه های 

کنترلی همراه با رویه های بهتر، معرفی و ارائه کرد.
پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، فرصت 
بهبود دیگری را نیز دربــر دارد؛ به این معنی که اگرچه تئوری 
نمایندگی حاکی از این اســت که منافع مدیران از منافع مالکان 
جداســت و نوعــی تضــاد در این رابطــه وجود دارد، تفســیر 

جایگزینی از این رابطه نیز وجود دارد. 
تئوری مباشرت حاکی از این است که فرضهای تئوری نمایندگی 
درباره افزون ســازی منافع فردی و شــخصی، ممکن است برای 
همــه مدیران صــدق نکنــد. به عبارتــی، برخــالف جهتگیری 
شــخصی و افزون سازی منافع شخصی، برخی مدیران در حقیقت 
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مباشــرانی هســتند که برای تأمیــن بهترین شــکل منافع برای 
مالکان برانگیخته شــده و تالش می کنند.  به بیان دیگر، پذیرش 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بیشتر با تئوری مباشرت 
که دارای نگرش درازمدت، برون نگر و هدف افزون ســازی منافع 
همه گروههای ذینفع می باشــد، ســازگار اســت؛ یعنــی به نوعی 
پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب حرکت از 

دیدگاه تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت می شود.
پیچیدگی برخی اســتانداردهای حسابداری از بابت استفاده بیشتر 
از حسابداری ارزش بازار )ارزش منصفانه(، اعمال قضاوت در اجرای 
استانداردها ناشی از مبتنی بر اصول بودن استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، آموزش و یادگیری از بابت ترجمه استانداردها از 
زبان اصلی آنها به زبان متفاوت ملی و در نهایت ماهیت معامله ها در 
کشورهای در حال توسعه و زیر مالکیت دولتی که دارای معامله های 
درون گروهی زیادی هستند، از چالشهای جدی پذیرش و به کارگیری 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است.

پانوشتها:
1- International Financial Reporting Standards (IFRSs)
2- Agency Theory
3- Stewardship Theory
4- Economic Man
5- Self-Actualizing Man
6- Self-Serving
7- Collective Serving
8- Control Mechanisms
9- Trust
10- Power Gap
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