
13
99

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
10

7 
ره

ما
ش

1

مدیریت مالی عمومی، مهمتر از همیشه

سخنرانی پایانی آلن جانسون (Alan Johnson) نایب رییس فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در سمینار اینترنتی جهانی انجمن 

(COVID-19) 19 درباره کووید (ICAI) حسابداران رسمی هند

بعدازظهر و عصر شما شرکت کنندگان از سراسر جهان در سمینار اینترنتی، به خیر. من آلن جانسون (Alan Johnson) ، نایب رییس 
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) هستم، و مفتخرم که امروز از من خواسته شده سخنان پایانی را ایراد کنم.

در ابتدا می خواهم از آتول کومار (Atul Kumar) رییس و نیهار جامبوساریا (Nihar Jambusaria) نایب رییس انجمن حسابداران رسمی 
هند، ارائه دهندگان بســیار و شرکت کنندگان مخاطب تشکر کنم. انجمن حســابداران رسمی هند، عضو خیلی فعال و مهم فدراسیون بین المللی 
حسابداران است و برگزاری این سمینار اینترنتی برای گفتگو درباره بعضی از موضوعهای مربوط در این زمانهای چالشی، یک ابتکار بزرگ بود.

 (Tom Seidenstein) رییس فدراسیون بین المللی حسابداران و تام سیدنشتاین (In-Ki Joo) به ویژه خوشحالم که دکتر این کی جو
رییس هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) توانستند امروز در این سمینار شرکت کنند. 

همچنین از ســخنرانان هندی و بین المللی تشکر می کنم که در روز دوشنبه عیدپاک وقت گذاشتند تا دیدگاه هایشان درباره اثر همه گیری 
کووید 19 بر گزارشــگری و اطمینان بخشی را به اشتراک بگذارند. ما سخنان سخنرانانی 
از چهار قاره شامل آسیا، استرالیا، اروپا و امریکای شمالی، از همکارانمان در کره، هند، 
اندونزی، ســریالنکا، مالزی، میانمار، دوبی، استرالیا، اسپانیا، ایرلند، بریتانیا، رومانی، 

ایاالت متحد و کانادا را شنیدیم.
دیدگاه هایی که طی سه ســاعت آخر به اشــتراک گذاشته 
شــد، جالبترین دیدگاه ها بود، اما ازنظــر تنوع دیدگاه های 

جغرافیایی کمتر نبود.
این نشــان دهنده قدرت جمعــی حرفه جهانی 
ماســت کــه در زمــان نیــاز گردهــم می آییم تا 
نظراتمان را که ناشــی از چشم اندازهای متفاوت 
و متنوع ماســت، به اشتراک بگذاریم. این قدرت 
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یک حرفه جهانی است که درنظر دارد نقش ما را برای فعالیت 
همیشگی در جهت منافع همگانی، ارتقا دهد.

سمینار اینترنتی امروز چند مورد را بسیار روشن کرد:
• حسابرسی باکیفیت، و درواقع کار حرفه ما به طور کلی، 

به اندازه همیشه برای کارکرد سالم بازارهای سرمایه و اقتصاد 
جهانی اهمیت دارد.

• کار ما به همان اندازه برای صنایع چندملیتی مهم است 
که برای کسب وکارهای کوچک و به نوبه خود برای جوامع، 

خانواده ها و افراد اهمیت دارد.
• همه ما در حال رویارویی با مسائل مشابه در سراسر جهان 

هستیم، اگر چه در مسیرهای متفاوت.
• ما فرصت و مسئولیت چشمگیری برای پرهیز از پاسخهای 

چندپاره به موقعیتهای کنونی داریم.
• و، تنها راه برای کامل کردن حقیقی ماموریت ما در اقدام 

در جهت منافع همگانی، اقدام هماهنگ است، نه به عنوان 
واحدهای جداگانه.

من زیرتاثیر پاســخی که حرفه تاکنون به موقعیت کنونی ما 
داده اســت قرار گرفته ام. می بینم که به سرعت و مصمم پاسخ 
می دهیم، و همه را تشــویق می کنم که در این مســیر بمانیم. 
چالشــهایی که همه ما درنتیجه بحران کووید 19 با آن روبه رو 
می شــویم، حرفه را فــرا می خواند کــه کاری را انجام دهد که 
به بهترین شــکل می توانیــم انجام می دهیم؛ یعنی اســتفاده 
از مهارتهــا و تخصص بــرای اندرزدادن و حمایــت از دولتها، 
کســب وکارهای بزرگ وکوچک، کارآفرینهــا و اعضای جامعه 
به طور کلی برای ترسیم مسیرهایی برای بهبودی از آثار جدی 

کووید 19 در سراسر جهان.
روشــن است که جهان برای یک همه گیری از این نوع آماده 
نبود. ارزیابیهای ما از ریسک، به طور رضایت بخش این بحران 
را پیش بینی نکرده بود، و درجایی که کرده بود اثر کاهنده به طور 
روشــن کافی نبوده است. آنچه باید انجام دهیم این است که از 
موقعیتی که در آن هســتیم درســهایی بگیریم و اطمینان پیدا 
کنیم که برای بحرانهای جهانی در آینده آمادگی بیشتری داریم.
این ممکن نیســت که بگوییم قرنطینه تــا چه زمانی به طول 
می انجامد، یا درواقع چه مقدار خســارت به اقتصادها و معیشت 
مردم وارد می شود، و چقدر طول می کشد تا بهبودی به طور کامل 

به دســت آید. اما می دانیم که تا االن میزان خسارت در سراسر 
جهــان درخورتوجه بوده اســت، و میلیونها نفر، اگــر میلیاردها 

نباشد، به میزان درخورتوجهی زیر تاثیر قرار خواهند گرفت.
در نظر دارم در نتیجه گیری ســمینار اینترنتــی امروز، چند 

نکته را مطرح کنم.
1- اول، مهارتهای حرفه ای و مشاوره ما هرگز مهمتر از 
این نبوده است. ما باید به هدایت دولتهایمان، کسب وکارهای 
برنامه ریزی  در  جامعه  عضو  افراد  درواقع  و  بزرگ وکوچک، 
فعالیت  ازسرگیری  باز  از  پشتیبانی  به منظور  بحران،  از  فراتر 

اقتصادی، کمک کنیم.
بخش  مالی  مدیریت  که  دید  خواهیم  همچنین  ما  دوم،   -2
عمومی مهمتر از هر زمان دیگری در گذشته خواهد بود، 
زیرا از دولتهای سراسر جهان خواسته شده که از شهروندان خود 
به روشهای بی سابقه و اغلب بدون زیرساخت یا استانداردهایی 
برای انجام این کار، حمایت کنند. دوباره، این موضوع نه تنها 
فرصتی برای حرفه فراهم می کند، بلکه مسئولیتی مهم نیز بر 

دوش آن می گذارد.
مــا باید به مبارزه بــرای پیشــرفت در مدیریت مالی بخش 
عمومــی ادامه بدهیــم، ازجملــه به کارگیری اســتانداردهای 
بین المللی حسابداری بخش عمومی، برای کمک به دولتها تا 
میدان دید گسترده تری نســبت به منابع و تعهدات خود داشته 
و بر اساس مدیریت مالی صحیح تصمیم بگیرند، تا به آنها در 

انتقال خدمات بهتر به جوامع کمک کنیم.
تســهیل مدیریت اثربخــش داراییهای عمومی، همیشــه 
بخشی از ماموریت هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی بوده اســت و آنها همکاری نزدیکی با دولتها و 

افتخار می کنم که

عضوی از یک حرفه جهانی هستم که

 در جامعه بسیار خوب عمل می کند تا

 جهان را تبدیل به جای بهتری کند
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دیگر ذینفعان دارند تا به تسهیل استقرار عملی استانداردهایشان 
کمک کنند.

نکته ای که به روشــنی در این بحران مشــخص شد این بود 
که دولتها به طور کلی به اندازه کافی در خدمات عمومی ابتدایی 
ســرمایه گذاری نکرده اند، که تا قسمتی به دلیل کمبود منابع یا 

دیگر اولویتهای سیاسی بوده است.
ما باید به دقت بر این پرســش تمرکز کنیــم که در کمک به 
ارتقای پاســخگویی بخــش عمومی و تضمیــن این که برای 
تقویــت خدمات عمومــی در همه جای جهان ســرمایه گذاری 

صورت گرفته است، حرفه ما چه نقشی باید ایفا کند.
3- در پایان، همینطور که جلو می رویم، باید بر آموخته های این 
بحران تمرکز کنیم، با توجه به آماده بودن برای مدیریت بحرانهای 

جهانی؛ و فرایندهای مدیریت ریسک ما باید تقویت شوند.
ما نقــش مهمی برای کمــک به تقویت مدیریت ریســک 
داریم، ازنظر کمک به دولتها و کســب وکارها برای برنامه ریزی 
و آماده شــدن برای باالترین ریسکها که ازنظر تناوب نادرند اما 

آثار درخورتوجهی دارند.
قبــل از این که نتیجه گیــری کنم، می خواهم بگویم بســیار 
خوشــحالم که بســیاری از ما توانســتیم امروز اینجا باشــیم، 
اگرچه مجازی، زیر این به این معناســت که ما ســالم هستیم. 
همچنین می دانیم که چقدر خوش اقبال هستیم، و من به همه 
خانواده هایی در سراســر جهان می اندیشــم که عزیزان خود را 
به طور ناگهانی ازدســت دادند. تردیدی نیســت که قهرمانان 
امروز و فردا، و اگر روراســت باشــم، آینــده قابل پیش بینی، 
پزشــکان، پرســتاران، کادر درمان، محققین و دانشمندان، و 
همه کسانی هستند که برای نجات زندگیها و کمک به حفاظت 

از ما تالش می کنند. ما به آنها یک قدردانی بزرگ بدهکاریم، 
بدهی که شاید هیچوقت نتوانیم به طور کامل آن را بپردازیم.

من متقاعد شــده ام که حرفه جهانی ما هرگز نقشــی تا این 
اندازه مهم برای حمایت از جامعه در مهار این چالش جهانی و 
کمک به دولتها و کسب وکارها در ناوبری مسیر به سوی بهبودی 
نداشته است. شایستگیهای حرفه ای ما، مجموعه ای از دانش 
و تواناییهای حرفــه ای، همراه با رفتارهــای درون فردی، که 
همه برمبنــای رفتار اخالقی ما بنا شــده اند، اکنون به شــدت 
مربوط هستند. نقش ما به عنوان مشاوران مورداعتماد هرگز 

مهمتر از این نبوده است.
ما باید بــا جدیت بر کاری که انجــام می دهیم تمرکز کنیم، 
کــه به همان انــدازه در ســمت دیگر این همه گیــری هولناک 
اهمیــت دارد: آنجا که دولتهــا به ســازوکارهایی برای فراهم 
کردن حمایت مالی از سامانه ها و شهروندان نیاز دارند؛ آنجا که 
اقتصادها شــروع به بهبودی می کنند؛ آنجا که کسب وکارها به 
جریان نقد برای بازسازی نیاز دارند ... ما باید به عنوان شریک 

و حل کننده مشکالت در کنار آنها باشیم.
من امــروز از دنبال کردن این ســمینار اینترنتی لذت بردم و 
افتخــار می کنم که عضوی از یک حرفه جهانی هســتم که در 
جامعه بســیار خوب عمــل می کند تا جهــان را تبدیل به جای 

بهتری کند.
دوباره از همه سخنرانان، همه شرکت کنندگان از سراسر هند 
و بســیاری از دیگر کشــورهای جهان تشکر می کنم. امیدوارم 
بتوانیم به زودی از این بحران عبور کنیم. کووید 19 به ما نشان 
داده است که همه گیریهای جهانی تمایز قائل نمی شوند و همه 
ما اثر می پذیریم، بعضی به طور واضح بدتر از دیگران آســیب 

می بینند، و این ربطی به جایگاه ما در جامعه ندارد.
همچنین امیــدوارم در آینده خــود را در جهانی منصف تر، 

مهربانتر و دلسوزتر بیابیم.
مراقب خودتان باشید.

متشکرم.

منبع:
• https://www.ifac.org/news-events/2020-04/pfm-more-
important-ever

باید

 به مبارزه برای پیشرفت در

مدیریت مالی بخش عمومی

 ادامه بدهیم




