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ترجمه: مریم میرزاپور 	
I. Mackintosh and IFRS                   

مقدمه
اهمیت استانداردس��ازی جهانی در حوزه گزارشگری مالی از 
جمله هدفهایی اس��ت که تقریبًا در تمام کش��ورهای جهان از 
جمله در هر نهاد بین ا لمللی که مسئول نظام مالی بین المللی 
اس��ت، مطرح می باشد. س��اختار بازارهای سرمایه به سرعت 
درحال تغییر و جهانی ش��دن اس��ت و چنی��ن تغییری نیازمند 
گزارش��گری براس��اس اس��تانداردهای بین ا لمللی می باش��د . 
  وجود تفاوتهای بس��یار در استانداردهای بین المللی مختلف، 
معام��الت در ب��ازار س��رمایه را با دش��واریهای ج��دی مواجه 
کرده اس��ت. همچنین، ش��رکتهای بین ا لملل��ی نیازمند ارائه 
صورتهای مالی خود براساس استانداردهای جهانی هستند. 
موارد نامبرده ضرورت به کارگیری اس��تانداردهای بین ا لمللی 
را بیش از پیش یادآور می شود؛ اما این سئوال همواره مطرح 
ب��وده که چگونه ام��کان اجرای اس��تانداردهای بین المللی در 
یک منطقه وجود دارد؟ چه مواردی نیاز به ارزیابی و بررس��ی 
دقیق دارن��د؟ چه نیازهایی قب��ل از اجرای اس��تانداردها باید 
برطرف ش��وند؟ اجرای اس��تانداردها ش��امل س��ه گام اصلی 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و ارزیابی منابع موجود می باشد 
و بدون بررس��ی این مراحل، اجرای چنین استانداردهایی در 

یک منطقه با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. 

اهمیت و چالشهای
به کارگیری استانداردهای بین المللی

گزارشگری مالی
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بازارهای سرمایه  جهانی
در گذشته تأمین سرمایه تنها در سطح ملی صورت می پذیرفت. 
ش��رکتهایی ک��ه تصمیم به افزایش س��رمایه داش��تند، بیش��تر 
مناب��ع موردنیاز خ��ود را از تأمین کنن��دگان محلی)مانند بانکها، 
سرمایه گذاران و بازار سهام آن  کشور( فراهم می کردند. در این 
موارد، تأمین کنندگان و تحصیل کنندگان سرمایه هر دو در یک 
کشور قرار داشتند و هر دو با مبانی تهیه صورتهای مالی در آن 

کشور آشنا بودند.
امروزه تجارت جهانی بس��یار متفاوت اس��ت. مجموعه ای از 
عوامل ش��امل زدودن محدودیتها و موانع تجاری، آزادس��ازی 
بازارهای مالی، پیشرفتهای حوزه فناوری و ظهور اقتصادهای 
در ح��ال توس��عه، همگی منج��ر به ایجاد ی��ک محیط تجاری 
بس��یار متفاوت شده اس��ت. امروزه رقابت جهانی امری عادی 
تلقی می ش��ود، بازارهای س��رمایه در س��طح جهان با یکدیگر 
پیوند متقابل دارند و س��رمایه گذاران در جس��تجوی فرصتهای 
جدی��د س��رمایه گذاری، مرزهای جغرافیایی کش��ورهای جهان 
را درمی نوردن��د؛ به گون��ه ای ک��ه محدودیته��ای مل��ی ب��رای 

شرکت کنندگان در بازار سرمایه از بین رفته است.
امروزه تجارت به س��رعت در حال انجام می باش��د. پویایی بازار 
باع��ث ایج��اد محدودیته��ای کمت��ر و فرصته��ای بیش��تری برای 
سرمایه گذاران، شرکتها و کشورها شده است. با وجود این، سرعت 
زی��اد معامالت جهانی و تغییر روش��های تأمین س��رمایه از ملی به 
بین الملل��ی، چالش��های بزرگی را ب��رای سیاس��ت گذاران این حوزه 
به وج��ود آورده اس��ت. بحران مال��ی اخیر، مثال روش��نی از ناکافی 
بودن رویکردهای منطقه ای و ملی برای مدیریت بازارهای سرمایه 

می باش��د. بنابرای��ن ب��رای رفع این کاس��تی ها، اقتص��اد جهانی به 
استانداردهایی نیاز دارد که در سطح بین المللی پذیرفته  شده باشند.
جهانی ش��دن روش��های تأمین سرمایه، س��رآغاز حرکت به 
سمت جهانی شدن اس��تانداردهای گزارشگری مالی می باشد. 
اگ��ر س��رمایه گذاران و س��رمایه پذیران در سراس��ر  در واق��ع، 
جهان پراکنده باش��ند، نیازی به وجود مجموعه استانداردهای 

حسابداری جداگانه برای هر کشور نخواهد بود.
 در ضم��ن، وج��ود نیازه��ای متن��وع گزارش��گری، هزین��ه 
ش��رکتهای چندملیت��ی دارای واحده��ای فرع��ی بین المللی را 
افزای��ش داده اس��ت. این امر، همچنین به عن��وان مانعی برای 
کار قانونگذارانی تلقی می ش��ود که به اندازه گیری عملکرد مالی 

به عنوان پشتوانه ای برای تدوین قوانین دیگر نیازمندند.
تفاوته��ای مل��ی در گزارش��گری مال��ی به عنوان مانع��ی برای 
تخصیص کارای س��رمایه به ش��مار می آید؛ زی��را موجب افزایش 
می ش��ود.  س��رمایه گذاران  هزین��ه  و  غیرض��روری  ریس��کهای 
ب��رای مث��ال، تحلیلگر بازار بورس��ی ک��ه به دنبال ارزیابی  س��هام 
کم  قیمت گذاری ش��ده ش��رکتهای فع��ال در صنعت خودروس��ازی 
اس��ت، باید به این نکته توجه کند که امروزه همتایان این صنعت 
همانند دیگر ش��رکتهای خودروس��ازی بین المللی هس��تند. برای 
نمونه، ش��رکت ف��ورد نه تنها با جنرال موتور، بلک��ه باید با تویوتا، 
هیوندای، بی ام و، جگوار، جیلی، رنو و بسیاری ازشرکتهای  دیگر 
رقابت کند. بدین ترتیب برای ارزیابی  سهام این شرکتها تحلیل گر 
باید صورتهای مالی ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در بورسهای چین، 
فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، کره، ایاالت متحد امریکا و انگلستان 
را مورد تحلیل قرار دهد. این موضوع زمانی چالش برانگیز خواهد 
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ش��د و کار تحلیلگر را بس��یار پیچیده خواهد کرد که در هر کش��ور، 
از مجموعه متفاوتی از اس��تانداردهای حس��ابداری استفاده شود؛ 
زیرا این امر موجب می ش��ود تا حتی مبالغ اقالم قابل فهمی مانند 
درامد یا س��ود، بس��یار متفاوت باش��د. این مث��ال به تنهایی علت 
حمایت رهبران گروه بیس��ت و س��ازمانهای بین الملل��ی از کمیته 

تدوین استانداردهای بین المللی را نشان می دهد.

چگونگی به کارگیری استانداردهای بین المللی
اغل��ب ای��ن س��ئوال پرس��یده می ش��ود که آی��ا هیئ��ت تدوین 
اس��تانداردهای بین المللی حسابداری روش اس��تانداردی دارد 
که کش��ورها بتوانند به منظور اس��تقرار استانداردهای بین المللی 
از آن پیروی کنند؟ پاس��خ س��اده به این پرس��ش »خیر« است. 
هر کشور ویژگیهای خاص خودش را دارد که ترکیبی از تجربه، 
زیرساختهای حرفه ای و میزان عالقه مندی مراجع قانون گذاری 
آن کشور است. اس��تقرار و استفاده از استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی، ش��بیه برنامه های کاربردی تلفنهای همراه 
نیس��ت که به س��ادگی بارگذاری و اجرا ش��وند. البت��ه ناامید هم 

نباید ب��ود؛ درواقع مراحل و رویکردهای مش��ترکی وجود دارد 
که س��ودمند هس��تند؛ در ادامه به بیان این گامها، رویکردها و 

کاستیها پرداخته می شود. 
گام اول: سیاست گذاری

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مانند تشکیل 
یک خانواده است؛ یعنی ضروریست تا با یک برنامه ریزی دقیق 
به بهترین ش��کل انجام شود. تعیین اولویتها و برنامه ها، اولین 
گام به س��مت پذی��رش اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مالی می باش��د. نتایج بررسیها نش��ان می دهد تصمیمهایی که 
در ابت��دا گرفته نمی ش��وند، در آینده به اجب��ار اتخاذ می گردند یا 
چنی��ن تصمیم گیریهایی انجام نمی ش��ود و فرایند تصمیم گیری 
با مش��کل مواجه می ش��ود. پذی��رش و اجرای اس��تانداردهای 
بین المللی، نوعی تالش گروهی به ش��مار می آید؛ پس نیازمند 
یک سرپرست است تا آن را هدایت کند. کشورهایی که تا به حال 
در اجرای اس��تانداردهای بین المللی حسابداری موفق بوده اند، 
همگی دارای س��ازمان واحدی بوده اند که کار آن هدایت فرایند 
اس��تقرار و اس��تفاده از اس��تانداردهای بین المللی بوده است. از 
منظر آرمانی، این س��ازمان مرجع قانونی اس��ت که مس��ئولیت 
تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری قابل اجرا را ب��ر عهده دارد. 
ف��ارغ از اینکه چه س��ازمانهای دیگری در این فرایند مش��ارکت 
می کنند، آنها باید بپذیرند که مرجع مذکور رهبر گروه می باش��د. 
البته در برخی از موارد، نقش رهبری به وضوح مشخص نیست 
و در برخی از موارد نیز هیچ رهبر مشخصی مشاهده نمی شود. 
در بعض��ی از موارد هم چندین گروه تص��ور می کنند که رهبری 
فراین��د را بر عهده دارن��د؛ حال آنکه فرایند تح��ت کنترل هیچ 
ک��دام از آنه��ا نیس��ت. این در حالی اس��ت که یک گ��روه بدون 
داش��تن یک رهبر به ندرت موفق می شود. بنابراین وجود رهبر 
گروه در پذیرش و اجرای اس��تانداردها بسیار اهمیت دارد و نبود 

آن چالش برانگیز خواهد بود.
توافق برای اجرای استانداردهای بین المللی حسابداری

تعداد کمی از کش��ورها و رهبران دارای ق��درت کافی برای الزامی 
کردن پذیرش استانداردهای بین المللی می باشند. در اکثر موارد، 
رس��یدن به چنین تصمیمی نیاز ب��ه توافق دارد. البته برای بعضی 
از کش��ورها، تصمیم گیری آسان است. آنها فاقد منابع الزم برای 
تدوین اس��تانداردهای ملی هس��تند؛ هرچند حت��ی اگر آنها دارای 

تعیین

اولویتهاوبرنامهها

اولینگامبهسمتپذیرش

استانداردهایبینالمللی

گزارشگریمالی

میباشد
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چنی��ن منابعی نی��ز باش��ند، چارچوب گزارش��گری مال��ی آنها در 
بازارهای بین المللی ناشناخته خواهد بود. در این موارد، آنها توافق 
خواهن��د کرد که پذی��رش و به کارگیری اس��تانداردهای بین المللی 
امری ضروری اس��ت. اما برای  برخی دیگر از کش��ورها، رسیدن 
به توافق بس��یار سخت می باش��د. آنها ممکن است دارای مراجع 
قوی حس��ابداری و تاریخچ��ه ای حرفه ای از تدوین اس��تانداردها 
باش��ند. در این گونه موارد، گروه های جداگانه در برابر هزینه های 

غیرقابل اجتناب چنین متغیرهایی مقاومت خواهند کرد.
ایجاد توافق مستلزم آن است که بحثهای روشنی در خصوص 
اینکه چرا یک کش��ور باید استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مال��ی را بپذیرد، چگون��ه فرایند پذیرش اجرا خواهد ش��د و این 

استانداردها برای چه شرکتهایی الزم االجراست، انجام شود.
پاس��خ به »چرایی« پذیرش استانداردهای بین المللی، در هر 
کشور متفاوت است. هرچند که تأکید روی اهمیت شناخته شده 
از س��وی بازارهای بین المللی اس��ت، اما پاس��خ به این سئوال 

می تواند زیرکانه باشد:
• بعضی از کشورها تمرکز خود را بر اعتبار بازارهای سرمایه شان 
قرار داده اند. آنها دریافته اند پذیرش اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی باعث حذف »ریس�ک کش�ورها1« می شود 
که ناشی از نااطمینانی س��رمایه گذاران نسبت به استانداردهای 

حسابداری ملی کشورها می باشد.
• برای برخی دیگر، پذیرش استانداردهای بین المللی در حکم 
ابزاری برای تس��هیل دسترس��ی ش��رکتهای بومی به بازارهای 

سرمایه خارجی است.
• دیگ��ر کش��ورها نی��ز ت��الش می کنند ت��ا هزینه ه��ای مربوط 
به ش��رکتهای بومی را که دارای شرکتهای فرعی در کشورهایی 
هس��تند ک��ه اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی را 

پذیرفته اند، به حداقل برسانند.
بدین ترتیب مشاهده می شود فارغ از نوع استداللی که وجود 
دارد، چرایی پذیرش اس��تانداردهای بین المللی باید به روش��نی 

مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
هماهنگ سازی

هماهنگ س�ازی2 یک تصمی��م راهبردی و گام��ی بزرگ قبل 
از پذی��رش کام��ل اس��تانداردهای بین المللی اس��ت. در بعضی 
از کش��ورها  ای��ن رویکرد دنبال می ش��ود تا به تدریج به س��مت 

اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی حرک��ت کنند. 
هماهنگ سازی هنگامی یک راهبرد بسیار مفید به شمار می آید 

که کشور نیاز به  ایجاد ظرفیتهای تخصصی داشته باشد.
حس��ابداری  اس��تانداردهای  از  تع��دادی  هماهنگ س��ازی 
به سمت اس��تانداردهای بین المللی در هر سال، این اجازه را به 
تهیه کنندگان و حسابرسان آن کشور می دهد تا همزمان به  تعداد 
کمتری از موضوعها بپردازند؛ در صورتی که اگر مجموعه کامل 
اس��تانداردهای بین المللی پذیرفته ش��ود، آنان مجبور خواهند 
بود ت��ا به طور همزمان تمام اس��تانداردها را مورد بررس��ی قرار 
دهند. اتخاذ این راهبرد در برخی از کش��ورها موجب می شود تا 
زم��ان کافی برای ایجاد تغییر در نظام حقوقی نیز وجود داش��ته 
باش��د. همچنین، بعضی از کش��ورها راهبرد هماهنگ سازی را 
کم وبیش به عنوان یک راهبرد دائمی پذیرفته اند و قصد حرکت 

به سوی پذیرش کامل استانداردهای بین المللی را ندارند.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه دش��واریهای زی��ادی در نتیج��ه 
اتخ��اذ رویک��رد هماهنگ س��ازی ایجاد ش��ده اس��ت. رویکرد 
هماهنگ س��ازی تقریب��ًا ب��ه  هم��ان ان��دازه رویک��رد تدوی��ن 
استانداردهای ملی، نیاز به زمان، تالش و هزینه دارد. از سوی 
دیگر، رویکرد هماهنگ س��ازی موجب حذف ریسک کشورها 
نمی ش��ود. همچنین، در چارچوب این رویکرد مقایسه پذیری 
صورتهای مالی از س��الی به  س��ال بعدی امکان پذیر نمی باشد؛ 
زیرا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی همواره در حال 

تغییر است؛ اگرچه بسیاری از این تغییرها کوچک هستند.
گام دوم: برنامه ریزی

هی��چ چی��زی ب��دون برنامه ری��زی به دس��ت نمی آی��د. ب��دون 
برنامه ری��زی، سیاس��ت گذاریهایی ک��ه در بخ��ش قب��ل از نظر 

گذشت، در حد یک آرزو باقی می ماند.
ش��اید گفتن این س��خن تأسف بار باش��د، ولی هر برنامه موفق 
هدفها و فرصتهایی دارد که رسیدن به آنها مسئولیت پذیری ایجاد 
می کند. این در حالی اس��ت که بدون برنامه ریزی، تمایل طبیعی 
انسان به س��مت تأخیر و شکست است. در نتیجه، تعیین هدفها، 
مهل��ت و اطالع رس��انی آنها به شناس��ایی موانعی ک��ه باید بر آنها 
غلبه کرد، کمک می کند. در این راس��تا، بسیاری از کشورها برای 
پذیرش اس��تانداردهای بین المللی نقشه راهی طراحی کرده اند که 

در آن جداول زمانی و هدفهای مربوط مشخص شده است.
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تشکیل کمیته 
اگرچه پذیرش یک نظام جدید گزارش��گری مالی بسیار سخت 
اس��ت و دشواریهایی به  همراه دارد، اما خیلی از کشورها موفق 
ش��ده اند کمیته های��ی را به منظ��ور ارزیابی فراین��د و یافتن این 
مشکالت تشکیل دهند. چنین کمیته ای بهتر است شامل همه 
افرادی باش��د که در توافق اولیه در مورد پذیرش استانداردهای  
بین المللی مش��ارکت داشته ا ند، به عبارت دیگر، این کمیته باید 

حداقل شامل افراد و گروههای زیر باشد:
1-  نماینده مؤسسه های حسابرسی،

2-  نماینده شرکتها،
3-  تدوین کنندگان استانداردهای ملی،
4-  مقررات گذاران حوزه اوراق بهادار،

5-  دانشکده های حسابداری، و 
6-  استفاده کنندگان از صورتهای مالی.

ارزش اس��تانداردهای بین المللی مالی از این حقیقت می آید 
که این اس��تانداردها ش��امل مجموعه واحدی از اس��تانداردها و 
نه مجموعه ای متش��کل از 100 نس��خه مختلف می باشد. اگر 
هر کش��وری آن را به روش خود تفس��یر کن��د، غیرقابل اجتناب 
خواهد بود که در مورد یک مسئله یکسان در دو کشور مختلف، 
پاسخهای متناقض داده شود. در چنین مواقعی، کمیته پذیرش 

می تواند نقش خود را به شیوه های مختلفی ایفا کند: 
• می تواند به عنوان یک مرکز برای شناسایی مشکالت موجود 

عمل کند،
• می توان��د در نق��ش یک مرک��ز توزیع برای به اش��تراک گذاری 

تجربه های ملی و بین المللی ظاهر شود، و 
• می توان��د به عن��وان ی��ک مرکز تحلی��ل برای بح��ث در مورد 
مش��کالت،  ویژگیهای قوا نین مل��ی و رویه های تجاری تلقی 
شود. چنین تحلیلی اولین گام برای درگیر کردن اعضای کمیته 
تدوی��ن  اس��تانداردهای بین الملل��ی و دیگ��ران با دش��واریهای 

پذیرش استانداردهای بین المللی در یک کشور است.
فارغ از دقت برنامه موجود،  رویدادهای غیرمنتظره همیش��ه 
اتفاق می افتد. برای مثال، احتمال دارد برنامه ریزان پیامدهای 
حاصل از پذیرش اس��تانداردها را بر ش��رکتهای ملی پیش بینی 
نکرده باش��ند و ش��اید یک صنعت خاص از رون��د برنامه ریزی 
حذف ش��ده باش��د. در چنین مواقعی، نظارت مستمر می تواند 

ابزاری را برای پاسخگویی سریع به موارد مذکور فراهم آورد.
وجود دشواریها در وضع قوانین منطقه

در بیش��تر کشورها، پذیرش اس��تانداردهای بین المللی مستلزم 
تصویب قوانین و مقرراتی در چارچوب قانونگذاری آن کشورها 
می باش��د. بدین ترتیب، یکی از مهم ترین موانع برای پذیرش 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی، در حوزه حقوقی 
و قوانین مربوط اس��ت. بررسیها نش��ان می دهد در بسیاری از 
کش��ور ها، ایجاد تغییر در قانون ش��رکتها فرایندی بسیار دشوار 
و زمان بر اس��ت؛ به گونه ای که تغیی��ری هرچند کوچک ممکن 

است چندین سال به طول انجامد.
گام سوم: منابع؛ ارزیابی داشته ها و نیازها

پذی��رش و اج��رای اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی 
فرایندی اس��ت که به ش��دت وابس��ته به تخصیص منابع مورد نیاز 
می باشد و این در حالی است که خیلی از این منابع، بسیار تخصصی 
و فنی هس��تند؛ به گونه ای که در اقتصادهای در حال توسعه ممکن 

است فرایند پذیرش را با چالشهای جدی روبه رو کنند.
شناسایی منابع تخصصی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز

مراج��ع رس��می کش��ورها به طور معم��ول نگران فق��دان منابع 
الزم برای پذیرش اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
هس��تند. البت��ه در حال حاضر به ای��ن دلیل که اس��تانداردهای 
بین ا لملل��ی م��ورد پذی��رش جهان��ی ق��رار گرفته ان��د، تع��داد 
متخصص��ان منطقه ای و داخلی هر کش��ور که اس��تانداردهای 
بین المللی را می دانند و درک می کنند، رو به افزایش است.  این 
مطلب حتی در کش��ورهایی که هنوز اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مال��ی را نپذیرفته اند، صح��ت دارد؛ زیرا برخی از 
ش��رکتهای مستقر در این کش��ورها به منظور عرضه سهام خود 
در بازاره��ای کش��ورهای دیگر، مب��ادرت به تهی��ه صورتهای 
مالی براساس اس��تانداردهای بین المللی می کنند. بدین ترتیب 
شناسایی آنچه که در اختیار داریم، اولین قدم به سوی درک آن 

چیزهایی است که نیاز داریم.
می باش��د.  ظرفیت س��ازی  نی��از،  م��ورد  مناب��ع  جمل��ه  از 
ظرفیت سازی از جمله نیازهای تمام کشورها به منظور مشارکت 
در اقتص��اد جهانی اس��ت. متأس��فانه این مس��ئله ای اس��ت که 
هیئت تدوین اس��تانداردهای بین المللی توانایی محدودی برای 
حل وفص��ل آن دارد. البت��ه هیئت مذک��ور از منابع��ی برخوردار 
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است که بس��یاری از کشورها آن را سودمند 
ظرفیت س��ازی  ک��ه  هرچن��د  می دانن��د؛ 
نیازمند حمایت مداوم اس��ت. خوش��بختانه 
سازمانهای فعال دیگری نیز وجود دارند که 
می توانند در این زمینه یاری رس��ان باشند. 

این سازمانها عبارتند از:
• بانک جهانی،

• کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل،
• بانکهای توسعه ملی و منطقه ای،

• گروه تدوین کنندگان اس�تاندارد آسیا-
اقیانوسیه3، و

• مراج��ع حرفه ای و اس��تانداردگذار در حوزه ارزش��یابی و رویه 
 آماری4.

بای��د توج��ه داش��ت ظرفیت��ی ک��ه بای��د به منظ��ور پذیرش 
استانداردها ایجاد ش��ود، تنها به تهیه کنندگان صورتهای مالی 
و حسابرس��ان محدود نمی ش��ود بلکه مقررات گ��ذاران در حوزه 

اوراق  بهادار نیز باید بخش�ی از این فرایند باشند.

نتیجه گیری
ساختار بازارهای سرمایه به سرعت درحال تغییر و جهانی شدن 
می باشد. این تغییر نیازمند گزارشگری براساس استانداردهای 
بین ا لمللی اس��ت . وج��ود تفاوتهای بس��یار در اس��تانداردهای 
بین المللی مختلف، معامالت در بازار س��رمایه را با دشواریهای 
ج��دی مواج��ه کرده اس��ت. همچنی��ن، ش��رکتهای بین ا لمللی 
نیازمن��د ارائه صورته��ای مالی خود براس��اس اس��تانداردهای 
به کارگی��ری  ض��رورت  نامب��رده  م��وارد  هس��تند.  جهان��ی 
اس��تانداردهای بین ا لمللی را بیش از پیش یادآور می ش��ود، اما 
نحوه اجرای این اس��تانداردها همیشه مورد سئوال بوده است. 
چگونگی به کارگیری اس��تانداردهای بین المللی نیازمند اجرای 
س��ه گام اس��ت: گام اول، سیاس��ت گذاری اس��ت؛ بدون اتخاذ 
توافق برای پذیرش و اجرای استانداردهای بین المللی از سوی 
مجامع حرفه ای حس��ابداری، امکان پذیرش استانداردها وجود 
ن��دارد. در ادامه، تواف��ق مجامع حرفه ای بر هماهنگ س��ازی 
یک تصمیم راهبردی اس��ت و گام ب��زرگ قبل از پذیرش کامل 
اس��تانداردهای بین المللی به شمار می آید. در بعضی از کشورها 

این رویکرد دنبال می ش��ود تا به تدریج به سمت استانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی حرکت کنند؛ اما باید به مشکالت 
ای��ن روی��ه از جمل��ه ایج��اد هزین��ه ب��رای هماهنگ س��ازی 
استانداردها توجه کرد. در گام دوم، نیاز به برنامه ریزی دقیق و 
جداول زمانی جهت رسیدن به هدفهای برنامه ریزی شده وجود 
دارد؛ اما اجرای برنامه بدون وجود یک کمیته اجرایی متش��کل 
از مجام��ع حرفه ای حس��ابداری، ممکن نخواهد ش��د. در انتها 
ضروریس��ت تا منابع موجود یک کش��ور برای پذیرش و اجرای 
اس��تانداردهای بین المللی مورد بررس��ی قرار گیرد و در صورت 
مش��اهده کمبودها، ظرفیت س��ازی مناس��ب صورت پذیرد. در 
ای��ران نیز هماهنگ س��ازی الزم برای پذیرش اس��تانداردهای 
بین الملل��ی اجرا ش��ده، اما اینکه تا چه می��زان ظرفیتهای الزم 
ب��رای اجرای اس��تانداردهای مزب��ور موجود اس��ت، موضوعی 

می باشد که نیازمند پژوهشهای بیشتری است.

پانوشتها:
1- Country Dِiscount
 2- Convergence
3- The Asian-Oceanian Standard-setter Group
 4- Actuarial Practice
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پذیرش استانداردهای بین المللی

 گزارشگری مالی

 مانند تشکیل یک خانواده است

 یعنی ضروریست تا 

با یک برنامه ریزی دقیق

 به بهترین شکل

 انجام شود




