
 

 IFRS  در گذر به استانداردهای حسابداری سیاسی اقتصاد

 تبریزی عبده حسین

 

 سیاسی اقتصاد روزه،ام داد. «اقتصاد» یواژه به را خود جای «سیاسی اقتصاد» عنوان نوزدهم قرن در که دانیدمی

 علمی منظر از حسابداری یهااستاندارد بررسی است، مدنظر جااین در که معنایی. دارد متفاوتی معنای دیگر

 محیط ،یسسیا نهادهای چگونه دهدمی توضیح که است شناسیعلوم و شناسی،جامعه اقتصاد، از ایرشتهمیان

 هایبنگاه در را حسابداری استانداردهای خواهیممی ما. گذارندمی اثر یکدیگر بر اقتصادی نظام و سیاسی،

. افکندمی سایه تالش نای بر سیاسی نهادهای منافع و سیاسی محیط اما کنیم، پیاده اقتصادی هدفی برای و اقتصادی

 فرایندهای اقتصادی هایمدل بهو  دارد، توجه منابع تخصیص در قدرت مناسبات و دولت نقش به سیاسی اقتصاد

 از یتفادهاس به که کرد ارائه را عمومی انتخاب ینظریه شصت یدهه در سیاسی اقتصاد. پردازدمی سیاسی

 این. دارد دنظرم را سیاسی رفتار یمطالعه و پردازدمی سیاست علم سنتی مشکالت حل برای اقتصادی ابزارهای

 عمدتاً گوید آنان، و میدهدمی ارائهخاص  ایگونه به را هابورکرات و سیاستمداران، دهندگان،رأی ینظریه

 اقتصاددانان ینظریه با مغایر نظر این. بنامیم خودشان منافع به معطوف هایروشناچاریم  که کنندمی رفتار طوری

 کشیده بیرون تماعیاج رفاه تابع دل از را فردی هایمطلوبیت تا کوشندمی دولتی مقامات ندگفتمی که بود پیشین

 .کنند بیشینه و

 شخصاًم و شرکتی حاکمیت حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، یمقوله به سیاسی اقتصاد چارچوب از اگر

 سازیپیاده در هم استانداردها، تعیین در هم که دید خواهیم بپردازیم، 1المللیبین مالی گزارشگری استانداردهای

 کشورهای ویژهبه﴿کشور  آن نظارتی نهادهای و هاشرکت میان در هاآن پذیرش در هم و خاص کشوری در هاآن

 در 2المللیبین حسابداری استانداردهای هیأت خود مثالً .شودمی رعایت سیاسی اقتصاد مالحظات ﴾توسعه حال در

 به توسعه حال در کشورهای در ها(SME)کوچک  و متوسط هایشرکت برای IFRS استانداردهای طراحی

 حال در اقتصادهای در را 3ایرده دو گزارشدهی نظام استانداردها این. دارد خاص توجه سیاسی اقتصاد مالحظات

 .کند ایجاد مشکل ترکم سیاسی اقتصاد موانع سازی،پیاده و اجرا در تا ندنکمی تجویز توسعه

                                                           
1. International Financial Reporting Standards 
2. International Accounting Standards Board 
3. two-tier 



 هایرویه و کدها ،IFRS حسابداری استانداردهای کردناجرایی و کارگرفتن به پساتحریم، شرایط در ایران برای

 گزارشدهی اساسی عناصر از بسیاری فاقد کشور که چرا است، چالشی شکبی گزارشدهی، یحوزه در 1خوب

 انسانی ظرفیت فقدان تا گرفته 2نظارتی و قانونی هایچارچوب در ضعف از. است آن هایزیرساخت و هاشرکت

 دنبال مدیریت هایحوزه یهمه در که هاستشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت ترویج. مربوطه حامی نهادهای و

 از مطلوبی یکارنامه بتواند باید بنگاه یافته،توسعه کشورهای در ویژهبه. دارند نقش آن در حسابداران و شود،می

 در حسابرسی شکبی. یابد افزایش بنگاه آن به عمومی افکار اقبال تا دهد ارائه خود اجتماعی پذیریمسئولیت

 در صحیح رفتار از است عبارت اجتماعی مسئولیت که چرا دارد، عمده نقشی اجتماعی پذیریمسئولیت یتوسعه

 .قانونی رفتار از فراتر و عمومی چارچوبی

 جهانی سطح در را مالی گزارشدهی نظام تا کوشدمی( IASB) المللیبین حسابداری استانداردهای هیأت

 اما. گیرد شکل بهتری گذاریسرمایه الگوهای و یابد افزایش 4پذیریمقایسه و 3شفافیت که دهد توسعه ایگونهبه

 .دارد سرمایه بازار و هادولت ها،شرکت روی ایناخواسته عواقب استانداردها این اعمال که داندمی

. گرددبرمی مختلف کشورهای در حسابداری روی فرهنگی هایارزش تأثیر به IFRS سازیپیاده موانع از بخشی

 مطالعه صدها و اند،کرده بررسی ایگسترده طور به 6گریجیاس و 5هافستدگریت که است موضوعی این

 .است شده انجام هاآن اصیل پژوهشی یمقاله چند براساس

 «،8پذیریانعطاف مقابل در یکریختگی» «،7قانونی هایکنترل مقابل در گریایحرفه» چون عناوینی به پرداختن

  12نااطمینانی از احتراز و ،11فردگرایی «،10شفافیت مقابل در کاریپنهان» «،9بینیخوش مقابل در کاریمحافظه»

 مالحظات از وجهی خود حسابداری استانداردهای سازیپیاده و پذیرش طراحی، فرهنگی وجوه توصیف برای

 .است سیاسی اقتصاد

 در IFRS کامل پذیرش جای به توسعه حال در کشورهای در ویژهبه کندمی ایجاب که است سیاسی اقتصاد موانع

 ترمقبول که شود گرفته کار به استانداردها از هایینسخه و شود حرکت 13همگرایی مسیر از هازمینه یهمه

                                                           
1. good practices                                     
2. regulatory  
3. transparency  
4. comparability 
5. Geert Hofstede 
6. S.J.Gray  
7. professionalism vs. statutory control 
8. uniformity vs. flexibility  
9. conservatism vs optimism 
10. Secrecy vs. transparency 
11. individualism 
12. uncertainty avoidance 
13. convergence 



 المللیبین سطح در تریگسترده همگرایی بتواند تا گیردمی کار به را فرایندهایی خود نیز IASB هیأت. نمایدمی

 .کند ایجاد

 اصول ای) شرکتی حاکمیت اصول و استانداردسازی. دارد توضیح به نیاز استاندارد یعنی طیف طرف یک

 کار به باید اصول و استانداردها حال عین در اما شود، دنبال باید عمومی منافع حفظ نهایی هدف با( داریشرکت

 در ایعمده نقش یاستانداردساز هرچند. شود گذارانسرمایه به بخشیاطمینان باعث و بیاید وکارهاکسب یاداره

 فقدان و کاریدوباره مشکل دچار است ممکن خود استانداردها تعیین و فرایند اما دارد، گزارشگری یتوسعه

 .باشد هماهنگی

 و افزایدمی مالی هایگزارش اعتباردهی به ملی، حسابداری استانداردهای جای به IRFS استانداردهای از استفاده

 رشد و پایدار وکارهایکسب به جهانی منسجم استانداردهای. دهدمی ارتقا را حسابداری و مالی گزارشدهی

 اختالف که نددار قبول همه و هستیم جهانی سطح در استانداردها همگرایی و شدننزدیک شاهد ما. انجامدمی

 .کندمی کند جهان سطح در را توسعه نرخ حسابداری، عمل هایشیوه

 اییکپارچه المللیبین حسابداری نظام از اگر حتی که شودمی باعث کشورها محیطی عوامل در تجانسعدم

 باقی مهمی هایتفاوت و رسندنمی یکدستی حسابداری هایرویه به کشورها آن عمل در هم باز شود،می استفاده

 مالحظات به افشا هایرویه و استانداردها طراحی در که است ایپذیریانعطاف حاصل خود هاتفاوت این. ماندمی

 گذاریرمایهس جذب IFRS سازیپیاده برای دلیل یک ایران، ینمونه در مثالً. است شده ملحوظ سیاسی اقتصاد

 تأثیر انایر در شرکتی حاکمیت بر حال عین در استانداردها این سازیپیاده. است ﴾FDI﴿ خارجی مستقیم

 آن به دستیابی در ،است آورده وجودبه ایران در مقاومتی اقتصاد اصل 24 که چارچوبی به توجه با حال. گذاردمی

 در باشد، تحملقابل ایران دولتیشبه اقتصادی هایبنگاه و سیاسی محیط برای که IFRS از همگراتری ینسخه

 .هستیم سیاسی اقتصاد عمل میدان

 IFRS هدف. است شده ارائه متنوعی حسابداری هایارزش دنیا سراسر در IFRS آمیزیموفقیت سازیپیاده در

IFRS .کنندمی افشاء و تهیه را خود مالی هایصورت کهاست  1عمومی هایشرکت برای جهانی چارچوبی یارائه

 باال، کیفیت دارای جهانی یشدهپذیرفته مالی گزارشدهی استانداردهای عمومی منافع یزمینه در خواهدمی

 طراحی در پذیریانعطاف با که است پذیرفته همگرایی ایجاد برای و دهد، ارائه اعمال و سازیپیادهقابل و فهمقابل

 اقتصاد هایچارچوب و هامحدودیت و مالحظات هاآن سمت به تدریجی حرکت و استانداردها سازیپیاده و

 .بگیرد نظر در را کشورها سیاسی

                                                           
1. public companies 



 بازار در هک مشکالتی ،IFRS استانداردهای اعمال در مرکزی بانک اخیر یتجربه همین ایران در دیگر مثال

 و پذیرش یتانها و مرکزی، بانک بر فشار اعمال شد، حاصل بانک دو در هاآن کردناجرایی لحاظ به سرمایه

 هدف اما دارد؛ همگرایی آن با کهاست  IFRS از اینسخه آن سمت به حرکت در مرکزی بانک نشینیعقب

 .نیست استانداردها آن مویموبه و دقیق اجرای

 و حک با تا دهدیم اجازه مقامات و کشورها به نکنیم سازیپیاده را IFRS دقیقا اما شویم همگرا که تصمیم این

 اقتصاد هایدودیتمح به توجه با بتوانند و برسند انعطاف به IFRS در حسابداری استانداردهای و متدها اصالح

 تا که است آن مهم بسیار ینقطه. درآورند اجرا به را IFRS اصیل ینسخه با همگرا اینسخه حداقل ،خود سیاسی

 ایجاد هدف بارا  IFRS در اساسی تغییرات اگر .شود گسترده پذیریانعطاف این یدامنه داد اجازه بایدمی حد چه

 و هدف و شود همگرا IFRS با کامال نتواند جدید حسابداری استاندارد که رودمی آن بیم آوریم، وجودبه انعطاف

 هاییهرو صورت آن در. شود گم راه نیمه در ،است بوده المللیبین سطح در همگرایی که اصلی مقصود

. گیردمی فاصله جهانی سطح در قبول مورد حسابداری هایرویه از کنیم،می پیاده ایران در ما که ایحسابداری

 خواهد طرخ به را خارجی یسرمایه ورود زد؛ خواهد صدمه ایرانی هایشرکت و گذارانسرمایه به وضع این

 هایبورس در شدهپذیرفته یا کشور از خارج در فعال ایرانی هایشرکت روزی اگر شد خواهد باعث و انداخت؛

 .کنند تهیه مالی هایصورت دسته دو شوند ناچار هاشرکت آن باشیم، داشته جهان

 از ﴾IASB﴿ المللیبین حسابداری استانداردهای هیأت که است سیاسی اقتصاد مالحظات و هامحدودیت لحاظ به

 توسعه حال در کشورهای در IFRS سازیپیاده در تروسیع چه هر همگرایی به بتواند تا کندمی استفاده فرایندهایی

 هایانگیزه که است کاری دستور حال عین در المللیبین گزارشگری استانداردهای جهانی همگرایی. یابد دست

 شکل مختلف واژگان کاربرد با و مختلف اشکال به مالی گزارشدهی استانداردکردن نهضت. دارد هم سیاسی

 «،4سازیپیاده» «،3گذار» «،2کاربرد» «،1پذیرش» چون واژگان از وسیعی طیف از استفاده علت. است گرفته

 ،توسعه حال در کشورهای در IFRS سازیپیاده در که است ییپذیرانعطاف ایجاد« 6همگرایی» و «،5هماهنگی»

 اصالح در IFRS با همگرا ینسخه از تربیش البته توسعه حال در کشورهای در. کندمی طلب هاآن سیاسی اقتصاد

 با خود استانداردهااضعان و المللی،بین همگرایی فرایند این در. شودمی استفاده ملی حسابداری استانداردهای

                                                           
1. adoption 
2. application  
3. trasitioning 
4. implementation 
5. harmonization  
6. convergence  



 ایجاد را الزم انعطاف کوشندمی...  و شدن،قائل استثنا ،﴾کردنایرده چند یا دو﴿ اجرا کردنایپله زمان، دادن

 نمایند. عبور سیاسی اقتصاد موانع از تدبیرها این با و ندنک

 و پذیرش ایج به که معناست بدآن این باشد، صحیح شد گفته سیاسی اقتصاد هایمحدودیت مورد در آنچه اگر

 و بورس نسازما ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط (شده صادر IASB توسط که شکلی به) IFRS ابالغ

 سازمان و حسابداران یجامعه با همکاری با و بنشیند ناظر نهادهای این ایران، مرکزی یبیمه و بهادار اوراق

 و باال فیتکی با حسابداری استانداردهای روی زمان طول در ملی استانداردهای مسئول مقام در یحسابرس

 کارشناسان ونچ کسانی هم :دارد وجود ایران در نظر دو هر که رسدمی نظر به. کنند کار IFRS با تطابققابل

 هم و کردندمی تأکید IFRS استانداردهای متن عین اعمال بر اواخر همین تا حداقل که هستند مرکزی بانک

 بانک تأکید.  کندمی دنبال را IFRS یشدهتعدیل ینسخه و گامبهگام اجرای رسدمی نظر به که حسابرسی سازمان

 مرکزی بانک دمعتم حسابرسان که شودمی ناشی جااین از شاید فراگیر طوربه و سرعتبه IFRS یاراج بر مرکزی

 دقت با دهم و نهم هایدولت سال 8 در هابانک حسابرسی هایگزارش از بعضی متأسفانه کهاند گفته بانک به

 یحوزه در را ما . این تأکیداندنکرده رعایت را خود یحرفه کیفی هایحداقل حسابرسان آن در و نشده تهیه

 در که اندازدمی وریان چون( مزدور خطیبان نگوییم) استاندارد بدون اما بزرگ شاعرانی یاد به شعر، چون دیگری

 :نویسدمی یوسفی غالمحسین دکتر مرحوم او وصف

 زا که شد آمدگوییخوش گرفتار حدی به ستایشگری و مدح یزمینه در قریحهخوش دانشمند مرد این»

 کسی هر ود،خ معاصران از تن شصت و سنجر مدح جز به... .  شویممی افسوس دچار او دست به سخن خوارشدن

 و استواری ینع در شعرها. است شدهستایش باشد، برداشته در سودی شاعر برای او ستایش است بوده ممکن که

 مرغ برای از یا و خواسته جو و کاه گوسفندش و اسب برای کسی از گوینده مثالً که شده سروده قصد بدان بلندی

 رفع برای یخ راغ،چ برای روغن و پنبه نقد، پول لباس، و دستار فَرَجی، یجامه تقاضای. است طلبیده ارزن خود

 «.است شاعر انگیزاسف و ناچیز هایخواهش از دیگر هایینمونه گرما

 کامل پذیرش طرفداران. دهدمی کاهش را هاهزینه و کندمی تسهیل را کامل پذیرش کار تربیش همگرایی طبعاً

 مجموعه دو بین هایتفاوت هرگز همگرایی به محدودشدن که باشند معتقد باید مرکزی بانک کارشناسان چون

 حامی نهادهای و هازیرساخت ایران در .داریم هم دیگری شکلم ما عالوه به. بردنمی بین از کال را استاندارد

1تسویه سازوکار
 که جاآن تا. است ،انگیزاسف نهایی یتسویه سازوکار یمثابه به قضائیه یقوه وضعیت. نداریم را 

 سلوك کتاب در موحد محمدعلی توسط که اندازدمی هجری نهم قرن یزاده روزبهان بن اهللفضل یاد به را آدمی

 اهللفضل» گوید،می روزبهان بارز هایصفت بر تأکید و هاویژگی بیان ضمن موحد. است شده معرفی الملوك

                                                           
1. settlement mechanism 



 قرار زمان متقلبان و زورمندان یجویانهتسلط مقاصد اجرای آلت لوحانهساده او مانند علمایی و روزبهان

 شیبانی محمدخان که گاهآن. خواندمی زمان امام را او شود،می وارد شیبانی خان دربار در وقتی. گرفتندمی

 فقط دهدمی دستور و کندمی احضار را خراسان و النهرماوراء علمای برد، مسلمان قزاقان سر بر لشگر خواهدمی

 محابابی روزبهان اهللفضل. پرستندمی بت پنهان در قزاقان که چرا است، اهللسبیلفی جهاد قزاق با جنگ که بنویسند

 جرأت اهللفضل. کنندمی خدا عبادت و شوندمی حاضر نماز به نماز اوقات قزاقان داندمی هرچند دهد،می فتوا

 را او ،قلبی اعتقاد بر بینیمصلحت یغلبه آسان چه و ندارد کند، اظهار خود یعقیده و گوید سخن خان با کهآن

 .رسدمی جایی به ترکم قضایی نظام چنین در حسابرسان تالش« .کشاندمی توجیه به

 را IFRS استانداردهای توانمی باشند معتقد است ممکن ملی استانداردهای مسئول سازمان کارشناسان ،مقابل در

 فرایند این. آید حاصل کامل همگرایی زمان طول در که کرد وارد ایگونه به ایران مالی گزارشدهی سیستم درون

 از بندهایی شامل یا و باشد ﴾هاشرکت کدام﴿ شمول یدرجه یا و ﴾زمانی تأخیر﴿ بندیزمان به محدود تواندمی

 خود تصمیم ایران یحسابرس و حسابداری یجامعه. بنشیند ملی استانداردهای آن جای به که باشد استانداردها

 سیاسی اقتصاد. مصراند کامال نیز مالی ناظر مقامات تصمیم این بر ؛است گرفته را IFRS استانداردهای اعمال برای

 به استاندارد دقیق متن جای به مواردی در. شود گرفته کار به تدبیر IFRS سازیپیاده در که کندمی ایجاب ایران

 کوچک ویژهبه عمومی هایشرکت اولویت و شود، انجام زمان طول در استانداردها اعمال شود، بسنده همگرایی

 یجامعه عزیزان شما کهاین برای و مسیر این در موفقیت برای. شود رعایت IFRS کامل اجرای در متوسط و

 نیاز تدبیر به گذارید، سر پشت را سیاسی اقتصاد موانع و برسید، خود موردنظر اهداف به بتوانید کشور حسابرسی

 .باشید موفقبسیار  تدابیر این گرفتن کار به در کهکنم آرزو می .رودمی


