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1ي اقتصادي اي در توسعه نقش حسابداري حرفه

 حسين عبده تبريزي

ها براي اعالمي شركت EPSارقام. از نظر اقتصادي، سالي بسيار دشوار خواهد بود 1394دانستيم كه سال همه مي

ميليارد 110اگر رقم. گوياترين شاخص در اين زمينه درآمد نفت است. خود بيانگر همين وضعيت دشوار است 1394سال 

با 1390دالري درآمد نفتي سال  آن94بيني براي سال پيش ميليارد دالر درآمد قابل25را مي مقايسه كنيم، چه گاه در يابيم

وشسال دشواري را پي در كنار كمبود منابع ارزي دولت، مشكل حاد نظام بانكي، نرخ باالي بيكاري،. داريم رو داشته

يك انعطاف بودجه اي، عدم حصول نتايج مثبت مذاكرات هسته عدم و تالطمات سياسي سال انتخاباتي را اضافهي جاري دولت،

بسياري بر اين باورند كه مشكل با ورود.ي كشور داشته باشيمري از دشواري كار مديران ارشد اقتصاديكنيد تا بتوانيد تصو

اما، در كيك توليد داخلي در ايران، اكنون سهم سرمايه تا بدآن حد افزايش يافته كه افزودن. شود سرمايه به كشور حل مي

آن سرمايه ديگر نمي وري،ي تحقق افزايش بهرهبرا. وري بهبود يابد كه بهره تواند كمكي به افزايش توليد داخلي كند، مگر

مي. مانند استبي)ي آن حوزه از علمي زيرمجموعهو طبعاً حسابرسي به مثابه(» حسابداري«نقش  توانيم بدون چگونه

 وري را افزايش دهيم؟ استقرار نظامات حسابداري پيشرو، بهره

و اجرايي ح براي ايران در شرايط پساتحريم، به كارگرفتن و كردن استانداردهاي goodسابداري، كدها practice ها

بي در حوزه و شك چالشي است، چرا كه كشور فاقد بسياري از عناصر اساسي گزارشدهي شركتي گزارشدهي، ها

و نظارتي از ضعف در چارچوب. هاي آن است زيرساخت و نهادهاي) regulatory(هاي قانوني گرفته تا فقدان ظرفيت انساني

مس. حامي مربوطه مي ها است كه در همه حوزه پذيري اجتماعي شركت ئوليتترويج در هاي مديريت دنبال و حسابداران شود،

پذيري اجتماعي خود ارائهي مطلوبي از مسئوليت يافته، بنگاه بايد بتواند كارنامه ويژه در كشورهاي توسعهبه. آن نقش دارند

پذيري اجتماعي نقشي عمدهي مسئوليت شك حسابرسي در توسعهبي. دهد تا اقبال افكار عمومي به آن بنگاه افزايش يابد

و فراتر از رفتار قانوني . دارد، چرا كه مسئوليت اجتماعي عبارت است از رفتار صحيح در چارچوبي عمومي

و اصول حاكميت شركتي. يك طرف طيف يعني استاندارد نياز به توضيح دارد ) داري يا اصول شركت(استانداردسازي
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و اصول بايد به كار اداره با هدف وكارها بيايدي كسب نهايي حفظ منافع عمومي بايد دنبال شود، اما در عين حال استانداردها

و اي در توسعه هرچند استانداردسازي نقش عمده. گذاران شود بخشي به سرمايهو باعث اطمينان ي گزارشگري دارد، اما فرايند

و فقدان هماهنگي است دوبارهتعيين استانداردها خود دچار مشكل .كاري

مي المللي به جاي استانداردهاي حسابداري ملي، به اعتباردهي گزارش استفاده از استانداردهاي بين و هاي مالي افزايد

و حسابداري را ارتقا مي مي استانداردهاي منسجم جهاني به كسب. دهد گزارشدهي مالي و رشد ما. انجامد وكارهاي پايدار

و همه قبول دارند كه اختالف شيوه نزديكشاهد و همگرايي استانداردها در سطح جهاني هستيم هاي عمل حسابداري، شدن

.كند نرخ توسعه را در سطح جهان كند مي

و مطلع نياز گسترده داريم در ايران به حسابداران حرفه از متأسفانه مطالعه. اي بااخالق معتقد به كار ي بعضي

در سي بانكهاي حسابر گزارش و دهم كه با چشم بسته سال دولت8ها و در آن حسابرسان هاي نهم ي حسابرسان تهيه شده

مي خود را رعايت نكرده هاي كيفي حرفه حداقل ي ديگري چون شعر، به ياد شاعراني بزرگ اما بدون را در حوزهااند،

مي)رومزدانم خطيبينگوي(استاندارد و چون انوري مياندازد كه در :نويسد صف او مرحوم دكتر غالمحسين يوسفي

و ستايشگري به حدي گرفتار خوش قريحه در زمينه اين مرد دانشمند خوش« آمدگويي شد كه از خوارشدني مدح

. شويم سخن به دست او دچار افسوس مي و شصت تن از معاصران خود، هر كسي كه ممكن بوده است ... به جز مدح سنجر

ش قص. شده است اعر سودي در برداشته باشد، ستايشستايش او براي و بلندي بدان كهدشعرها در عين استواري سروده شده

و يا از براي مرغ خود ارزن طلبيده است و جو خواسته و گوسفندش كاه ي تقاضاي جامه. مثالً گوينده از كسي براي اسب

يخو فَرَجي، دستار و روغن براي چراغ، وي ديگر از خواهشياه براي رفع گرما نمونهلباس، پول نقد، پنبه هاي ناچيز

».انگيز شاعر است اسف

يا در طرف ديگر، در ايران زيرساخت و نهادهاي حامي سازوكار تسويه . را نداريم  settlement mechanismها

آن. انگيز استي نهايي اسفي سازوكار تسويهي قضائيه به مثابه وضعيت قوه را تا اهللا بن روزبهان فضلبه ياد جا كه آدمي

كهميي قرن نهم هجري زاده موحد ضمن بيان. معرفي شده استتوسط محمدعلي موحد در كتاب سلوك الملوك اندازد

ص ويژگي و تأكيد بر ميتفها و علمايي مانند او ساده فضل«،گويد هاي بارز روزبهان لوحانه آلت اجراي مقاصد اهللا روزبهان

متي جويانه تسلط و ميقزورمندان مي. گرفتند لبان زمان قرار مي وقتي در دربار خان شيباني وارد . خواند شود، او را امام زمان

مي آن مي خواهد لشگر بر سر قزاقان مسلمان برد، علماي ماوراء گاه كه محمدخان شيباني و خراسان را احضار و النهر كند

فيبدهد فقط بنويسند كه جنگ دستور مي مي سبيلا قزاق جهاد اهللا فضل. پرستند اهللا است، چرا كه قزاقان در پنهان بت
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مي روزبهان بي مي محابا فتوا مي دهد، هرچند مي داند قزاقان اوقات نماز به نماز حاضر و عبادت خدا اهللا فضل. كنند شوند

و عقيده جرأت آن و چه آسان كه با خان سخن گويد بهي مصلحت غلبهي خود اظهار كند، ندارد بيني بر اعتقاد قلبي او را

كم».كشاند توجيه مي مي تالش حسابرسان در چنين نظام قضايي .رسد تر به جايي

و حسابرسي نقشي اساسي در توسعه مي به هر صورت، حسابداري گزارشدهي شركتيِ باكيفيت. كندي اقتصادي بازي

و خارجي، خلق محيط سرمايهي داخ در ارتقاي شفافيت، تسهيل انتقال سرمايه و تقويت اعتماد لي گذاري سالم،

و بدين سرمايه و در سطح بين نظام گزارشدهي قدرت. ارتقاي ثبات مالي نقش دارددر ترتيب گذاران مقايسه، المللي قابل مند

و سوء جريان منابع مالي را تسهيل مي و همزمان به كاهش فساد مي كند چنين، رقابتهم. كند مديريت منابع كمك

مي بين و شركت المللي تقويت و فرصت شود الملل، به حفظ موقعيت رقابتي بازارهاي بين ها براي برخورداري از منابع خارجي

.شوند خود ناچار مي

مي تواند به توسعه چگونه نهادهايي چون انجمن حسابرسان داخلي مي رسدي موقعيت اقتصادي كمك كند؟ به نظر

مي رش حرفهانجمن براي گست و توسعه سازي كند، همان تواند ظرفيتي حسابداري در گونه كه بازشدن ي اقتصاد خود

مي.ي حسابداري نقش داشته استي حرفه توسعه يا تواند سطح مسؤوليت انجمن را accountabilityپذيري حسابداري

.سازي مؤثر است امري كه در كشوري چون ايران خود در ظرفيت. ارتقاء دهد

مي سازي در اين حوزه هاي مورد اشاره، به رويكردي منسجم براي ظرفيت در شرايط وجود چالش و بايد ها نياز رود

و ابزارهايي جهت اندازه و تعيين اولويت كردن پيشرفت  benchmarkگيري .تر بوجود آيد ها براي اقدامات بيش ها

همي اقتصي حسابداري توانمند در ايران براي توسعه حرفه و و نيز اعتمادسازي اقتصادي هم در بخش عمومي ادي

و اخالقي است كه در راستاي سازي همچنين به معناي ساخت كسب ظرفيت. در بخش خصوصي ضرورت دارد وكارهاي پايدار

ي تام در فضاي امروزِ كشور ما، چنين اقدامي نه فقط كاري برجسته، بلكه فراتر از آن، ضرورت. كنند منافع عمومي كار مي

.بايد به دنبالش باشيم است كه مي


