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چکیده
از استانداردهاي حسابداري بوده و اصوالً باید المللی سري جهانیعلی رغم اینکه استانداردهاي گزارشگري مالی بین

هاي موجود در کشورهاي مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار تفاوت
هاي مذکور به ویژه در کشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات دارند. در این تحقیق چالش

شود. در تحقیق حاضر المللی در این کشورها تأکید میربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجراي استانداردهاي بینو تج
ترین علل ناکارآمدي، المللی توسط کشورهاي در حال توسعه، عمدهسعی شده ضمن بیان دالیل اتخاذ استانداردهاي بین

العات انجام شده در این زمینه و مبانی نظري ذکر شده در تحقیق هاي اجرا نیز بیان شود. مروري بر مطموانع و محدودیت
چنین وجود هاي اجرایی مناسب و همدهد که در اکثر کشورهاي در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزمنشان می

-اي بینترین مشکالت در پذیرش و اجراي مناسب استانداردهنفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداري ناکارآمد از مهم

المللی است.     

المللی، کشورهاي در حال المللی، استانداردهاي گزارشگري مالی بین: استانداردهاي حسابداري بینهاي کلیديواژه
توسعه 

مقدمه
ي هر چه سریع تـر بازارهـا و اقتصـاد    بهبود تسهیم منابع و توسعهبهجهانی شدن فرآیندي تاریخی است که در پاسخ به نیاز

ي پدیـده ي جهـانی   چون اسمیت، ریکـارد و مـارکس دربـاره   ایجاد شده است. مرور عقاید و نظریات دانشمندانی جهانی
جهانی شدن دیگر جزئی از رشد نیست بلکه بـه کـانون و قلـب راهبردهـا راه یافتـه اسـت و       .لب استشدن گویاي این مط

است. از آن جا که حسابداري زبان کسب و کار و تجـارت  بیش از هر چیز، بازارهاي سرمایه را تحت تأثیر خود قرار داده 
توان ادعا کـرد جهـانی سـازي بازارهـاي     ایه را به خود اختصاص می دهند میاست و یکی از ارکان اساسی بازارهاي سرم

و جهانی شدن اقتصاد، معنـی و مفهـوم مرزهـاي فیزیکـی     ]1[ختی در حسابداري را می طلبدقبل از هر چیز یکنوا،سرمایه
را بـیش از پـیش ضـروري    تر کرده و همگن بودن و مقایسـه پـذیري اطالعـات کشـورها     (به لحاظ اقتصادي) را کم رنگ

.]5[ساخته است
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حـدهاي  گذاري را در کل جهـان جسـت و جـو مـی کننـد، بسـیاري از وا      هاي سرمایهگذاران فرصتدر حقیقت سرمایه
مرزهاي کشورشان بوده و به دنبال سرمایه با پایین ترین هزینـه هسـتند،   هاي خود در خارج از تجاري به دنبال بسط فعالیت

ادغام در میان بزرگترین بازارهاي بورس جهان ادامه دارد و بیشترین معامالت سرمایه گذاري از طریق اینترنت انجـام مـی  
ان، اعتبـار دهنـدگان و   تـا سـرمایه گـذار   فیت و دقت در گزارشگري شرکتهاسـت  ها شفاشود. پیش نیاز تمامی این فعالیت

سایر کاربران این قبیل اطالعات بتوانند عملکرد شرکت ها را از یک کشور به کشوري دیگـر مـورد مقایسـه قـرار دهنـد.      
گیري به منظور خرید، نگه داري و یا سه پذیري عملکرد شرکت ها و تصمیمرفع این نیازها و اقدام در جهت سهولت مقای

و ]18[بـین کشـورها عملـی مـی شـود     هاي حسابداري و اصول در سیاستیا حذف تفاوت فروش تنها از طریق کاهش و 
این امر به نوبه ي خود ضرورت وجود یک سري واحد از استانداردهاي حسابداري جهانی را ایجاد می کنـد. بنـابراین بـا    

اقدام به تدوین ، المللینبیحسابداريابداري، هیأت استانداردهايهدف کاهش تفاوت هاي جهانی در استانداردهاي حس
المللی کرد.استانداردهاي بین

هـاي اخیـر   و کشورهاي صنعتی بود امـا در سـال  کاربران اصلی این استانداردهاي بین المللی اتحادیه اروپا2005تا سال 
علیرغم ایـن گسـترش و نفـوذ، مقـاالت انـدکی بـه       .شاهد رواج این استانداردها در میان کشورهاي در حال توسعه هستیم

بـه همـین دلیـل در ایـن تحقیـق      .المللی در کشورهاي در حال توسعه پرداخته انـد اعمال و اتخاذ استانداردهاي بینبررسی
یـل  المللی به بیان علل، موانع و مشکالت اجراي این قبحسابداري بینسعی شده ضمن ارائه جزئیاتی پیرامون استانداردهاي 

استانداردها در کشورهاي در حال توسعه پرداخته شود.

1استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی

هماهنگ سازي رویه هاي حسابداري، نخست در درون کشورها و با وضع استانداردهاي حسابداري ملی آغاز شـد. پـس   
اري در هـاي حسـابد  سرمایه موضوع همسـانی گـزارش  مات و المللی کاال، خدشد بازارها و افزایش مبادالت بیناز آن با ر
دستیابی به گذاري خارجی و، نیاز به سرمایههاي اقتصادي در سطح بین المللیالمللی نیز مطرح شد. رشد فعالیتسطح بین

سـازي اسـتانداردهاي حسـابداري اهمیـت     ي هماهنـگ اطالعات قابل اتکا و قابل مقایسه با هزینه کم باعث شـد تـا مسـئله   
.]2[اصی پیدا کند خ

شد. وضع می2یالمللي استانداردهاي حسابداري بینالمللی توسط کمیته، استانداردهاي بین2000و 1973ي بین سال ها
شد. از نامیده می3بین المللیحسابداريطی این مدت مقررات تدوین شده توسط این کمیته تحت عنوان استانداردهاي

واگذار شد. این 4المللیهیأت استانداردهاي حسابداري بینگذاري به سازمان جدیدي به نامقانوني وظیفه، 2001آوریل 
کرد: المللی نامید و هدف رسمی خود را چنین بیان استانداردهاي گزارشگري مالی بینهیأت قوانین خود را تحت عنوان

که و قابل اجرا و در جهت منافع عمومیركاي واحد از استانداردهاي جهانی حسابداري قابل دي مجموعهارائه«
د تا به کنهاي مالی تضمین میسایر گزارشمالی و هاي ابل مقایسه را در صورتاطالعاتی با کیفیت باال، شفاف و ق

1 . International Financial Reporting standards (IFRS)2 . International Accounting Standards Committee (IASC)3 . International Accounting standards (IAS)4 . International Accounting Standards Boards (IASB)
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(سایت هیأت ». گیرند کمک کندکنندگانی که تصمیمات اقتصادي میهاي جهانی سرمایه و سایر استفادهفعاالن بازار
.1ي حسابداري بین المللی)استانداردها

ي اتخاذ آن هسـتند  للی را اتخاذ کرده و یا در مرحلهالمرشگري مالی بینکشور استانداردهاي گزا130تا به امروز تقریباً 
باشد. از ایـن تعـداد قریـب بـه     عه یافته و در حال توسعه دیگر میکشور توس110و 202که شامل اقتصادهاي بزرگ گروه 

المللی را اتخاذ کرده اند. به این معنی که ایـن اسـتانداردهاي را لغـت بـه لغـت      طور کامل استانداردهاي بینور بهکش105
المللـی را بـراي   بقی کشورها این استانداردهاي بینکنند و ماو بدون هیچ گونه انحرافی اجرا میهمانند استانداردهاي ملی 

.]20[کنند الزامی کرده استقوانین بازار معامله میه براساسگزارشگري تمام یا اغلب شرکتهاي بورسی ک
اسـتانداردها  تـدوین ایـن  المللی اغلب مزایایی را بـه همـراه دارد کـه ایـن مزایـا علـل پیـدایش و       رد استانداردهاي بینکارب

شود.به صورت خالصه به آنها اشاره میشوند که در ادامهمیمحسوب 
هـاي مـالی   ي صـورت جهانی استانداردهاي حسـابداري افـزایش قابلیـت مقایسـه    سازيترین اهداف یکسانیکی از مهم

شـود.  سـتانداردهاي حسـابداري آشـکارتر مـی    ي واحدي از اهاي سرمایه جهان، نیاز به مجموعهاست. با پیوسته شدن بازار
-اده و به این ترتیب سرمایهزایش دي اطالعات مالی را افالمللی، قابلیت مقایسهي واحد از استانداردهاي بینیک مجموعه

هـاي  المللـی هزینـه  گسترش و پذیرش اسـتانداردهاي بـین  تري توزیع خواهد شد. همچنیني بین کشورها به نحو اثربخش
نقـدینگی بـازار،   و از طرفی با کـاهش  بخشدبات رویه را در حسابرسی بهبود میها کاهش داده و ثمقایسه را براي شرکت

-تسـهیل مـی  افـزایش داده و  ي جهـانی را  ریـان سـرمایه  انتقـال و ج گذاران و هزینـه سـرمایه،  سرمایهبراي هزینه معامالت 
. ]15[کند

از دیگر مزایاي استانداردهاي گزارشگر مالی بین المللی، دقت و جامعیت باالتر این استانداردها نسبت به اسـتانداردهاي  
جهان بر مجموعه ي واحدي از استانداردها متمرکز شـده و بـه ایـن    ملی است. به این دلیل که حسابداران حرفه اي سراسر

کیفیت این استانداردها بهبود یافته که ،شود و از طریق رفع اشکاالتاین استانداردها کامالً آشکار میترتیب نقاط ضعف 
.]16[گزارشگري مالی را به همراه داردارتقا در میزان شفافیت و کیفیت 

یــت دیگــر کــاربرد بــه عنــوان یــک روش نــوین گزارشــگري بــا کمتــرین هزینــه مزXBRLاجـراي سیســتم گزارشــگري  
اسـت  3در واقع زیر بناي اساسی براي اجراي این سیستم گزارشـگري، تـدوین واژه نامـه   باشد.المللی میاستانداردهاي بین

گري رایـج هـر کشـور باشـد. از آنجـا کـه سـازمان بـین         اساس استانداردهاي حسابداري و گزارشکه این واژه نامه باید بر
و بـه صـورت   اسـت المللـی نمـوده  ژه نامه براساس استانداردهاي حسابداري بـین ي این واقبالً اقدام به تهیهXBRLالمللی 

نداردهاي اسـتا لذا، اسـتفاده از  باشدمیشود و از طرفی بدون حق تألیف میمرتب براي تغییرات در این استانداردها به روز
ایران).XBRL(پورتال ري را با کمترین هزینه عملی سازدتواند بکارگیري این سیستم گزارشگالمللی میبین

1 . http://www.iasb.org/about/contitution.asp2 .	G	203 . Taxonomy
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المللی در کشورهاي در حال توسعهاجراي استانداردهاي بین
هـاي  بـراي صـورت  للـی  الماستانداردهاي مالی گزارشگري بین، پارلمان اروپا مقرراتی مبنی بر الزام کاربرد2002در سال 

هیـأت اسـتانداردهاي   نیز2006شد. در فوریه الزم االجرا می2005د که از سال هاي بورسی اتخاذ کرمالی تلفیقی شرکت
ي کیفیــت اي را مبنـی بــر توسـعه  مشـترکاً تفــاهم نامـه  1المللــی بـا هیــأت اسـتانداردهاي حسـابداري مــالی   حسـابداري بـین  

ۀ ایـن  ي اولیـ لمللی صادر کردند. علیـرغم اینکـه نسـخه   ااربرد در بازارهاي بورس بینور کاستانداردهاي حسابداري به منظ
هـاي بـزرگ   شده بود اما پـس از چنـدي شـرکت   بر کشورهاي توسعه یافته متمرکز،المللیاستانداردهاي گزارشگري بین

.]24[نیز شدندخواهان انتشار این استانداردها در میان کشورهاي در حال توسعه
، شـکل دادن و توسـعه   المللـی ز روي آوردن بـه اسـتانداردهاي بـین   اگرچه هدف ابتـدایی کشـورهاي در حـال توسـعه ا    

و حسـابداري بـه منظـور جـذب     هـاي مـالی  بخش کردن و باال بردن دقـت گـزارش  هاي حسابداري ملی و رضایتسیستم
المللـی بـه ایـن    اي بـین بـه ورود اسـتاندارده  جرمنهاي خارجی خود بود اما در نهایت علل و دالیل دیگري گذاريسرمایه

.]17[کشورها شد
-دهاي ملی کشورهاي در حال توسعه بـه اسـتانداردهاي بـین   استاندارن عوامل همگرایی و نزدیک شدن ترییکی از مهم

ریختـی  ي هـم تئـور شـود. ریختـی یـاد مـی   ، فرآیندي است که از آن با عنوان همپذیرش یا اتخاذ این استانداردهاالمللی و 
ي دیگـر در یـک جمعیـت یـا     ) نوعی فرآیند محدود کننده است که یک واحد را مجبور به شباهت با واحدها2یلشک(هم

ریختـی سـازمانی و   ي همتوان به دو دستهاین تئوري را می.شرایط محیطی مشابهی مواجه شوندکند تا همگی باجامعه می
ریختـی  و هـم 4ریختـی تقلیـدي  ، هـم 3ریختـی اجبـاري  ي هـم خود به سـه دسـته  هم ریختی سازمانی نیزرقابتی تقسیم کرد. 

ر ریختی اجباري و تقلیدي به عنوان دو عامل مهـم گـرایش کشـورهاي د   شود که در این تحقیق از همتقسیم می5هنجاري
.]11[پردازیمللی نام برده شده و به تعریف آنها میالمحال توسعه به استانداردهاي بین

ریختی اجباريهم
شود و نشأت گرفتـه از یـک فشـار رسـمی یـا      ي محیط سازمانی یا سیاسی ناشی میهاریختی از تمام حوزهاین شکل از هم

ه از طریـق مراجـع   هـاي ویـژ  و یا دعوت به اتخاذ یک سـري سیاسـت  غیررسمی است که معموالً به صورت اجبار، ترغیب 
کـه  یمرجـع و سـازمان  باشـد و هـا مـی  اي از این سیاستالمللی نمونهاستانداردهاي بینشود. ها تحمیل میمافوق بر سازمان

باشـد. کشـور   کمیسیون بورس و اوراق بهاردار میاثر گذار باشد، داخلی بر اتخاذ این استانداردهاممکن است به صورت 
اده کرده است. در ایـن کشـور دولـت و    المللی استفمنظور اتخاذ استانداردهاي بینمصر، کشوري است که از این شیوه به 

هـا الزامـی نمـوده    مراجع دولتی چندین قانون اداري را به منظور افشاي مالی وضع کرده و اجـراي آنهـا را توسـط شـرکت    
.]12[است
ریختی اجباري نه تنها تحت تأثیر عوامل و مراجع داخلی بلک گاهی می تواند متأثر از فشـارهاي خـارجی بـوده و از    هم

المللـی در مقیـاس   ردهاي گزارشگري مـالی بـین  توسعه اتخاذ استانداونی ناشی شود. در کشورهاي در حالفاکتورهاي بیر

1 . FASB2 . Isomorphism Theory3 . Coercive Isomorphism4 . Mimetic Isomorphism5 . Normative Isomorphism
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اشـد. ایـن   بالمللـی مـی  المللـی و فشـار سـازمان هـاي بـین     هاي حسابداري بینتحت تأثیر عوامل خارجی مثل شرکتوسیع
المللی کمیسیون بـورس و  ، سازمان بین2ي بازل، کمیته1لمللی پولامللی شامل بانک جهانی، صندوق بینالهاي بینسازمان

المللــی فرمــول بنــدي ایــن اســتانداردهاي بــینبــوده کــه مغــز متفکــر 4المللــی حســابداريو فدراســیون بــین3اوراق بهــادار
.]11[هستند

هـاي فعـال و   پول به سازمانالمللییستی مثل بانک جهانی و صندوق بین) معتقد است که مؤسسات امپریال1995هووارا (
د. ایـن  المللـی حسـابداري در کشـورهاي در حـال توسـعه بـدل شـده انـ        تانداردهاي بینمهم مسئول براي تکثیر و رواج اس

هـاي  گسـترش داده و بـا تسـلط بـر فعالیـت     هاي مالی نفوذ و قلمرو خـود را در ایـن کشـورها   سازمان با وام دادن و کمک
خواهنـد تهیـه   هـاي حـامی مـی   لی خود را به نحوي که این سازمانهاي ماکنند صورتملزم میسابداري و مالی، آنها را ح

.]13[کنند
گذاري غربی به هیچ وجـه  هاي حسابداري کشورهاي سرمایه) عقیده دارد که اصول و فعالیت1995اگرچه ویلکینسون (

آنها حمایت از کیفیت برتـر و رفـع نیازهـاي محلـی     شود و صرفاً هدف از اعمال کشورهاي در حال توسعه فروخته نمیبه 
و المللـی بـه جـاي کمـک در جهـت بهبـود       هاي حـامی و بـین  ) نشان دادند که سازمان1998گام (است اما پونتس و سونین

هیأت اسـتانداردهاي  اصالح حسابداري در کشورهاي در حال توسعه تنها با هدف تحمیل استانداردهاي وضع شده توسط
کنند.المللی بر این کشورها تالش میینحسابداري ب

ریختی تقلیديهم
ي عـدم  داردها بـه عـدم اطمینـان اسـت. درجـه     ریختی اجباري نشأت گرفته از پاسخ اسـتان ریختی برخالف هماین نوع هم

هـا،  تهـا فعالیـ  این دیـدگاه وجـود دارد کـه سـازمان    شود.ند براي ترغیب به تقلید محسوب میاطمینان یک نیروي قدرتم
فعلـی بـر روي سـازمان    اصول ي تأثیرات کنند مادامی که دربارهمیهاي موفق را کپی یا تقلید استانداردها و اصول سازمان

تـوان گفـت زمـانی کـه کشـوري درك ضـعیفی از تکنولـوژي        اشند. بنابراین در همین راستا میخود عدم اطمینان داشته ب
کند داراي عدم اطمینان باشد ایـن احتمـال وجـود دارد کـه     ن فعالیت میبوده و محیطی که در آدارد، اهدافش غیرشفاف 

تـرین عوامـل   تـوان یکـی از مهـم   ل خود قرار دهد. این تئوري را میمعیار عمي موفق را تقلید کرده و آن را مدل کشورها
ي اولیـه آن بـرا  يلـل دانسـت، اسـتانداردهایی کـه نسـخه     المر حال توسعه به اسـتانداردهاي بـین  روي آوردن کشورهاي د

.]11[کشورهاي توسعه یافته تجویز شد

المللی در کشورهاي در حال توسعهمخاطرات کاربرد استانداردهاي بینموانع و 
ي مطـرح مـی شـود. بـا ایـن      جهانی شدن بازارهاي سرمایه به عنوان نیروي محرکه هماهنگ سازي استانداردهاي حسابدار

المللی به خوبی با مقاصد کشورهاي جهان اول مطابقـت دارد امـا بـراي    استانداردهاي بیندعا کرد که این توان دیدگاه می
نـد اثـرات   تواتند چنـدان کارآمـد نبـوده و مـی    کشورهاي جهان سوم که به ندرت داراي بازارهاي مـالی توسـعه یافتـه هسـ    

.]8[امطلوبی را به همراه داشته باشدن
1 . International Monetary Fund (IMF)2 . Basel Committee3 . International Organization of Securities Commissions (IOSCO)4 . International Federation of Accounting (IFAC)
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در حـال توسـعه   المللی در کشـورهاي  استانداردهاي گزارشگري مالی بیناجراي) عقیده دارند که 2005و راهامان (میر
-باشد به این دلیل که سیاسـت ه متناسب با نیاز این کشورها نمیاي از استانداردهاي حسابداري است کبه معنی اتخاذ دسته

اسـت و ایـن در حـالی    م حـاک نسبت به کشـورهاي توسـعه یافتـه    و اجتماعی متفاوتی در کشورهاي مذکورهاي اقتصادي
و مخاطـب اصـلی آن چنـین    دباشـ تأثیر کشـورهاي صـنعتی پیشـرفته مـی    المللی به شدت تحتبیناست که استانداردهاي
هی ي اقتصـادي را بـه منظـور بـازد    ، سـطح بـاالیی از توسـعه   استانداردهااین اي است. بنابراین اتخاذ کشورهاي توسعه یافته

هـایی همچـون   ه کشـورهاي در حـال توسـعه بـا ویژگـی     طلبد و این در حـالی اسـت کـ   مطلوب و اجراي موفقیت آمیز می
.]16[شوندحسابداري توسعه نیافته شناخته میي ، تسلط بخش عمومی و حرفهي اندك انسانیتوسعه

ه به برخـی  ادامالمللی در چنین کشورهایی با موانع و محدودیت هایی همراه است که درز اینرو کاربرد استانداردهاي بینا
شود.از آنها اشاره می

آموزش
سـایر  در ي حسـابداري بلکـه   المللی کامالً پیچیده بوده و فهم آن مستلزم دانش کـافی نـه تنهـا در زمینـه    یناستانداردهاي ب

از تجربه در میان کشـورها  ها از جمله محاسبات آماري، مالی و... می باشد. بنابراین پذیرش آنها نیازمند سطح باالییرشته
المللی به عنوان یک کند که اتخاذ استانداردهاي بینی) بیان م2002به طوري که استریت (. ]24[هاي تابعه استو شرکت

باشد که فهم، تفسیر و کاربرد آنها نیازمند سطح مشخصی از تحصیالت و آموزش تصمیم استراتژیک اجتماعی مطرح می
المللـی در میـان کشـورهاي در    عمده در اجراي اسـتانداردهاي بـین  که فقدان آن به یک چالشدانشگاهی است به طوري 

حال توسعه بدل شده است.

زبان
ند. تحقیقات پیشـین  کبسیاري از لحاظ ترجمه ایجاد میالمللی به زبانی غیر از انگلیسی مشکالتکاربرد استانداردهاي بین

ان داده است که کلمات به آسانی از یک زبان به زبان دیگر قابل ترجمه نیسـتند و  ها نشي حسابداري و سایر رشتهدر زمینه
گذاران این خطر وجود دارد که اسـتاندارد ار بسیار دشواري است. بنابراینکیافتن معادل صحیح براي لغتی در زبان دیگر 

سـازي بـه   به راحتی قابل انتقـال و معـادل  کهدر هنگام تدوین استانداردها به زبان انگلیسی مفهومی را در ذهن داشته باشند 
ي آن از عباراتی استفاده شود که خروجی و مفهوم کامالً متفاوتی را بـه دسـت   هزبانی دیگري نباشد و در نهایت در ترجم

سـازي  ترین هـدف هماهنـگ  ویژگی که ارتقا و افزایش آن مهمدهد که بزرگترین پیامد آن کاهش قابلیت مقایسه است،
.]14[ها معرفی شده استاستاندارد

شـود و اسـتانداردهاي مبتنـی بـر     ی بیش از عبارات تخصصی نمایـان مـی  ي عبارات عموماین مشکل در ارتباط با ترجمه
ین از آن جا که بنابراداراي عبارات و اصطالحات عمومی بیشتري نسبت به استانداردهاي مبتنی بر قاعده هستند. نیزاصول

پذیري بیشـتري را  اي بیشتر داشته و قابلیت انعطافنیاز به قضاوت حرفهوباشندالمللی مبتنی بر اصول میاستانداردهاي بین
.]7[شودمیدوچندانها در زمینه ترجمه ها و عدم اطمینانآنها چالشبا اجراي ،سازدپذیر میامکاندر تفسیر

قوانین و ضمانت اجرا
. ]21[انـد بار استانداردهاي ملی نشـان داده اوراق بهادار را در ایجاد، اجرا و اجتحقیقات قبلی نقش و اهمیت قوانین بورس

و قوانین حسابداري به اجرا و اعمال آنهـا بسـتگی دارنـد و    که تأثیر اصول) نیز عقیده دارند 2010کریستنسن و همکاران (
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هد بـود. اصـول و اسـتانداردهاي    خواتولید و تدوین این اصول بدون ضمانت اجرایی چیزي بیش از یک رفتار سمبولیک ن
بـا تنظـیم   تـا بخش خصوصی و چه در بخش دولتـی بـوده  گذار فعال چه در به منظور اجرا نیازمند یک قانونالمللی نیزبین

.]17[دها کندها را ملزم به اعمال این استاندارهاي اجرایی مناسب شرکتمکانیزمقوانین مدون و
رهایی کـه حـامی   ردند که قوانین کمیسیون بورس بسیار قوي و جـدي بـه ویـژه در کشـو    ) پیشنهاد ک2011جاگی و لو (

دارد نیاز است.گذاران وجود کمتري براي سرمایه
-دارد و هـیچ هاي اجرایی در کشورهاي در حال توسعه وجود نـ یقات نشان داده است چنین مکانیزماما همانطور که تحق

کشـورهاي جهـان سـوم دیـده نشـده      گـذاران در ستانداردها و قوانین حامی سرمایهاگونه شواهدي مبنی بر الزام به اجراي
. البته الزم به ذکر است که کیفیت این قوانین اجرایی نیز بـراي کـارایی اجبـار و تحمیـل اسـتانداردها کـه در نهایـت        است

.]9[شگري مالی شود، الزم و ضروري استمنجر به کیفیت گزار
نفوذ و ارتباطات سیاسی

هـاي وابسـته بـه دولـت     هایی ارزان با بهـره انـدك از بانـک   ، اغلب وامهایی با ارتباطات سیاسی و قدرت چانه زنیرکتش
المللی به اجراي استانداردهاي بیندانند و تمایلی ي خارجی نمیخود را نیازمند بازارهاي سرمایهبنابراین.دنکنمیدریافت

گـذاري آنهـا بـر سیسـتم و قـوانین حسـابداري در       ارتباطـات سیاسـی و تأثیر  . طبق تحقیقـات انجـام شـده ایـن     ]10[ندارند
. ا تحـت الشـعاع خـود قـرار داده اسـت     افشـا و گزارشـگري مـالی ر   ،کشورهاي در حال توسعه بیشتر بوده و همـین عامـل  

-اطـات سیاسـی دارنـد بسـیار مالیـم مـی      و ارتبهایی که وابسـتگی  اق بهادار نیز در ارتباط با شرکتکمیسیون بورس و اور
هـایی کـه   م شده است نشان داده شده که شـرکت ) انجا2014توسط کوریا (. به طوري که در تحقیقی که اخیراً ]17[باشد

از لحاظ سیاسی مرتبط هستند به طور میانگین کمتر احتمال دارد کـه مشـمول قـوانین اجبـاري و تحمیلـی کمیسـیون قـرار        
گیرند و چنـین شـرایطی در   و کمتر تحت پیگرد قانون قرار میتري مواجه شدهصورت تخلف با جرائم پاییند و در بگیرن

) نشـان داد کـه عوامـل سیاسـی     1998این در حالی است که نـوبز ( .]9[خورداي در حال توسعه بیشتر به چشم میکشوره
تانداردهاي مربوطه در کشورهاي غربی توسـعه  قدرت توضیحی قابل توجهی در ارتباط با سیستم حسابداري و اصول و اس

این حقیقـت اسـت کـه اکثریـت     هاي انجام شده در کشورهاي جهان سوم گویايگذشته از این برخی بررسییافته ندارد.
ثـروت نهاي مدیران کمیسـیون بـورس در ایـن کشـورها سیاسـی بـوده بـه طـوري کـه بـه جـاي مـاکزیمم کـرد             انتصاب

.]22[گیردگیري ها قرار میعمل و تصمیمهاي سیاسی مدنظر بوده و معیار زهسهامداران، اهداف و انگی
بنابراین حتی در صورت وجود قوانین کمیسیون در ارتباط با افشا و ضمانت اجرایی اصـول و اسـتانداردها، وجـود نفـوذ     

به عنوان یـک مکـانیزم اجرایـی    ینها در برابر این قوانشود که شرکتدر حال توسعه مانع از این میشورهايکسیاسی در 
شـدت و ضـعف اسـت. ایـن     هـاي مختلـف داراي   دن آنها براي شرکتالزم االجرا بوباشند واز جایگاه برابري برخوردار

المللی، اجـراي آن در چنـین کشـورهایی بـا محدودیـد همـراه       رغم پذیرش استانداردهاي بینشود که علی عامل منجر می
سـطوح متفـاوت رعایـت در میـان     روابط سیاسی منجر بهم برخوردار نباشد. در حقیقت،ی الزباشد و از کارایی و هماهنگ

سـتیابی بـه اهـداف و    ي آن عـدم د نتیجـه دهد کـه هاي مالی را تحت تأثیر قرار میها شده و قابلیت مقایسه صورتشرکت
انـد کـه   ایـن موضـوع اشـاره کـرده    بـه  سازي استانداردهاست. به همین دلیل است که شماري از محققین مزایاي هماهنگ

المللی تحت تأثیر عواملی همچون الزامات قانونی و سیاسی و میزان استانداردهاي گزارشگري مالی بینمزایاي بکارگیري
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فـاوتی از اجـراي اسـتانداردهاي    گیرد به نحوي که نتایج و پیامـدهاي مت المللی قرار میاستانداردهاي ملی و بینتفاوت بین
.]21[رودی در کشورهاي مختلف انتظار میمللالبین

پیشینه تحقیق
المللی و دالیل اتخاذ ایـن اسـتانداردها در کشـورهاي در حـال توسـعه بـه       ه استانداردهاي گزاشگري مالی بینمزایاي بالقو

المللـی در کشـورهاي در حـال   اتخاذ و پذیرش استانداردهاي بـین ي ضمن بررسیچندشدت مورد بحث است. مطالعات 
.]20[دها را مورد توجه قرار داده اندتوسعه، تفاوت و موانع در اجراي این استاندار

المللی را در کشور نپال مورد بررسـی  ذ استانداردهاي گزاشگري مالی بین) در تحقیق خود اتخا2014پودل و همکاران (
بـیش از آن  نپـال پاسـخی بـه نیازهـاي محلـی و     قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تصمیم به اتخاذ ایـن اسـتانداردها در  

المللی پول و بانک جهـانی بـود. امـا بـه دلیـل کمبـود       ي آسیا، صندوق بینهایی مثل بانک توسعهتحمیلی از سوي سازمان
ي حسـابداري، ایـن کشـور آمـاده بـه کـارگیري و اتخـاذ ایـن         ي کـافی حرفـه  حسابداران با کیفیت و عـدم توسـعه  جدي

المللـی  ختالل در اجراي استانداردهاي بـین بود. همچنین مشکالت اجتماعی مثل فساد و تقلب منجر به ایجاد ااستانداردها ن
.]21[شد

المللی را در اندونزي مـورد  استانداردهاي گزارشگري مالی بیني خود دالیل عدم اتخاذ) در مقاله2007(پررا و بایدون
-ه زیاد قدرت باعث شده است محافظـه پایین فردگرایی و حرفه گرایی و فاصلارزیابی قرار داده و عنوان کردند که سطح 

شـفافیت و پاسـخگویی   کاري در سطح باالیی در این کشور اعمال شود. این موضوع کاهش دقت در گزارشگري و عدم 
د مـی شـود. آنهـا    المللـی قلمـدا  ي در عدم اجـراي اسـتانداردهاي بـین   ها را به همراه دارد و به عنوان عاملی جددر سازمان

دهندگان بـه رویکـرد مبتنـی بـر     تغییر از رویکرد مبتنی بر اعتبارمتذکر شدند که اتخاذ این استانداردها در اندونزي نیازمند 
.]19[سهامداران است

لی و عوامل موثر بر اجـرا و  الملاستانداردهاي گزارشگري مالی بین) اتخاذ2014در پژوهش دیگري حسن و همکاران (
ترین عامل در اتخـاذ ایـن اسـتانداردها در    د. براساس نتایج به دست آمده مهمي آن را در کشور عراق بررسی کردنسعهتو

ایـن فشـار را دو   هاي بین المللی عنوان شده اسـت. محققـین دلیـل   از سوي کشورهاي غربی و سازمانعراق، فشار اجباري
پررنگی در اقتصاد لیل افزایش یافتن تقاضا براي نفت و انرژي نقشاند. یکی این موضوع که عراق به دعامل معرفی کرده

ي گـذاران عالقـه  کند و دیگـر اینکـه سـرمایه   می% از تولیدات نفتی جهان را تأمین 3کند و در حال حاضر جهانی بازي می
.]12[نداخش منابع طبیعی از خود نشان دادهگذاري در کشور عراق به ویژه در بزیادي به سرمایه

فشـار بـر اجـراي    ) تأثیر کمیسیون بـورس و اوراق بهـادار را بـه عنـوان یـک مکـانیزم اجرایـی و اهـرم        2014ابلی (وننور
مـانع از  هاي اجرایـی در کشـور بـنگالدش   این نتیجه رسید که فقدان مکانیزمالمللی ارزیابی کرد. وي به استانداردهاي بین

.]17[لیل آن سطح باالي ارتباطات سیاسی در این کشور استکه دشودالمللی میاجراي استانداردهاي بین
اسـتانداردهاي گزارشـگري مـالی    المللی /اتخاذ استانداردهاي حسابداري بین) در تحقیق خود بر 2006زگال و مدهبی (

انتخـاب کردنـد   کشور در حال توسـعه را  64ي خود ها در نمونهاي در حال توسعه تأکید کردند. آنالمللی در کشورهبین
ه نشـان داد  و نیمی دیگر اتخاذ نکرده بودند. نتایج به دسـت آمـد  المللی را اتخاذ کردهداردهاي بینکه بخشی از آنها استان
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تمایـل بـه   بیشـتر م بـوده اي که داراي بازار سرمایه مناسب و سطح آموزش و رشد اقتصادي بـاال  کشورهاي در حال توسعه
.]23[لی هستندالملاتخاذ استانداردهاي بین

-اي که اسـتانداردهاي بـین  ن دادند که کشورهاي در حال توسعه) نشا2014همچنین در تحقیقی مشابه زهري و چوابی (

و سـطح تحصـیالت   1ز رشـد اقتصـادي، سیسـتم قـانونی عرفـی     المللی را انتخاب و اتخاذ کرده انـد، داراي سـطح بـاالیی ا   
.  ]24[پیشرفته هستند

المللی را از انگلیسی به استانداردهاي گزارشگري مالی بین) در پژوهش خود مشکالت ترجمه2013(همکارانهورتا و 
هـاي  ها بـه زبـانی غیـر از انگلیسـی چـالش     ي این اسـتاندارد ها بیان کردند که ترجمهمورد بررسی قرار دادند. آناسپانیایی 

شود. این بحـران زمـانی کـه عبـارات عمـومی بیشـتري در       ت میهاي متفاوا به وجود آورده و منجر به خروجیعمده اي ر
.]14[شوداندارد وجود داشته باشد تشدید میاست

المللی در کشور نیجریه پرداخت. وي عنـوان  اذ استانداردهاي گزاشگر مالی بینبررسی فرآیند اتخ) به 2012(ماداواکی
گـذاري خـارجی   هسازي استانداردها از قبیل جذب سرمایهنگر برخوردار شدن از مزایاي هماکرد که این کشور به منظو

هایی همچـون  ر اجراي این استانداردها با چالشالمللی کرد. ولی داقدام به اتخاذ استانداردهاي بینو کاهش هزینه سرمایه 
محقـق نشـان   نبود یک چارچوب نظارتی و قانونی انسجام یافته و عدم آگاهی و آموزش کافی کارکنان مواجـه شـد. ایـن    

دارد، غلبه کردن بر این مشکالت نیازمند آمـوزش و پـرورش قـوي و بـه کـار گـرفتن اعضـاي مسـتقل بـراي نظـارت بـر            
.]15[باشدانداردهاي حسابداري و حسابرسی میاست

) مورد بررسی قرار گرفت 2009(المللی توسط آلپ و آستنداگاستانداردهاي گزارشگري مالی بینفرآیند بکارگیري
ها به این نتیجه رسیدند که ترکیـه در اتخـاذ   جمله ترکیه ارزیابی شد. آنو نتایج اتخاذ آن در کشورهاي در حال توسعه از 

این استانداردها با مشکالتی همچون پیچیدگی در ساختار استانداردهاي بـین المللـی، کمبـود دانـش و مسـائل مربـوط بـه        
.]6[کاربرد و اجرا مواجه شده است

سازي استانداردهاي حسابداري توجه داشـته و در  هماهنگبا سایر کشورهاي در حال توسعه، ایران نیز به رویکرد مشابه 
ال در ایـن اسـتانداردها برخـی تعـدیالت در     کنـد. در عـین حـ   المللی اسـتفاده مـی  استانداردها، از استانداردهاي بینتدوین

براسـاس اطالعـات   ،المللـی اهمیت بکارگیري استانداردهاي بـین د . اما با وجو]1[اعمال گردیده استسازي راستاي بومی
وه کشورهایی کـه اسـتانداردهاي   المللی، ایران در هیچ یک از دو گرهیأت استانداردهاي حسابداري بینمندرج در وبگاه

المللـی  استانداردهاي بـین داردهاي ملی از المللی را پذیرفته یا در حال پذیرش است قرار ندارد. اگرچه در تدوین استانبین
المللی نیست. از عمده دالیل عدم اتخاذ و پـذیرش کامـل   رش رسمی استانداردهاي بیناستفاده شده ولی این به مفهوم پذی

استانداردهاي بین المللی در ایران را می توان پیامـدهاي مالیـاتی ناشـی از گزارشـگري بـه ارزش منصـفانه و عـدم توجیـه         
.]4[راي واحدهاي اقتصادي کوچک دانستنداردهاي بین المللی باقتصادي کاربرد استا
-، ده عامل را به عنوان مهـم ) نیز در تحقیقی که بین دو گروه حرفه اي و دانشگاهی انجام دادند1389رحمانی و علیپور (

از: عـدم  عبارتنـد المللی در ایران معرفـی کردنـد کـه بـه ترتیـب اهمیـت       پذیرش استانداردهاي حسابداري بینترین موانع 
اي حسـابداري و بازارهـاي مـالی، عـدم     ها، عدم حضور موثر در مجامع حرفهالمللی در دانشگاهآموزش استانداردهاي بین

گذاري خـارجی در ایـران، سیسـتم و قـوانین مالیـاتی      المللی و موانع سرمایهزار سرمایه به عنوان یک بورس بینگسترش با

1 . Common law
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فعان ناشـی از  المللی به خصوص از لحاظ تامین منابع مالی، نگرانی از عدم درك ذینبینشور، پایین بودن سطح مبادالتک
یافته مانند بازارهاي متشکل در کشور و تفاوت محیط کسب و کار، سـاختار  هاي اقتصاد توسعهتغییرات، فقدان زیرساخت

المللـی  برسـان بـا اسـتانداردهاي بـین    و حساکننـدگان فقـدان آشـنایی حسـابداران، اسـتفاده    سرمایه و مالکیـت در کشـور،   
) اسـتفاده از ارزش  1394هـم چنـین گراونـد (   .]2[هـا در کشـور  هاي بـزرگ و بانـک  اري و نفوذ برخی از شرکتحسابد

هـاي پـیش روي   ي گروههاي ذینفع را از عمده چـالش منصفانه، شرایط اقتصادي و سیاسی نامشابه و عدم حفظ منافع همه
. ]3[المللی برشمرداستانداردهاي بین 

گیرينتیجه
هاي اخیر بوده است و اتخاذ این المللی گویاي تغییر در قوانین مهم حسابداري در سالاستانداردهاي گزارشگري مالی بین

اي در میان کشورهاي جهان گرفته است. به طوري استانداردها به عنوان زبان مشترك گزارشگري مالی، شتاب فزاینده
اند. المللی را اتخاذ کرده و یا استانداردهاي محلی خود را با آنها همگرا کردهکشورها یا این استانداردهاي بینکه بیشتر 

ي المللی، قابلیت مقایسه و دقت گزارشگري را افزایش داده و باعث کاهش هزینهعلی رغم اینکه استانداردهاي بین
دهد، اما یق نقدینگی، رقابت و کارایی را در بازار افزایش میشود و از این طراطالعات و عدم تقارن اطالعاتی می

هاي تجاري موانع قابل توجهی را در اجراي یک تحقیقات نشان داده است که تفاوت در فرهنگ، سیاست و فعالیت
ي در ها در کشورهاکند. این موانع و محدودیتاي از استانداردهاي همگن ایجاد میسیستم مالی جهانی واحد با دسته

یافته و صنعتی دو ي اقتصادي و بازارهاي سرمایه، نسبت به کشورهاي توسعهحال توسعه به دلیل سطح پایین رشد و توسعه
شود. در همین راستا در این مقاله سعی شده ضمن بیان دالیل اتخاذ و روي آوردن کشورهاي در حال توسعه به چندان می

هاي اجرا در این کشورها را نیز برشمارد. محدودیتانع وترین موالمللی، عمدهاستانداردهاي بین
المللی در کشورهاي در حال هاي انجام شده پیرامون فرآیند اجراي استانداردهاي بیننتایج به دست آمده از تحقیق

فقدان دهد که اکثر این کشورها از نداشتن برنامه و هدف مشخص و آموزش کافی، نفوذ سیاسی شدید،توسعه نشان می
برند. همین عوامل باعث ي حسابداري در اجرا رنج میهاي اجرایی مناسب و عدم کارایی و تخصص کافی حرفهمکانیزم

المللی ممانعت کرده و یا در صورت پذیرش به شده که برخی از کشورهاي جهان سوم از پذیرش استانداردهاي بین
را مواجه شوند.       مزایاي مورد نظر دست نیافته و با ناکارآمدي در اج
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International Accounting and Developing Countries

AbstractDespite the fact that international financial reporting standards is the worldseries of Accounting standards and in principle should cover variants in differentcountries, but from this perspective in the world level are fiercely debated andcriticized. In this article, these challenges especially in developing countries aretaken into consideration and will be emphasis on the process of implementationof international standards in these countries, based on the experiences of otherresearchers. In the present study the reasons of adopt international standards bydeveloping countries and the main causes of implementation inefficiency,barriers and constraints to be expressed. A review of studies in this area andmentioned theoretical framework show that in most developing countries thelack of adequate training and appropriate enforcement mechanism and alsoexistence strong political influence and inefficient Accounting profession is themost important problems in the adoption and implementation of internationalstandards.
Key words: International accounting standards, International financial reportingstandards, Developing countries


