
 

 

 1ی پایدار اقتصادنقش حسابداری در توسعه

 

 های توسعهبرنامه( ی ملی تا حد زیادی به پایداریsustainability .نیازمند است ) ی پایدار وسعهت

گیری ها، جهتگذاریگیری سرمایهبرداری از منابع، جهتفرایند تغییری است که در آن بهره

رفیت ترتیب ظاند و بدینی تکنولوژی و تغییرات نهادی همه و همه با یکدیگر در هماهنگیتوسعه

 ین مسئلهایابد. برای های انسانی ارتقا میآتی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی و خواستجاری و

بندی و ها، رتبهگیری و گزارشدهی با اطالعات باکیفیت الزم است. نظام مالیاتی، یارانهاندازه

benchmarkingرساخت معامله، منافع ذینفعان، ... سازوکارهایی است که زی، مجوزهای قابل

که بر  فعانیاید توسط ذینها بسازند تا پایداری را ارتقاء دهند. این زیرساختحسابداری را می

 .بانی شودپشتی کنند( حمایت وی حسابداری تهیه میکنند )اطالعاتی که حرفهاطالعات معتبر تکیه می

 ش ی اقتصادهای نوظهور الزم است که گسترقدر برای توسعههای مالی باکیفیت همانزیرساخت

ی عه. توسو خطوط آب و برق مطمئن آهن باکیفیت، ارتباطاتها و راههای فیزیکی چون جادهزیرساخت

یکی های فیزحکمرانی مستحکم و خوب و گزارشدهی مالی مؤثر در اقتصادهای نوظهور مشابه زیرساخت

 است.

تی هر نظار های حسابداری فرایندی پیچیده است، چرا که بخشی از نظام قانونی وایجاد زیرساخت

 اقتصادی در کشورهای دنیاست.
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 شک این است و بی« سازی اقتصادیظرفیت»ها در کانون و پذیرش مسئولیت حساب هاپاسخگویی به حساب

 موضوع در مورد ایران صادق است.

  در  .دادندای مرتبط با حسابداری جواب میحسابداری بیشتر به مباحث پایهی ، جوامع اولیه19در اواخر قرن

 (، بیمهinsolvencyورشکستگی )وم مفهبا بیشتر شرایط جاری در ایران نیز هنوز جوامع حسابداری 

(insurance گردآوری مطالبات و ،).دفترداری درگیر هستند 

 کند تا شامل هزینهدر طول زمان حسابداری توسعه پیدا می( یابیcostingسیستم ،) های اطالعاتی

(information system مقابله با کالهبرداری ،)fraud  prevention ها و و ارزشیابی دارایی

 ی مالکیت شود.ها و نیز ادغام و قبضهشرکت

های مدیریت ارزش، حسابداران در مقام حسابرسان و تحلیلگران مالی، از طریق گزارشگری باکیفیت در عرصه

لی، های داختحلیل سبد اوراق بهادار، ارزشیابی پروژه، فرایند کنترل ،(supply chainی تحویل کاال )زنجیره

ته، و ی عمل آنان وسیعاً گسترش یافکنند. یعنی حوزهپوشش مدیریت ریسک، و حکمرانی شرکتی کار می

 ند.وباید همان مسیر را برحسابداران ایرانی نیز می

 ای های توسعهای و موفقیت برنامهاطالعات حسابداری نقش مثبتی در تمامیت و یکپارچگی تصمیمات توسعه

ها سازی، اجرا و پیگیری این برنامهنقش در صورت وجود اطالعاتی که برای آمادهکند؛ این بازی می

ها به نبود نظام ارزیابی جدی از نقش آید. در بسیاری موارد، شکست این برنامهضرورت دارد، به اجرا درمی

بود نسبی نبود اطالعات در مورد کم گردد.ی اقتصادی، برمیهای توسعهکردن برنامهحسابداری در موفق

های عالوه، نبود اطالعات در مورد دستاوردهای برنامهانجامد. بهمنابع موجود به توزیع غلط این منابع می

 کند.ها را ناممکن میتوسعه، فرصت تعدیل این برنامه



 

 

 های امروز ما است( همواره نقش دارد و در ایران روی آن حسابداری فارغ از نوع نظام اقتصادی )که چالش

که اقتصاد بازار است، اقتصاد لیبرالی، اقتصاد اسالمی، اقتصاد بحث ایدئولوژیک وجود ندارد. بحث این

ابداری شک کند. حسابداری .. است، باعث نشده کسی روی ضرورت حسسیوسیالیستی، یا .مقاومتی، اقتصاد 

 کند.های اقتصادی کار خود را میی نظامدر همه

  چون اطالعات ارزشمندترین دارایی در کشورهای در حال توسعه است و به دلیل دشواری فرایند گردآوری

های مفید و تبدیل بندی، انباشت و گزارشدهی دادهها در اقتصاد، نقش حسابداران در گردآوری، جمعداده

 قیمت غیرقابل انکار است.ها به اطالعات ذینآ

  :های دقیق و . گردآوری داده1پنج نقش اصلی حسابداران در کشورهای در حال توسعه عبارت است از

گذاران ویژه سرمایهگذاران )بههای مالی و اطالعات برای سرمایهسازی صورت. تهیه و آماده2معتبر؛ 

. گردآوری ۴گذاری در کشورهای هدف؛ کردن سرمایهو پذیرفتنی FDI. کمک به رشد 3خارجی(؛ 

اطالعات مفید و به موقع در بخش عمومی به اتکای حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی. این به 

وضع  .انجامدگذاران خارجی میخصوصی و سرمایههای اصالح مالی و ارتقای تجارت بین کشورها و بخش

یر روشنی از فسی ت. ارائه۵ایران حاصل برقرار نبودن این سازوکار است، و باالخره های دولت در بد بدهی

ها با هم کار کنند و با هم ها و مردم که اجازه دهد آنفهم بین دولتها به زبان عام و قابلاهداف مدیریت

 معامله انجام دهند.

 انباشت سرمایه؛ 1 ׃رشد اقتصادی دارد ای دری بخش مالی از طریق بهبود در موارد زیر، نقش عمدهتوسعه .

ها، حسابداری . پایداری و ثبات. در این حوزه۴. منافع عامه؛ و 3؛ ﴾capacity building﴿سازی . ظرفیت2

 دهد.رفاه اجتماعی شهروندان را ارتقاء می



 

 

  ادی و نیز ی اقتصی حسابداری قدرتمند برای توسعهاست و حرفه« سازیظرفیت»حسابداری در واقع کانون

 های دولتی و خصوصی اهمیت دارد.بخشی اقتصادی در بخشبرای اطمینان

 المللی: گذاری داخلی و بین. تسهیل تجهیز سرمایه2. افزایش شفافیت؛ 1ها: نقش گزارشگری با کیفیت بنگاه

. خلق 3المللی؛ بینهای بازارهای ها با جذب منابع خارجی و استفاده از فرصتپذیری بنگاهتقویت رقابت

 .. کاهش فساد و سوءمدیریت منابع۵گذاران؛ و . تقویت اعتماد سرمایه۴گذاری؛ محیط سالم سرمایه

 آید.جاری باال ارتقای ثبات و اطمینان مالی در کشور پدید میمو از 

  ( موضوع منافع عمومیpublic interestاهمیت بسیار دارد؛ بخشی از توسعه ) دقیق بر ی ملی در نظارت

 های مربوط به خود است.( نیازمند نظارتpublic fundمنافع عمومی نهفته است. بحث وجوه عمومی )

دهد، پس نیاز به هر جا که پول عمومی وجود دارد، مقام ناظر باید نظارت کند. بانک مردم عادی را مخاطب قرار می

فروشیم، پس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یرود؛ در بورس ما به عامه مردم اوراق منظارت بانک مرکزی می

مثل « وجوه عمومی»های ی مرکزی همین وضع را دارد. خیلی از حوزهی حاکمیت باید حاضر باشد؛ بیمهنماینده

 ها، و نهادهای عمومی غیردولتی مقام ناظر ندارند. حسابداری در تعیین استانداردهایها، شهرداریبازنشستگی ،هاخیریه

 باید تالش کند.ها میمرتبط با این حوزه

 گذاری خارجی را با ارتقای حسابداری توان گسترش و جذب سرمایهbranding بخشد. کشور بهبود می

المللی تسهیل شفافیت ارقام حسابداری بوده و گزارشگری بین IFRSی حسابداری از طریق تالش حرفه

شفاف و تحلیل حساسیت مذاکرات با کشورهای دیگر و رود با گزارشگری ترتیب امید میاست. بدین

 به اطالعات منتشره تکیه کنند. المللی بتوانندی بینبازارهای سرمایه ، ودهای آن کشورها تسهیل شوشرکت



 

 

 گذاری خارجی را ی حسابداری تجهیز سرمایهی ملی است. حرفهشرط توسعههای اخالقی پیشچارچوب

مدیریت ءدهد، باعث کاهش فساد و کاهش سوگذاران خارجی را افزایش میایهاطمینان سرم ،کندتسهیل می

 کند.ها جلوگیری میشود، و از دستکاری در معامالت و مهندسی حسابمنابع می

 کند تا هاست. حسابداری کمک میفرایند مداوم بلندمدت توسعه شامل ارتقای ظرفیت افراد، نهادها و دولت

دولتی توسعه یابد. تالش حسابداری کمک به ایجاد نهادهای مالی باکیفیت  های فردی، نهادی وظرفیت

های قوی و های اضافی برای همکاریی ملی نیازمند مهارتی سهامداران توسعهاست، چرا که همه

 های شهروندان و دولت رخ دهد.تواند بدون ارتقای دانش و مهارتمؤثرتراند. توسعه نمی

 ها و دهد تا مالیاتکند، چرا که به دولت اجازه میبرای دولت هم نقش بازی میسازی حسابداری با ظرفیت

ی سالیانه تهیه کرده و تخصیص دهد، و مشارکت خصوصی را در فرایند درآمد خود را جمع کند، بودجه

 های مدنی ارتقا دهد.همکاری

 های انسانیظرفیت و فنیهای قانونی، ترتیبات نهادی، منابع حسابداری دسترسی کشور را به چارچوب  

کشی و اقدامات ما از طریق نظام حسابداری از نفوذ فساد کند. همچنین گزارشگری، حسابممکن می

ملی است. حسابداری این کار را از طریق نظام اقتصاد ی ترین مانع توسعهکند؛ عاملی که مهمجلوگیری می

 دهد.انسجام و عینیت میو مقررات ش پیرامون قوانین دانو بسط المللی، مقایسه در سطح بینگزارشگری قابل

 های ناظر دهی نوع کار دولت، مقامات مالیاتی، و مقامکار حسابداران بر شکل﴿regulator﴾  در بازارها تأثیر

رغم مشکالتی که در بازار سرمایه گذارد. بهگذارد  و از این طریق بر اقتصاد کشور تأثیر گسترده میمی

گذارد. این مفهوم تأثیر خود را می verification ی حسابداری از طریق گزارشدهی مداوم و داریم، حرفه

 رود.های مالی میرو، موضوع فراتر از انتشار مداوم صورتپایداری در حسابداری رسوخ کرده و از این



 

 

 ریزی برنامه های عملکرد ونقش حسابداران در پایداری آن است که به طور مداوم با به کارگیری شاخص

ها، و مدیریت موضوعات مربوط به پایداری، به جامعه ها در شرکتاستراتژیک، با کمک به تدوین سیاست

 د.نایجاد کنی اطمینان خاطر بدهند و در کشور آرامش فکر

  های گردد، اما امروزه گزارشدهی به عرصهبرمی 18۵0ها به سال شرکتهر چند آغاز گزارشدهی مالی

ایم. مثالً حسابداری در مورد موضوعات یافته که حتی در قرن بیستم نیز شاهد آن نبودهجدیدی بسط 

ها باشد، های مالی فعالیت شرکتکه گزارشگری محدود به جنبهکند. اینزیست کار میاجتماعی و محیط

کارهایی که دیدگاه گزارشگری را فقط به عملیات اقتصادی بنگاه و  شود؛ آناکنون دیدگاه سنتی تلقی می

قرن بیستم،  80ی های عمومی از اواسط دههکرد. اما گزارشگری بنگاهداد، محدود میبنگاه در بازار انجام می

 ها نیز شد.زیستی بنگاهی گزارش در مورد اقدامات اجتماعی و محیطشامل ارائه

ا و دستکاری خود در هها در مورد دخالتحسابداری نیز پذیرفت که این موضوعی اخالقی است که شرکت

ترتیب ی پایدار اقتصاد بود. بدینزیست گزارش دهند. این تحول در تعقیب هدف توسعهطبیعت و محیط

 ( معمول شد.corporate social responsibilityها )های اجتماعی بنگاهگزارشگری مسئولیت

 است که حسابداران چقدر به ی حسابداری در مسیر تحقق رشد پایدار اقتصاد ایران در گرو آن آینده

بینی کنند. به قول ابراهام لینکلن، بهترین شکل پیشاند و به تعهدات خود عمل میهای خود واقفمسئولیت

 آینده آن است که خود آن را خلق کنیم.


