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  چكيده

به منظور روشن ساختن مباحث جاري در مورد اقتصاد استانداردها مقاله حاضر در صدد بررسي 
استانداردهاي بين المللي حسابداري است. اين مقاله همچنين به دنبال آن است كه منافع تبيين شده براي 
استانداردها را بررسي كند. اين منافع شامل كمك به تقسيم كار، نوآوري، اعتماد و غيره است و 

هاي پذيرش است. مطالعه حاضر همچنين به شامل موانع ورود و هزينهگيرد كه هايي را نيز در بر ميهزينه
. در اين مورد، دو راهكار حاصل مي شودپردازد كه از قوانين حسابداري هايي ميتوضيح منافع و هزينه

پردازند كه آيا قوانين حسابداري به وسيله يك مجموعه از پذيرفته شده است كه به بررسي اين موضوع مي
هاي رقابتي حاصل شده است. اولين رويكرد روي دهاي جهاني به دست آمده است يا با سيستماستاندار
هاي اقتصادي متمركز بوده است كه شامل تئوري استانداردها است و دامنه گوناگوني را در بر پيشرفت

وجود ها، تنها درشرايط خاص است كه يك استاندارد واحد به گيرد. بر اساس اين تجزيه و تحليلمي
كند كه در مورد حسابداري و آيد و نتايج خوبي به همراه دارد. رويكرد دوم شواهدي را مطرح ميمي

هاي مربوط و مالي است و در خصوص مشكالت تبديل بازارهاي جهاني مالي است و در ارتباط با هزينه
ادهاي كوچكي است كه گذاران است. يكي از مهمترين منافع هماهنگ سازي، مسائل اقتصمنافع استاندارد

  از استانداردهاي خاص به سمت استاندارهاي بين المللي در حال تغيير هستند. 
  .اقتصاد استانداردهامقررات بين المللي حسابداري،  واژه هاي كليدي:

  مقدمه
موضوع زير بنايي مقاله حاضر در اين مورد است كه ادبيات تحقيق استانداردهاي حسابداري و اقتصادي تا 
چه ميزان مي توانند براي يكديگر سودمند واقع شوند. لذا ارتباط بين اين دو موضوع تبيين شده و الزم 

ده است كه ابتدا نقش است بررسي هاي بيشتري نيز صورت گيرد. مقاله حاضر بدين صورت سازماندهي ش
استانداردها در ارتقاي كارايي اقتصادي و ايجاد ثروت مورد بحث قرار خواهد گرفت، سپس نقش 

شود كه استانداردها در ارتقاي بازارهاي سرمايه اثربخش تشريح مي شود و در ادامه اين سئوال بررسي مي



ات تحقيق حسابداري در خصوص يك بايد چند استاندارد داشته باشيم؟ و نيز نتايجي در مورد ادبي
مجموعه واحد از استانداردهاي جهاني آورده شده است. در انتهاي مقاله نيز در مورد تشابه بين 

 استانداردهاي حسابداري و استانداردهاي جهاني بحث شده است. 

  
  نقش استانداردها در بهبود كارايي اقتصادي

هاي اقتصادي كه در رأس ايجاد ثروت در يك اقتصاد نيزماگر از گروهي از اقتصاددانان بخواهيم كه مكا
  رقابتي وجود دارد را فهرست كنند، احتماالً اين ليست شامل موارد زير خواهد بود: 

 توزيع نيروي كار 

 تجارت بين المللي 

 نوآوري 

 رقابت در بازارهاي آزاد 

 همكاري براي كسب تاثيرات شبكه اي 

 اعتماد بين شركاي تجاري 

كنند كه استاندارد و فرايند ها زماني بهتر كار ميدر ادامه تشريح مي شود كه همه اين مكانيزم
توان گفت كه استانداردها در رأس ثروت آفريني استانداردسازي وجود داشته باشد و به اين ترتيب مي

  قرار دارد. 
توان به عنوان يكي از مطالعات پيشين در ) مطرح شده است، را مي1975(1هيمنواي آن چه كه توسط

مورد استانداردهاي اقتصادي مطرح كرد. در مورد نقش استانداردها منابع ديگري قبل از آن نيز وجود 
دارند و در واقع، نقش استانداردها در رشد تجارت بين الملل، در سوابق اقتصادي ناديده گرفته نشده 

هايي اولين كتابي است كه به طور واضح در مورد استانداردهاي اقتصادي بررسي نوايهيماست. كتاب 
به سرعت تغيير كرد و دراين زمان، سه مقاله در مورد ظهور  1985انجام داده است. ادبيات تحقيق در سال 

) 1985(4) و كتز و شاپيرو1985(3)، فارل و سالونر1985(2استانداردهايي انتشار يافت كه توسط ديويد
  )انجام شده است. 2006(5توسط هسر و همكاران ح شده بود. يكي از تحقيقات اخيرامطر

اند يا شايد بتوان گفت كه به منظور ادبيات تحقيق موجود، چهار نوع استاندارد را تعريف كرده
  ):  6،2000و سوان 1987ديويد، استانداردسازي اين طبقه بندي انجام شده است (

 راي سازگاري و قابليت همكارياستانداردهايي ب 



 استانداردهاي داراي حداقل كيفيت 

 هاي اقتصادي با كاهش كارايياستانداردهايي براي ارتقاي مقياس 

 استانداردهايي براي ارزيابي و شرح خدمات و محصوالت 

ي ها دارااند، اما همه آناگرچه مسائل اقتصادي در اين چهار هدف مختلف، به نحو متفاوت مطرح شده
روابط دروني هستند. بر اين اساس، هدف مقاله سازماندهي مباحث موجود در مورد اثرات استانداردها 

اند، اما در است. بسياري از ادبيات تحقيق موجود، داراي ديدگاه مثبتي در مورد نقش استانداردها بوده
در مورد اين آثار مثبت و هاي منفي هم وجود داشته است. لذا ادامه بحث برخي شرايط اقتصادي، ديدگاه

  منفي تحت عنوان كمك هاي سازنده و غير سازنده استانداردها ارائه شده است.
  هاي سازنده استاندارهاكمك

ها، رشد و كارايي اقتصادي افزايش در اين راستا، شش مكانيزم تعريف شده است كه به وسيله اين مكانيزم
  يافته است. 
  تقسيم كار
كه به عنوان پدر اقتصاد شناخته شده است، مدعي شده است كه حتي در ساده ترين ) 1776(7آدام اسميت

نوع توليد هم تقسيم فرايند توليد به چند بخش جداگانه مرسوم است. تقسيم نيروي كار تنها درصورتي به 
ب هاي توليدي عمل مي كند كه نتايج تقسيم كار را بتوان به نحوي با هم تركيعنوان يكي از استراتژي

كرد كه كاالها يا خدمات با كيفيت حاصل شود. اين تركيب به شناخت بين نيروي كار در فرايند توليد 
بستگي دارد. اولين كارگر بايد كار خود را به شكل مرسوم انجام دهد و طبق استاندارد آن را به نحوي 

براين، تركيب اين موارد به انجام دهد كه بتواند وظايف خود را به سرعت و به نحو مناسب انجام دهد. بنا
  و چه به صورت غيررسمي.هنجارها و استانداردها بستگي دارد چه به صورت رسمي

  هاي عملياتي و تجارت بين المللاستانداردها، هزينه
هايي است كه دو طرف هاي معامالتي بيانگر هزينهاستانداردها براي رشد تجارت ضروري هستند. هزينه

هاي تواند به كاهش اين هزينهتجاري با آن مواجه هستند. استفاده از استانداردها مي هايدر انجام فعاليت
هاي معامالت، استفاده از بازار براي تامين قطعات تخصصي، مقرون معامالتي كمك كند. با كاهش هزينه

سبب افزايش  شود و ممكن است در واقعرسد. اين باعث افزايش استفاده از بازار ميبه صرفه تر به نظر مي
  دامنه جغرافيايي بازار شود.
  استانداردها و نوآوري



دهد كه هرس كردن براي درختان ميوه استانداردسازي همان كاري را براي آسان سازي نوآوري انجام مي
شود كه درخت شكل خاصي بگيرد و رشد آن در كوتاه مدت از دهد. هرس درختان باعث ميانجام مي

و مقدار شود كه شكل درخت سالم باشد برخي جهات كاهش يابد. اما در بلند مدت، اين كار باعث مي
توان از آن برداشت كرد، افزايش يابد. به همين ترتيب، استانداردسازي هم باعث ميوه اي كه مي

تواند تنوع شود اما با بهبود سالمت بازار در بلند مدت ميمحدوديت نوآوري در كوتاه مدت مي
  محصوالت سودمند را افزايش دهد. 

  ازاررقابت در بازارهاي آزاد: كاهش موانع ورود به ب
براي باز كردن هوشمندانه بازار، بايد شرايط زيادي وجود داشته باشد. نبايد هيچ مانعي براي ورود به بازار 

توانند همه موانع ورود به بازار را از بين وجود داشته باشد. در اين شرايط، مطمئناً استانداردهاي باز نمي
ست بيشتر به عنوان مانع ورود تلقي شوند تا اين ببرند و در برخي شرايط، استانداردهاي يكنواخت ممكن ا

كند هاي جديد را باز ميكه در ورود به بازار، سازنده باشند. استانداردهاي باز، فضاي بازار را براي ورودي
هاي بزرگ اصرار به تدوين چون قوانين عضويت به صورت مكتوب منتشر شده است. گاهي شركت

  شود.اين باورند كه اين استانداردها سبب افزايش رقابت پذيري مي استانداردهاي باز دارند زيرا بر
  ايثيرات ارتباط شبكهأهمكاري براي كسب ت

اقتصاد از چندين قانون در زمينه تاثيرات شبكه اي برخوردار است و اين موضوع بيانگر آن است كه ارزش 
است. اين 8متكالف نسبت داد، قانون توان به اين قانونكند. بهترين موردي كه ميشبكه چگونه تغيير مي

آورد، به تنوع ارتباطات دو كند كه ارزش كلي كه يك اقتصاد از طريق شبكه به دست ميقانون تاييد مي
ها پيدا كرد و مناسب با اندازه شبكه است. به هر حال ها را در شبكهتوان آناي بستگي دارد كه ميطرفه

گاري بين اعضاي مختلف شبكه وجود تواند كاربرد داشته باشد كه سازاين قانون تنها در صورتي مي
  داشته باشد و در مقابل، استانداردهاي باز هم بايد با هم سازگاري داشته باشند. 

ارزش تلفن اساساً ناشي از مثالً در زمينه ارتباطات مطرح شده است. متكالف هاي معروفبعضي از اين مثال
  ها وجود دارد.ند و قابليت مكالمه با آنها هم تلفن داربرقراري روابط با افراد ديگري است كه آن

  استانداردها و اعتماد بين فروشندگان و خريداران
هايي كه اخالق هاي اساسي در توسعه اقتصادي، اعتماد بين بازرگانان است. در ميان آنيكي از مكانيزم

دارند مبني بر اين كه هايي وجود اند، گفتهتجاري و مسئوليت اجتماعي سازماني را مورد مطالعه قرار داده
. اگرچه اين موضوع وجهه مثبتي دارد، اما از سويي "اخالق تجاري، يك فعاليت تجاري خوب است"



هاي تجاري هاي اخالقي هميشه بهترين استراتژيديگر، تعجب اور هم هست. از آن جا كه استراتژي
مالي انرون، نشان داد كه اين نوع  اند، هيچ مشكلي در مورد اخالقيات تجاري وجود ندارد. اما فسادبوده

اين مشكالت ناشي از چيزي است كه اقتصاد مدرن، آن را عدم تقارن اطالعات  مشكل واقعاً وجود دارد.
نوشته شده است، مشخص شده ) 1970(9ناميده است. در يك مقاله بسيار معروف كه توسط آكرلوف

در مورد كيفيت كاالها يا خدمات ارائه شده  است كه اگر فروشنده، نسبت به خريدار، اطالعات بيشتري
تواند به ابهامات خريدار پاسخ دهد. خريداري كه گيرد كه ميداشته باشد، آن وقت در موقعيتي قرار مي

كند زيرا باور ندارد كه فروشنده رفتار كامالً اين را بداند، در خريد از اين فرد بسيار هوشيارانه عمل مي
. همچنين، خريداران ممكن است همه با هم از بازار خارج شوند چون اصال به بازار صادقانه اي با او دارد

  اعتماد ندارند.
  ناسازگاري استانداردها

ها اين اتفاق آيا هيچ ناسازگاري در استانداردها رخ نداده است؟ در جواب بايد گفت: بله، در برخي حالت
  افتاده است. در اين جا چهار موضوع وجود دارد: 

  هاي استراتژيك: موانع ورود به بازارگيويژ
اگر يك استاندارد داخلي با منافع انحصاري توليد كنندگان داخلي در ارتباط باشد و منافع مصرف 
كنندگان داخلي ناديده گرفته بشود، آنگاه اين موضوع به يك مانع براي رقابت و ورود به بازار تبديل 

  شود. مي
  ريسك انحصارگرايي

از آن جا كه استانداردگذاران اغلب تمايل به ايجاد يك استاندارد واحد انحصاري دارند، اما هميشه اين 
) انجام داده 1985ريسك وجود دارد كه يك استاندارد نامناسب ايجاد شود. به دنبال كاري كه ديويد(

  است.  بود، مطالعات زيادي حاكي از آن بودند كه استاندارد نامناسب، يك مانع واقعي
  هاي رعايت استانداردهاافزايش هزينه
كنند كه ملزم به رعايت اين استانداردها هستند. هايي تحميل ميهاي زيادي را بر شركتاستانداردها هزينه

ها به دنبال اين ريسك هم وجود دارد كه شكل خاصي از قانون شكل بگيرد كه به واسطه آن، شركت
  هاي تحميل اين استاندارد بر شركت، زياد خواهد بود.باشند چون هزينهتاثيرگذاري بر استانداردگذاران 

  هاي طراحي محصول و كاهش تنوع محصولمحدوديت
  هاي اقتصادي دست يابد.پذيرد تا به مقياساستانداردي كه دامنه محدودي از استانداردها را مي



هاي سازنده كمك؛ نقش خاص استانداردهاي حسابداري در ارتقاي كارايي اقتصادي
  استانداردها
  تقسيم كار

آدام اسميت در مورد تقسيم كار، نكاتي را ذكر كرده است و در حال حاضر شاهد آن هستيم كه تغيير  
هاي تجاري صورت گرفته است. اين تغييرات به وسيله مالكان انجام شده است، در حالي زيادي در فعاليت

كنند، تقسيم شده است. برل و كه حقوق دريافت ميكه كار بين سهامداران غايب و مديراني 
يك مورد كليدي درباره پراكندگي مالكيت  AT&Tاند؛ و ) اين تقسيم كار را مستند نموده1932(10مينز

اند: در اواخر قرن بيستم، ليست سهامداران اين شركت به سه ميليون نفر رسيد. همان طور سهام ارائه كرده
كرده بود، ساختار اين شركت دولتي منافع زيادي از لحاظ پراكندگي ريسك و كه آدام اسميت پيش بيني 

هايي هم براي هاي بزرگ در بر داشت كه فراتر از دسترس مدير يا مالك است اما چالشتامين مالي پروژه
ارزشگذاري سرمايه و نظارت برمباشرت مديريت بر  رد اصلي گزارشات مالي در بر داشت.دو عملك
آيد: سهامداران غايب آگاهي هاي سهامداران. با اين ارزيابي، مشكل عدم تقارن اطالعاتي پيش ميدارايي

بيشتري نسبت به مديران داخلي در مورد ابعاد سرمايه گذاري دارند. با وجود مباشرت، يك مشكل ديگر 
ها، در واقع وجوه سازمان سميت ذكر كرده است كه : مديران اين نوع شركتآيد. آدام اهم به وجود مي

رود كه نگهداري از اين وجوه را با احتياطي انجام دهند كه خود را مديريت مي كنند و بنابراين انتظار نمي
  شود و در نتيجه بايد كمابيش بر كار مديريت نظارت كرد. هاي خصوصي اعمال ميدر شركت

توان آن را بدون ارزشيابي و ر، استانداردهاي حسابداري در جايگاهي قرار دارد كه نميدر حال حاض
مباشرت پياده ساخت. اما يك بخش ديگر، نظارت بر عهده بخش ديگري است كه به طور جداگانه 

  كند مگر اين كه يك تمثال مالي براي آن پيدا شود. درگير است و استانداردها را وضع نمي
  تهزينه معامال

خورند. اين كه مشخص است كه بازارهاي مالي به خودي خود با زبردستي حسابداري فريب نمي
اند، لزوماً به اين معنا استانداردهاي حسابداري، افشاي بخشي از اطالعات مربوط به قيمت را اجباري نكرده

است. اگر بازارها، به نيست كه بازار به دنبال اين اطالعات نبوده يا آن را در قيمت سهام نگه داشته 
ها نشان دهنده همه اطالعات خواهد )، داراي كارايي نيمه قوي باشند، آنگاه قيمت1970(11اصطالح فاما

اند كه اين استانداردها بايد در بود؛ صرف نظر از اين كه استاندارد گذاران حسابداري مقرر داشته
يا مدل شلفير و 12كولورولابع مربوط به مدلگزارشات مالي به وضوح ذكر شوند. اما تخصيص نامناسب من



در  ارتباط با اطالعات نادرستي است كه از ديدگاه عموم پنهان است (اطالعات داخلي كه از 13ويشني
سرمايه گذاران خارجي پنهان است و تنها يك بازار كه قوي است، آن را حفظ خواهد كرد و افراد 

  اطر كارايي قوي آن شناخته شده است. هستند كه ادعا كنند بازار سرمايه به خكمي
اند، هزينه قرارداد يا يكي از طبقات هزينه معامالت كه تحت تاثير استانداردهاي حسابداري قرار گرفته
شوند كه براي محدود هزينه شبه قرارداد است. ارقام حسابداري در دامنه اي از قراردادهايي استفاده مي

ا منافع اطالعاتي را به دست بياورند و يا منافع هر دو را مشترك اند تكردن آزادي امضا طراحي شده
ها شامل توافقات استقراضي در قراردادهاي بدهي است كه مقاديري را براي ارقام حسابداري سازند. اين
) و 1992، 14كند(كيترونا براي وام گيرنده تعيين ميكند كه حقوقي رهايي تعيين مييا نسبت

  كند. ها مطرح ميرا براي مديران شركت قراردادهاي پاداشي
هاي ها است. در حالي كه تفاوتهاي اصلي در مورد شبه قراردادها، هزينه ماليات شركتيكي از مثال

بين درآمد مشمول ماليات و درآمد گزارش شده به سهامداران وجود دارد، اما درآمدهايي كه تحت مهمي
كنند. بنابراين، كنند و استثنائاتي را تعيين ميتي زيربنايي را تعيين ميكنترل استانداردها هستند، مبناي ماليا

  قوانين بر قيمت فروش حاكم هستند.در صنايعي مثل صنايع خدمات رفاهي، 
اند: ها در قراردادها تاكيد كرده) بر نقش استانداردها در صرفه جويي در هزينه1991(15اسكات و آپتون

حسابداري، وام دهندگان ملزم به مذاكره در مورد اين قراردادها هستند.  اين بدون وجود استانداردهاي "
. منافع معيارهاي حسابداري "قراردادها بايد مجموعه اي منحصر بفرد از قوانين حسابداري فراهم كنند...

و اسكات ). 16،1993ويهينگتونها است (تنها ناشي از قراردادهاي مكتوب نيست بلكه ناشي از تقويت آن
دهند كه اند كه شركاي يك قرارداد، دعاوي و تعهداتي را ترجيح ميآپتون مثالي در مورد اين ارائه كرده

حسابرسان، دعاوي قضايي را به صورت يك هزينه بسيار واقعي تعريف  "اند: به خوبي تعريف شده
اصي در يك اعالميه دهند كه مفاد تفصيلي و خاند ... در نتيجه، حسابرسان غالباً پيشنهاد ميكرده
  . "وجود داشته باشدرسمي

  استانداردهاي حسابداري و نوآوري مالي
هاي مالي است كه مورد قيمت گذاري عملكرد در قراردادهاي بدهي نشان دهنده نمونه اي از نوآوري

ند، اها ابزاري براي قراردادهاي بدهي بودهحمايت استانداردها است. در حالي كه ارقام حسابداري مدت
حاال استفاده بسيار زياد از اين ارقام از طريق قراردادهايي كه در مورد قيمت گذاري عملكرد است، 

شود كه هزينه نرخ بهره يك وام در مقابل نسبت بدهي به سود تر شده است. اين نوآوري باعث ميپيچيده



كسب منافع اعتباري صورت بگيرد. اين بدان معناست كه در يك شركت تجاري، نرخ بهره كمتر باعث 
شود و احتياجي هم نيست كه در مورد يك قرارداد وام جديد مذاكره شود؛ هر دو طرف وام( بيشتري مي

وام دهنده و وام گيرنده) به دنبال كسب سود از اين قراردادها هستند. اما قراردادها در صورتي به ندرت 
تواند با انجام قت، قرض گيرنده ميقابل تدوام هستند كه عايدات تعريف نشده باشند؛ چون آنو

هايي در حسابداري خالقانه، ريسك خود را پوشش دهد و وام دهنده هم هيچ تعريفي از سود دستكاري
  دهد. هاي استاندارد شده را پيش فرض خود قرار ميندارد. اين نوآوري، حساب

  اي در حسابداريكاهش موانع ورود و تاثيرات شبكه
كند كه ارزش كند و عنوان مياط با تاثيرات شبكه، بر تعداد روابط دو طرفه تاكيد ميدر ارتبمتكالفقانون

يابد. استانداردهاي حسابداري ارتباطات همزمان با افزايش اندازه اين روابط، به نحو نامتناسبي افزايش مي
ي كه شركت، زبان اي كه وجود دارد به اين ترتيب است: زمانباشند. چرخهتسهيل كننده اين ارتباطات مي

تواند با سرمايه گذاران مختلف در آن بازار كار كند و ورودي آن به پذيرد، مييك بازار خاص را مي
يابد و از تعداد زيادي از سرمايه گذاراني حمايت بازار همزمان با در دسترس بودن اوراق بهادار افزايش مي

بازده در -هاي بيشتري را در مورد پرتفوي ريسكتوانند در بازار مشاركت كنند و گزينهكند كه ميمي
كنند. با پذيرش ساده استانداردهاي آمريكا (كه منجر به تعداد متفاوتي از زمان طراحي پرتفوي ارائه مي

استانداردهاي آلماني شده است)، شركت دايملر بنز توانست دسترسي فوري به بازار سهام آمريكا داشته 
كايي هم، دامنه وسيعي اي از اوراق بهادا را در اختيار داشتند كه نيازي به باشد و سرمايه گذاران آمري

  ).17،2004بالاند (يادگيري در مورد حسابداري آلماني نداشته
  استانداردها و اعتماد بين فروشندگان و خريداران

هاي از فعاليت هاي ناشيشود، بلكه هزينههزينه تقلب تنها در مبلغي نيست كه از خريدار كاله برداري مي
 هزينه"گيرد. اين كاربرد قانون گريشام، از ديدگاه آكرلوف، قانوني خارج از موجوديت را نيز در بر مي

در  "كند: از اين ادعا در بازارهاي اوراق بهادار استفاده مي) 1988(18شود. ليوناميده مي "سنگين تقلب
ران نا آگاه ممكن است كه از تجارت فاصله نهايت، با ترديد در عدم تقارن اطالعاتي، سرمايه گذا

شوند، از مزاياي اقتصادي محروم بگيرند... تعداد زيادي از سرمايه گذاراني كه از اين بازار خارج مي
. شكست اين نوع "مانندشوند و از منافع تسهيم ريسك بازارهاي سرمايه موثر و بزرگ بي بهره ميمي

اد الي مشاهده شد و به دنبال آن، سرمايه گذاران تا حد زيادي اعتمدر بازارهاي م 2008بازارها در سال 
  خود به بازار را از دست دادند. 



  افزايش موانع ورود؛ ناسازگاري استانداردهاي حسابداري
 FASBكه رئيس سابق 20، برسفورد19آكسلي -سابينز ، يعني چند سال قبل از قانون1991همزمان با سال 

هاي خارجي از شانس ارائه اوراق بهادار خود بوده، بر اين موضوع تاكيد كرده است كه بسياري از شركت
برخوردار نيستند يا فرصت پذيرش در بورس آمريكا را ندارند زيرا تمايلي به انطباق با در بازارهاي عمومي

) 1998(21ارائه كنند. زف SECجع توانند آن را به مراالزامات افشا و حسابداري آمريكا ندارند يا نمي
هاي خارجي هاي برسفورداست: بورس لندن داراي شركتشواهدي ارائه كرده كه مبتني بر نگراني

  ي نسبت به بورس نيويورك بوده است.بيشتر
  ريسك ا نحصارگرايي

ي هاشود كه تحميل استانداردهاي حسابداري، باعث ايجاد مزاياي رقابتي براي شركتگاهي تصور مي
هاي ثابت، در مقابل تعداد تواند باعث پراكندگي بيشتر هزينهشود و ميحسابرسي مي /بزرگ حسابداري

هاي ثابت حسابرسي را توانند آمادگي پذيرش هزينهزيادي از مشتريان شود و همچنين مشتريان بزرگتر مي
كنند كه بر هايي حمايت ميستمداشته باشند. اين ادعا و اظهار نظر مربوط به قوانين، به طور ويژه از سي

هاي بزرگ، تا حد زيادي در نهادهاي استاندارد گذار حضور اساس آن، شركاي حسابرسي شركت
  يابند. مي

  هاي قانوني و رعايتهزينه
اند، انگلستان، هاي استانداردگذاران حسابداري را در سه حوزه بررسي كردههزينه) 2002(22ميكز و ميكز

هاي قانون گذار معادل يك دهم درصدي از حق الزحمه حسابرسي براي انگلستان، هزينهآمريكا و سوئد. 
  رعايت كنندگان قوانين هستند. 

هاي رعايت سخت تر است و بخشي از آن ممكن است به صورت غير جانبدارانه محاسبه محاسبه هزينه
 شركت 10شركت از  يك "اظهار كرده است كه  FAS 96در ارتباط با  FASB، 1998شود. در سال 

هايي انجام هاي استانداردهاي جديد حسابداري براي ماليات بر درآمد آزمونكه در مورد هزينه فورتون
داده است، براورد كرده است كه هزينه اجراي قوانين معادل يك دوم سال بوده است؛ در حالي كه بقيه 

براي ملزم تالش جاري  "اند، اين گونه برآورد كردندها كه در همان مقطع زماني آزمون شدهشركت
  . "ميليون دالر به ازاي هر سال داشته است 6كارمند تمام وقت بوده كه هزينه اي معادل  40ساختن معادل 

درصد  0,007ها (هزينه جاري) را هاي نگهداري مجموعه جديد حساب) هزينه1984(23كارسبرگ و پيج
متوسط حجم معامالت برآورد كرده است. در ارتباط با استانداردهاي جديد (و ساير قوانين) كه ميكز و 



ده هاي قانون گذار برآورد شهاي رعايت مشابه با ميزان هزينهاند، هزينه) تعريف كرده2005جي ويليام(
برآورد  ICAW، 2007است و هزينه اضافي حسابرسي كمتر از اين مجموع برآورد شده است. در سال 

هاي پذيرفته شده در بورس، داراي دامنه اي از شركت IFRSكه هزينه تهيه اولين صورت مالي تلفيقي 
 0,06درصد تا  0,008هاي بعدي ها در سالاز حجم معامالت باشد (و دامنه هزينه 0,31درصد تا  0,05

اندازه شركت، به يك نسبتي از ها نسبت بهدرصد از حجم معامالت بوده است و در هر دو مورد، هزينه
 حجم معامالت كاهش يافته است). 

  هاي طراحي محصول و كاهش تنوعمحدوديت
هان اين مشكل بالقوه در راس برخي مسائل براي يك مجموعه از استانداردهاي حسابداري براي سراسر ج

  است. 
  تعداد بهينه تنوع

) انجام شده تا تعداد بهينه تنوع محصوالتي را در 1982(24تحقيقات بسيار جالب و تفصيلي توسط بانگرز
محصول متنوع در  nبازار خاص محاسبه كند. مقاله او به بررسي دو موضوع پرداخته است. اگر بايد تعداد 

  ين تنوع محصول چيست؟ و تعداد صحيح آن چندتا است؟يك دامنه توليد وجود داشته باشد، آنگاه بهتر
هاي مربوط به هم تجزيه و تحليل كرده است.شايد اين بدان خاطر بانگر اين سئواالت را با توجه به پست

رود كه بينند. به هر حال، اميد آن ميهاي حسابداري، اين مقايسه را چندان مناسب نميايباشد كه حرفه
وجود ندارد كه از اين طر نشوند و به كار خود ادامه دهند چون هيچ درس مهمياين افراد رنجيده خا

نشان داده است كه اگر دامنه تراكم محصول، از توزيع تقاضا پيروي ) 1982تحقيق ياد گرفته شود. بانگر(
 هاي بين تنوع مختلف محصول بايد كمتر از اوج تراكمكرده باشد، اين بهترين حالت خواهد بود: فاصله

هاي توزيع باشد. وي در تحقيق خود دريافت كه بر اساس برخي مفروضات، عملكرد باشد و بيشتر از دامنه
بوده است. بانگرز، تعداد بهينه را با اندازه واقعي استاندارد هلندي مقايسه  10و  5ها بين تعداد بهينه پست

 5ست در وسط دامنه محاسبه شده است (دهد كه دراستاندارد را مي 7كرده است. استاندارد هلند پيشنهاد 
كند. با ). اما او دريافت كه تغييرات اين استاندارد از تراكم تقاضا به نحوي كه بايد باشد، پيروي نمي10تا 

هاي محصول اين استانداردها، تنوع بسياري در دامنه باال وجود دارد، در حالي كه در الگوي بهينه، طراحي
  اند. ها بسيار پراكنده شدهند و در دنبالهادر نقطه اوج فشرده شده



با اين وجود، به منظور دستيابي به اهداف حاضر، جالبترين نتيجه به دست آمده اين است: ممكن است 
بسيار كوچك باشد. استانداردهاي بسيار اندكي وجود  nهاي تعديل در صورتي افزايش يابد كه هزينه

  وجود دارد. كنند چون تنوع بسيار كميتحميل مي هاي اضافي بر مشترياندارند كه هزينه
هاي منسجم، محدودتر و سر راست تر از توان آموخت؟ استفاده از مجموعهاز اين موضوع چه چيزي مي

استفاده از استانداردهاي حسابداري است. اما حتي در اين حالت هم، بازار همچنان نيازمند تنوع مختلفي 
توان مطمئن بود كه ده كنندگان است. اگر اين صحت داشته باشد، آنگاه ميبراي برآوردن نيازهاي استفا

استانداردهاي حسابداري كه كاربردهاي مختلفي دارند، براي افراد مختلف كاربرد متفاوت دارند. شايد 
كاربرد استانداردها براي هر فرد، كافي و مطلوب باشد. اما زماني كه كاربردهاي مختلف استانداردهاي 

داري شناسايي شد، آن وقت استفاده از يك استاندارد واحد كافي نخواهد بود. به طور خالصه، براي حساب
اي استاندارد وجود دارد كه نبايد خيلي بزرگ يا خيلي كوچك باشد. به طور هر صنعت، تعداد بهينه

خيلي جديد. البته، و نه مساوي، بايد براي استانداردها، تعداد بهينه وجود داشته باشد: نه خيلي قديمي
خيلي سريع تر از استانداردهاي حسابداري. به _شوند استانداردهاي تكنولوژي به سرعت از رده خارج مي

  تواند مربوط باشد. شود. اما ماجراي تعداد بهينه استاندارد مياين ترتيب، بخشي از ماجرا عنوان مي
كرد: تعداد صحيح استانداردها چيست؟ بايد  توان هيچ پاسخ كلي در مورد سئواالت اساسي پيداآيا مي

توان تاييد كرد كه ادبيات تحقيق اقتصادي، هيچ پاسخ ساده اي براي اين سئوال ارائه نشده است. اما مي
گفت كه تنها در شرايط خاص، يك استاندارد واحد به عنوان پاسخ صحيح وجود دارد. به طور كلي، 

  يشتر از يكي است. تعداد بهينه استاندارد، كم است اما ب
  آيا يك مجموعه واحد از استانداردهاي جهاني حسابداري الزم است؟

پردازد كه در مورد انتخاب بين يك هاي خاص مفاهيم حسابداري مياين بخش به بررسي ويژگي
  مجموعه واحد از استانداردهاي جهاني وجود دارد.

  استانداردهاي حسابداري جهاني: بازارهاي مالي جهاني نقش اوليه
ها كند كه در حساباز نظر تاريخي، استاندارد سازي حسابداري مالي از يكپارچگي بازارهايي پيروي مي

انجام شده است. براي مثال، حركت به سمت حسابداري ملي واحد در آمريكا در اوايل قرن بيستم از 
ه است. مشابهاً، انگيزه جاري براي استانداردهاي حسابداري جهاني از يكپارچگي اقتصاد پيروي كرد

نشان دهنده مشكلي است كه  1 شماره كنند. جدولتسريع يكپارچگي اقتصاد جهاني پيروي مي
آورد. شركت استانداردهاي حسابداري متنوع براي شركت كنندگان در بازارهاي بين المللي به وجود مي



ت آلماني بود كه در بورس نيويورك پذيرفته شده بود و ارقام سود خالص سال دايملر بنز، اولين شرك
را بر اساس استانداردهاي آمريكا و آلمان ارائه كرده بودند. اين مقايسه، پيشنهادي براي اطالعاتي  1993

  هاي حسابداري وجود نداشته باشد. كند كه ممكن است در تبديل بين نظامفراهم مي
  1993ود خالص دايلمر بنز،: س1جدول شماره 

  مبلغ  
  615 آلمانGAAPمطابق با
  893/1- آمريكاGAAPمطابق با

  
 30ل منتهي به براي نيم سا IFRSيكي از مثالهاي ديگر در اين مورد، قوانين انگلستاني ودافون براي 

تبديل شد. بديهي  IFRSميليون يورويي  3615ميليون يورويي به سود  3195زيان است.  2004سپتامبر 
بدون وجود اين استانداردها، سرمايه گذاري  عمول در اين شرايط، اجباري هستند.است كه استانداردهاي م

مستقيم ممكن است منحرف شود و نظارت فراتري بر مديريت اعمال شود و از قراردادهاي فرامرزي 
  اي پيچيده، افزايش يافته باشند. هها ممكن است به خاطر تبديلجلوگيري شود؛ يا هزينه اين فعاليت

  هاي يك مجموعه واحد از استانداردهاتعامل منافع و هزينه
در مروري بر استانداردهاي اقتصادي، به تعدادي از تعامالت در تعيين تعداد بهينه در بخشهاي قبلي 

هاي اقتصادي مربوط به تصميمات قابل قياس بوده است ( در مورد . ساير زمينهشداستاندارد گذاران اشاره 
اين كه آيا بايد در يك بازار واحد منسجم شود يا اين كه به يك تامين كننده واحد اتكا كند) و به تنش 

صاد . مثالً، اقتداردو تعامالت حاصل كه سياست گذاران با آن مواجه هستند، اشاره متضاد بين مالحظات 
هاي معامالت كاهش يافته و موانع ورود از يك واحد پولي معمول را كاهش واحدهاي پولي، هزينه

دهد.بازرگاني كه در درون اتحاديه وجود دارد، در هزينه تبديل واحد پولي مثالً فرانك و لير صرفه مي
ين، تاثيرات اتحاديه در كند؛ اما صادر كننده ممكن است مجبور به خروج از تجارت شود.  بنابراجويي مي

تعامل بر ايجاد تجارت و تنوع تجارت است. بنابراين، ممكن است توليد كننده داخلي چغندر قند، در 
درون محدوده (كسي كه بتواند شكر را با هزينه كمتر توليد كند) رشد كند در حالي كه نيشكر در خارج 

هاي اقتصادي به دست آمده توسط يك ي، مقياساز محدوده شايد از بين برود. در نهايت، اقتصاد انحصار
كند يعني كسي كه توليد رقبا را در مقابل مازاد مصرف كننده منسجم انحصارگراي جديد را تنظيم مي

توان در خارج از بازار توسط انحصارگراي جديد، قيمت كرده است. مازاد اين مصرف كننده را مي



وزه استانداردهاي حسابداري با يك سري تعامالت و محاسبات گذاري كرد. ناچاراً، تعيين دامنه مناسب ح
هزينه -گيرد كه در اين نوع تحليل منفعتشود. اين بخش، عناويني را در بر ميهزينه مشخص مي-منفعت

شود و شواهدي در مورد ساكن شدن حساب يا حساب سود وزيان براي استانداردهاي جهاني استفاده مي
  كند. فراهم مي
  ي تعديل كنندههاهزينه

هاي استانداردها هستند. در بسياري از مباحث اقتصادي تلفيق توليد توسط يك ها از مشهودترين هزينهاين
شود. اما در زمينه هاي اقتصادي بيشتر ميتامين كننده، اجتناب از هزينه مضاعف و تامين امنيت مقياس
وليد كننده، چندان با اهميت نيست. اين حسابداري، تاثير جايگزيني چند استاندارد گذار  در يك ت

شود، موضوع به سه دليل است. اوالً،  در مقابل كل هزينه كنترل كيفيت كه در اطالعات مالي منظور مي
معادل تنها يك دهم از يك درصد كل حق الزحمه رقمي 3هاي استاندارد گذار كم هستند: بخش هزينه

هاي تحقيقاتي هاي توليد را از طريق پروژهتنظيم كننده هزينه دهد. در ثاني، چندينحسابرسي را نشان مي
يابد. سوماً اين احتمال وجود ها كاهش ميمشترك تسهيم نموده و به اين ترتيب، مضاعف سازي هزينه

دارد كه كشورها يا مناطق مختلف نياز به ابقاي ظرفيت داشته باشند تا رابطه بين استاندارد گذاران جهاني و 
گذار زارشگري خارج از مراجع استانداردو موسسات داخلي را تعديل نموده و با موسسات گ بازارها

  جهاني ارتباط برقرار كنند. 
  هاي رعايت كنترل شوندگانهزينه

هاي تغيير مجموعه اي واحد از استانداردهاي جهاني مبهم است. اگر به طور متوسط، نظام تاثير بالقوه هزينه
هاي رعايت افزايش خواهد يافت. شود، كل هزينهباشد كه جايگزينش مينظامي جهاني جديد سخت تر از
هاي جاري حال حاضر، يعني آمريكا وجود هاي خيلي زيادي در سختترين نظامبرآورد شده كه هزينه

هاي پذيرفته شده هاي حسابداري) براي شركت(نه فقط هزينههاي آمريكايياشد. كل هزينه شركتداشته ب
). 25،2004جنكينز(رو به ازاي هر سال گزارش شده استميليون يو 56ميليون يورو تا  21آلمان،  در بورس

اند: بنابراين، تامين كنندگان اطالعات در اين ارقام براي برطرف نمودن برخي الزامات قانوني ارائه شده
شود عنصر هزينه مشاهده ميبيش از حد ارائه كردن مقررات نفع دارند. اين موضوع بيشتر در ارتباط با اين 

هاي مربوط به تغييرات بسيار اساسي در قوانين ارائه باال، برآورد بسياري كمتري براي هزينه 3و بخش 
  كرده است.

  كمبود رقابت در استاندارد گذاري



دهد) از نظر چندان جالب نيست كه رقابت پذيرترين بازار سهام (كه كل جهان را پوشش مي
انحصاري است.  ،ني حسابداري، به معناي تخصيص استانداردها به يك تامين كنندهاستانداردهاي جها

هاي انتساب استانداردگذاري به يك موسسه انحصاري بايد در مقابل منافع حاصل از ايجاد بازارهاي هزينه
) در مورد عنصر سياسي استانداردگذاري، نشان 2002سرمايه رقابت پذيرتر تنظيم شوند. مطالعه ژف(

هاي اثربخشي هنده دليلي براي اين موضوع است كه چرا يك شركت انحصاري ممكن است با هزينهد
هاي تجاري رخ داده است مواجه شوند. مثالً او انقالبي كه در سياست آمريكا در مورد حسابداري تركيب

ي، خواهان در محاسبه اي در مورد خالص منافع اقتصاد FASB، نهاد 1999را توضيح داده است. در سال 
با مقاومت سياسي در سناي آمريكا مواجه شد و توسط  FASBاستهالك اجباري سرقفلي شد. اما 

، يك بيانيه اي را FASB، نهاد 2001هاي سياسي خاص ذينفع مورد البي قرار گرفت و در سال گروه
 ,SFAS 141(تحت اين فشار سياسي تسليم كرد: استانداردهاي حاصله، استهالك سرقفلي را رد كردند 

142 .(  
آيا انحراف سياسي استانداردگذاري، براي استانداردگذاران جهاني، نسبت به استاندارد گذاران داخلي، 

اند كه مشكالت سياسي ممكن است بدتر هم ) عنوان كرده2001(26مشكل ساز هست يا نه؟ داي و ساندر
اعث كاهش الزمات افشا براي آن حوزه اند كه حوزه بزرگتر استاندارد گذاري بها مدعي شدهباشد: آن

هاي كوچكتر مطرح تري براي حوزهتوان نتيجه گرفت كه استانداردهاي سستشود و بنابراين ميمي
  خواهد شد و در نتيجه زمينه بيشتري براي مديريت سود وجود خواهد داشت. 

  نبود استانداردهاي حسابداري سفارشي
ث شده تغييرات متعددي در اين مورد ايجاد شود كه شرايط بحث در مورد استانداردهاي جهاني باع

  داخلي نيازمند استانداردهاي حسابداري داخلي متفاوت هم هستند. 
 بازارهاي سرمايه داخلي متفاوت -

ها باعث تلف، متفاوت هستند و اينخهاي ميكي از موارد متغير اين است كه توافقات مالي از نظر محل
 بهشوند كه نيازهاي گزارشگري مالي متفاوتي ايجاد شوند. مثالً برخي از اقتصاد دانان تا حد زيادي مي

تامين مالي بانكي متكي هستند تا اين كه روي بازارهاي سهام معامالت آنگلو ساكسون متكي باشند. 
يان را دارد، نه تنها سرمايه تحت مالكيت بانك را كنترل بانكدار آلماني، كه سمت هيئت ناظر بر مشتر

ها و تامين مالي را هم كنترل كرده است و تنها روي كرده است، بلكه نظر مشتريان خرده فروش بانك
اطالعات به دست آمده از گزارشات منتشر شده متكي نبوده است. پس چرا استانداردهاي گزارشكري پر 



بازارهاي خارجي تجويز شده است، توسعه يافته است؟ البته، نيازهاي هزينه و ناسازگاري كه در 
هاي دولتي پذيرفته شده در بورس هاي خارجي و ساير سازمانها متفاوت از شركتگزارشگري شركت

هاي سازماني در كشورها متفاوت باشند. اما ايده يك استاندارد هستند و ممكن است نسبت به تفاوت
هاي دولتي پذيرفته شده در شود كه يك استاندارد براي شركترت تفسير ميجهاني واحد به اين صو

ها معموال در ارتباط با داشتن يك سلسله مراتب از الزامات بورس وجود داشته باشد. ساير سازمان
هاي خصوصي، معاف از استانداردهاي باشند. مثالً در آمريكا، شركتحسابداري در اقتصاد محلي مي

FASB هاي كند: هرچه استانداردهاي جهاني شركتما اين به يك موضوع ديگر هم اشاره ميهستند ا
هاي خصوصي كمتري، از منافع ارتباط شركت كنندگان در دولتي، سخت گيرانه تر باشند، شركت

  گزارشگري استاندارد بازارها استفاده خواهند آورد. 
ر در يك بازار عمومي، در مرزهاي داخلي با اين وجود، مشخص نيست كه نيازهاي اطالعات يك سهامدا

تغيير خواهد كرد يا نه. و در واقع با در نظر گرفتن شرايط آلماني، وجود برخي سهامداران در يك شركت 
شود سئواالتي در مورد حقوق سهامداران اقليت و معامالت داخلي دولتي با دسترسي به اطالعات باعث مي

را اغلب به عنوان يك زمينه ارزشمند در د كه افشاي اجباري عموميهايي هستنها زمينهمطرح شود. اين
 گيرند. نظر مي

 هاي داخليتنوع فعاليت -

تاكيد كرده است. اين مشكل تا  IFRSهاي موجود در بر كيفيت ضعيف اجرا در برخي زمينه) 2006بال(
ردهاي بين المللي گردد و روي ترديد در مورد اجراي عملي كامل استانداحدي به حسابرسي بر مي

ها در هاي بازار كاهش يابد: شركتمتمركز بوده است. اين مشكلي است كه ممكن است از طريق مكانيزم
توانند از چهار حسابرس تري هستند، ميهاي ضعيفهاي حسابرسي و فعاليتكشورهايي كه داراي سنت

هاي خصوصي ند (درست مثل شركتاستفاده كن IFRSبين المللي بزرگ براي تاييد كيفيت و انطباق با 
شوند). اما بال همچنين به مشكالت كمتر در تبديل ميبا حسابرسان محلي كه گاهي به حسابرسان عمومي

زمان تغيير استانداردهاي حسابداري از كشورهاي داراي قانون عرفي به كشورهاي داراي قانون اساسي 
توجه كمتري به حمايت از حقوق اقليت و منافع  اشاره كرده است. (در كشورهاي داراي قانون اساسي،

  سهامداران شده است). 
 تنوع اقتصادهاي داخلي -



سومين استدالل براي گزارشگري اين است كه برخي افشاها يا فرايندهايي كه ممكن است براي 
الً كشورهاي بسيار توسعه يافته مناسب باشد، در كشورهاي كمتر توسعه يافته، شايد غير عملي باشد. مث

پذيرش گزارشگري ارزش متعارف كه ممكن است اجراي آن در سطح وسيع و در اقتصادهاي پيشرفته با 
هايشان زير سئوال رفته باشد اما در اقتصاد كوچكي كه اين نوع بازارها را بازارهاي شناور براي دارايي

اين مسائل ممكن است در ). البته، در حالي كه 2006بال،ندارد، اجراي آن ممكن است اين گونه نباشد (
شوند: مواجه ميمقياس كوچكتر، خيلي مشكل ساز نباشد، اما اقتصادهاي توسعه يافته با مشكالت مهمي

براي اوراق بهادار دولتي آسانتر است كه به بازار عرضه شوند و همچنين توافقات افشا عموماً زماني 
ن است كه اين بازارها بايد بيشتر به اقتصادهاي ضروري هستند كه بازارهاي شناور وجود نداشته باشند. اي

ها در كشورهاي مختلف كوچكتر با بازارهاي شناور متكي باشند و اين تفاوت باعث مختل شدن حساب
  شود. مي

  ترتر و بزرگسود ناشي از يكپارچگي در بازارهاي جامع
دهد كه به يكپارچگي زيادي برسند. مياستانداردهاي جهاني حسابداري، به بازارهاي سهام اين امكان را 

در شرايطي كه بقيه موارد ثابت باشند، بازارهاي بزرگتر باعث افزايش دامنه رقابتي ميان خريداران و 
شود فرصت تسهيم ريسك توسعه يابد. شوند. بازار بزرگتر باعث مين براي تقسيم كار ميگافروشند

هاي معامالت براي ك بازار واحد حركت كنند، هزينههرچقدر بازارهاي سهام جهاني، بيشتربه سمت ي
يابد. بنابراين، برآورد جريمه ها در آن بازار كاهش ميسرمايه گذاران و هزينه سرمايه براي شركت

هاي حاصل از فعاليت در بازارهاي كوچكتر از يك بازار جهاني واحد، كمتر خواهد بود و سودهايي هزينه
شود، بر اساس استانداردهاي اي كوچكتر به بازارهاي بزرگتر عايد ميكه ناشي از حركت از بازاره

  شود. حسابداري مختلف به يك بازار جهاني منسجم تقسيم مي
  هاي معامالت هزينه
 فروش-دامنه پيشنهادي خريد -

فروش است كه بر هزينه مبادله فعال يك پرتفوي اثرگذار -نشان دهنده برآورد پيشنهادات خريد 2جدول 
اين جدول نشان دهنده يك تفاوت اساسي در پراكندگي بازارهاي كوچك در مقايسه با بازارهاي  است.

 2,5درصد براي بازارهاي كوچكتر مثل بازارهاي بلژيك و دانمارك كه حدود  20بزرگ (به ترتيب 
ن است. يابد) از نظر كاهش اساسي سرمايه گذارادرصد براي بازارهاي بزرگتر مثل بازار فرانسه كاهش مي

با اين وجود، در ديدگاه اول ( اين تنها يك مقايسه دوتايي ساده است و هيچ كاهشي در تاثير آن بر 



هاي بزرگتر، كم است: اين عدد براي هاي بين المللي مالحظه نشده است)، سود حاصل از مقياستفاوت
 درصد است.  2,2بازار بزرگ انگلستان 

  
  فروش براي بازارهاي مختلف سهام -خريد: دامنه پيشنهادي 2جدول شماره

 ميانگين شركتهاي هر ماه فروش-دامنه پيشنهاي خريد بازار
  537 022/0 انگليس
  374 026/0 فرانسه
  450 037/0 آلمان

  188 150/0 هنگ كنگ
  36 194/0 دانمارك
  22 201/0 بلژيك
  75 202/0 ايتاليا

 
 هاي چندمليتيهزينه تغيير براي شركت -

هاي اند كه شركتهاي چند مليتي آمدههاي استانداردهاي حسابداري جهاني، از شركتبسياري از انگيزه
ها بايد براي اهداف خاص به منظور انطباق با قوانين حسابداري داخلي، اين گونه گزارش فرعي آن

هاي ر مورد فعاليتاند تا دكردند، اما در مرحله بعد، اين ارقام به يك چارچوب مختلف تبديل شدهمي
  جهاني در بازارها گزارش تهيه كنند. 

  هزينه سرمايه
هايي از ارزش اقتصادي بازارهاي سرمايه بزرگتر و منسجم تر فراهم ادبيات تحقيق در اين مورد، نشانه

هزينه ) 2006(27يكپارچگي بازار است. هيل و لئوز اند و اين نشان دهنده شواهدي درباره منافعكرده
اند. اطالعات خام در مورد اين هزينه، تنها نشان دهنده را براي بازارهاي ملي مختلف محاسبه كرده سرمايه

ها در ميان كشورهاي بزرگ توسعه يافته است (برآوردها در بازارهاي آمريكا و بازارهاي كمترين تفاوت
ست). با اين وجود، درصد بوده ا 10,1درصد و  10,6درصد،  10,2متوسط انگلستان و بازارهاي آلمان 

هاي اساسي بسيار زيادي بين اقتصادهاي كوچكتر و كمتر توسعه يافته وجود دارد (مثالً سريالنكا تفاوت
ها اند كه اين تفاوتاند). هيل و لئوز توضيح دادهدرصد گزارش كرده 25,3درصد و براي مصر  17رقم 



دا از اندازه بازار مربوط باشد. اين موارد در كارهاي تواند نشان دهنده دامنه اي از تاثيرات بين المللي جمي
اقتصادسنجي متعدد كاربرد داشته است اما نتيجه مشابهي به دست آمده است: تفاوت در هزينه سرمايه در 

اند و تاثيرات در بازارهايي كمتر بوده كه بازارهايي بيشتر بوده است كه حداقل يكپارچكي را داشته
  اند. داشته بازارهاي يكپارچه تري

 هايي بيشتر هستند كه به بازارهاي سرمايه دسترسياين پيشنهاد كه منافع يكپارچه سازي براي شركت
هايي آلماني قرار گرفته است كه به برآورد تاثير شركت) 2006(28دارند، مورد حمايت تحقيقات داسك

اند، بر هزينه سرمايه پرداخته است. كه استانداردهاي بين المللي گزارشگري حسابداري را از قبل پذيرفته
ها از منافع حاصل از استانداردهاي رايج حسابداري براي دسترسي بيشتر به تامين بنابراين، اين نوع شركت

كنند و . همه مطالعات، نتايج خود را به طور گسترده اي ارزيابي ميكنندمالي بين المللي استفاده مي
هايي ها يكنواختيكنند. صرف نظر از اين موضوع، گاهي وقتتاييد ميدشواري ارزيابي هزينه سرمايه را 

تواند براي شركتهايي بسيار زياد باشد كه دهد: منافع حاصل از افزايش دسترسي به سرمايه بيشتر ميرخ مي
  .جزء بازارهاي كوچك هستند

  نتيجه بحث
براي سرمايه گذاران، بر اين نكته تاكيد كرده كه  IFRS) در مروري بر نقاط قوت و ضعف 2006بال (

تر، آن هاي اقتصادي، بين المللي هستند. اين ديدگاهي است كه شايد بتوان به طور راحتاكثريت فعاليت
را  از ديدگاه اقتصاد عظيم آمريكا تاييد كرد تا اين كه آن را در اقتصادهايي در جاي ديگر و با اندازه 

اقتصادهايي كه اتكاي زيادي بر تجارت و سرمايه گذاري بين المللي دارند (مثل  .متفاوت بررسي كرد
اقتصاد لوگزامبورگ و سنگاپور). در سايه رشد بسيار سريعي كه براي معامالت مالي بين المللي شرح داده 
شد، مشخص نيست كه اين رشد براي سيستم مالي آمريكا تا چه حد قابل تحمل خواهد بود. تفاوت در 

، مانعي آشكار براي سرمايه گذاري بين المللي موثر، نظارت IFRSاليت گزارشگري بين المللي قبل از فع
دهند كه محدود شدن به بازارهاي سرمايه كوچك، هزينه و قرارداد بوده است. ادبيات تحقيق نشان مي

هاي سرمايه گذاري كند و اين مانع ازهاي معامالت تحميل ميسرمايه بسيار زيادي بر شركتها و هزينه
شود. شواهدي در مورد سود خالص حاصل از اقتصادهاي كوچكتر وجود دارد كه به نظام ارزشمند مي

IFRS  .پيوسته باشند  
اند كه در برخي شرايط، تعداد بهينه استانداردها بيشتر از يكي در ساير بازارها نشان داده اقتصاد استانداردها

اند شامل موضوعاتي در سط تحليل گران اقتصادي توضيح داده شدهكه توبوده است. موضوعات مهمي



در مورد اين كه  بدست آمده استاين مورد باشد كه آيا منافع ارتباطي نامحدود هستند يا نه. اما شواهدي 
مناسب باشد، قطعي نيست. اوالً  FASBو  IASBتواند براي يك استاندارد واحد براي كل جهان مي

تكرار در استاندارد گذاري احتماالً كم خواهد بود. پس حداقل اندازه اثربخش يك سود حاصل از حذف 
بازار سرمايه، بيشتر از بازارهاي ملي كوچكتر و مقياسهاي اقتصادي موجود مثل بازارهاي سريالنكا و مصر 
د خواهد بود؛ اما براي اقتصادهاي وسيع تر مثل لندن و نيويورك، اين موضوع پيچيدگي كمتري خواه

هاي بين المللي صرف نظر از اندازه آنها بوده است. داشت و اين منطبق با موفقيت لندن در جذب شركت
بالقوه در انحصاري سازي  مشكالتعالوه بر اين، ادبيات تحقيق موجود نشان دهنده تعدادي از 

 يك سيستم رقيب است.  (حداقل به اندازه كاهش نظم بازار)استانداردهاي حسابداري
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Accounting Standards and the Economics of Standards 

Abstract 
The paper draws on the economics of standards to inform current debates on 
international accounting standards. It traces the benefits claimed for standards – their 
contribution to the division of labour, innovation, trust, etc.; and the costs, including 
entry barriers and compliance costs. It illustrates these benefits and costs with cases 
from accounting regulation. It adopts two approaches to the question whether 
accounting regulation is best achieved by a single set of standards for the world, or by 
competing systems. The first approach focuses on contributions in economics, 
including the theory of standards races and of optimal variety. In these analyses, only 
in special circumstances has a single standard emerged as the superior outcome. The 
second approach introduces evidence from accounting and finance on the problems of 
translation with globalised financial markets, and on the relative costs and benefits of 
multiple standard-setters or a single global scheme. The most compelling net benefits 
of harmonisation arise for small economies moving from idiosyncratic to 
international 
standards. 
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