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 چکیده

مهمترین مسائلی که در فضای اقتصاد دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطالعات مالی و اقتصادی یکی از 
کنندگان از اهمیت وافری برخوردار است. با وجود اهمیت این مفهوم، تاکنون تعریف جامعی از آن  است که برای کلیه استفاده

رود چون حرفة  دی و مالی در حسابداری، بحثی مهم و کلیدی به شمار میاقتصا ارائه نشده است. لذا، امروزه رعایت دیدگاه
عوامل بسیاری در شفافیت اطالعات مالی نقش دارند که مهمترین و  حسابداری با مقولة اقتصادی و مالی بیگانه نیست.

گذاران بالقوه و  ی سرمایههای اقتصاد گیری باشند. شفافیت مالی پایه و اساس تصمیم های مالی می اثرگذارترین آنها مؤلفه
کنندگان بازار به اطالعات شفاف است. از این جهت  بالفعل است. زیرا یکی از الزامات رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت

گذار است. طبیعتاً  ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر توان شفافیت اطالعات را پدیده می
گیری صحیح و مناسب برای  بازاری که اطالعات مالی و اقتصادی از سطح شفافیت الزم برخوردار نباشند، نه تنها تصمیمدر 

گذاران بالقوه به بازارهای  نماید، بلکه مانع ورود سرمایه گذاران بالفعل دشوار شده و زمینه خروج آنها را از بازار مهیا می سرمایه
هر چه شفافیت اطالعات ارائه شده کمتر باشد، صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام و بازده مورد به سخن دیگر،  شود. میمالی 

 یابد. گذاران افزایش می نیاز سرمایه

 حسابداران، شفافیت اقتصادی، شفافیت مالی. واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

گردیده و به همین خاطر است که های کلیدی در حکمرانی جدید محسوب  از شاخص 1امروزه نقش و جایگاه برجسته شفافیت
بدیل در توسعه و پیشرفت   سازی نقشی بی حسابداری نیز به عنوان وسیله ارتقاء این شاخص اهمیت پیدا کرده است. زیرا شفاف
های تنظیم اقتصاد است. همچنین یکی از  کشورها و ارتقاء رفاه شهروندان دارد. به بیان دیگر، شفافیت یکی از موثرترین روش
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(. 1001، 1شود، شففافیت اسفت )مفدهانی    گذاران می ها از دیدگاه ذینفعان و سرمایه مترین عواملی که موجب جذابیت شرکتمه
کنفد. بفا ایفن     کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک مفی  است که به استفاده 1شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن

 ( 1001، 2بر اسفاس دیفدگاه )ویشفوانا  و کفافمن     (.1002، 3س و همکارانوجود، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است )فرانسی
شفافیت عبارت است از افزایش جریان به موقع و قابل اتکاء اطالعات مالی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه 

 از:ذینفعان مربوط باشد. آنان برای شفاف بودن اطالعات سه معیار را عنوان نمودند که عبارتند 
 کیفیت و قابلیت اعتماد. -3مربوط بودن.   -1  دسترسی یا در دست بودن اطالعات. -1 

آنها عدم شفافیت را به عنوان ممانعت عمدی از دسترسی به اطالعات، ارائه نادرست اطالعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان 
گفذاران را   اند و معتقدند که کمبود شفافیت تا حدودی سرمایه هاز کفایت مربوط بودن و کیفیت اطالعات ارائه شده تعریف نمود

( شفافیت بدین معناسفت کفه   1006) 5اسچیپر از دیدگاه بار  و کند. نسبت به شفافیت اطالعات اقتصادی و مالی مشکوک می
هفای مفالی    صورت کنندگان ای که برای استفاده های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه های مالی واحد تجاری، واقعیت گزارش

گیفری و آزاد اطالعفات اسفت     قابل درک باشند، ارائه کنند. واژه شفافیت در اصطالح گسترده بیانگر دسترسی آزاد بفه تصفمیم  
( که عرضة این اطالعات برای مصرف کننده، به منظور رسفیدن وی بفه انتخفاب آگاهانفه، موجفب اففزایش       1006، 8)پنسیک

( برخفی  1006، 9گیری شود )هفاهن  تواند موجب افزایش رقابت و ارتقای کیفیت تصمیم میشفافیت در ارزیابی عملکرد شده و 
پژوهشگران معتقدند میزان شفافیت به درک ذینفعان بستگی دارد. از نظر ایفن پژوهشفگران شففافیت عبفارت اسفت از ادراک      

شفافیت را در  (1163) 1کلهر (.1002، 6های طرف دیگر )هاتمن و الکسون ذهنی فرد از مطلع بودن دربارة خصوصیات و فعالیت
کند، نمایش واضح یک واقعیت بفا یفک وضفعیت در ترازنامفه و یفا صفورت مفالی دیگفر و یفا           حسابداری اینچنین تعریف می

( در تعریف شفافیت بیان نمود که شفافیت، اصلی اسفت کفه   1316امینی ) های همراه آنها و یا در گزارش حسابرسی. یادداشت
دهد، نه فقفط از اصفل موضفو ،     های اداری، معامالت تجاری و .... که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می د از تصمیمافراد بتوانن

 10نیلسون و مادسن پذیر است. شفافیت مفهومی سیال و انعطافگیری آنها شوند،  های تصمیم بلکه از موضوعات مختلف و شیوه
کننده اطالعات بر همه چیز واقفف بفوده و بفر اسفاس اطالعفات       آن استفادهکند که در  شفافیت را وضعیتی تعریف می (1001)

ترین مفهفوم   اصطالح شفافیت در گسترده .(1111، 11بردا )هندریکسن و فن ر موضوعی را مورد بررسی قرار دهدشفاف بتواند ه
های مالی و  یک شرکت در گزارش مالی و اثرگذار خود به معنای ارائه اطالعات است. منظور همان انتشار اطالعات مالی و غیر

 مالی است. غیر
گذاران  ( مزیت اطالعاتی مرتبط با شفافیت اطالعات مالی و اقتصادی این است که آگاهی و اطمینان سرمایه1005) 11برگالف
دهفد و   شود و هزینة سرمایه سفهام عفادی شفرکت را کفاهش مفی      یافته و منجر به ایجاد اعتماد در بین سهامداران می افزایش
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 (1001)1تامسون و یانف   گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. تواند کیفیت تصمیمات سرمایه می شفافیت اطالعات مالی و اقتصادی
اند، برای اینکه اطالعات مالی یک شرکت شفاف باشد، افشای شرکت باید در بردارنده میفزان کامفل و صفریحی از     تاکید کرده
 باشد. های مالی و عملیاتی شرکت فعالیت

 

 اهمیت و ضرورت شفافیت
کاری است، شفافیت ابزاری برای تسهیل فرایند ارزیابی  دارد که شفافیت نقطه مقابل پنهان ( اذعان می1111، 1)فلورینی 

کننده  کننده و تهیه ها است که تاکیدی بر حق دسترسی به اطالعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف استفاده عملکرد شرکت
های پیشگیری بروز تبانی،  نماید که از مهمترین راه ناپذیر شفافیت بیان می  ( در بیان ضرورت اجتناب1369تجویدی )است. 

تقلب و فساد در بازار سرمایه است. وجود شفافیت منجر به عدم تحریف اطالعات و پنهان نکردن اطالعات و الزام به افشای 
 (1313 تواند تا حدی عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهد. از دیدگاه )فکوهی، میگیری  کلیه اطالعات مربوط در فرایند تصمیم
های مشخص و ساختارهای سازمانی مناسب را برای ارزیابی و بهبود شفافیت ایجاب  اهمیت شفافیت ضرورت تدوین سیاست

در یک کالم، کیفیت اطالعات را کند. لذا، شفافیت میزان دقت و کیفیت و درستی اطالعات دریافتی و کامل بودن آنها و می
نمایند که شفافیت عاملی کلیدی در کارکرد  در رابطه با ضرورت وجود شفافیت بیان می یگانه و باغومیان حساس کند. بیان می

 باشد. مطلوب یک بازار کارای سرمایه می
 

 هدف اصلی شفافیت
باقی نماند، به بیان دیگر، با دقت در مفهوم و هدف شفافیت قرار گرفتن اطالعات در اختیار مردم است تا ابهامی برای مردم 

های مختلف  سازی اطالعاتی که در اختیار گروه  شود که وظیفه حسابداران، مدیران مالی و حسابرسان در شفاف مشخص می
اجازه دادن به افراد،  ( هدف از شفافیت،1363گیرد بسیار اساسی و تاثیرگذار است. حیدری ) بهره بردار از این اطالعات قرار می

ان پاسخگو نگه دارند. بنابراین، یکی از الزامات یش ها و عملکردها هاست تا واحدهای اقتصادی را در قبال سیاست بازارها و دولت
شفافیت ضامن  کنندگان و ذینفعان بازار به اطالعات شفاف است. رقابت سالم و رشد و توسعه جوامع دسترسی همة مشارکت

بازارهای مالی  ناپذیر حسابداری و از ارکان شفافیت، یکی از مهمترین ابزارهای جداییدالت و نفع عمومی است. حمایت از ع
های اصلی ایجاد ثبات و انضباط مالی کشور است. به بیان دیگر، شفافیت یک عامل پیشرفت و تعالی  است و قطعاً یکی از پایه

شود و به عنوان اولین  ی منجر به اتخاذ تصمیمات درست و بهینه در کشور میهای مالی است. لذا، شفافیت اطالعات مال بازار
باشد. همچنین شفافیت اقتصادی و مالی یکی از عوامل مهم در توسعه کشور  گام به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و ... می

گذاری را با کاهش عدم تقارن  سرمایهتواند کارایی  این مهم می پررنگی در بهبود محیط کسب و کار دارد. است که تاثیر
گذاران نقش مهمی را  اطالعاتی بهبود و تقویت بخشد. امنیت حسابداری با شفافیت توأم است و شفافیت در تصمیمات سرمایه

تواند تصمیمات درست و مناسبی را اتخاذ نماید. به سخن  گذار اقتصادی نمی کند و بدون وجود شفافیت هیچ سرمایه ایفا می
های مالی است که به تبع آن این عامل منجر به ضعف و  های مالی امروز به دلیل نبود شفافیت الزم در گزارش ر، بحراندیگ
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اگر اطالعات از شفافیت الزم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصمیمات نادرست توسط گیرنده اطالعات  نابسامانی شده است و
 (.1161، 1یابد )پررا افزایش می

 

 فیتسطوح شفا
 اند که عبارتند از: ( سطوح مختلفی را برای شفافیت مطرح نموده1001نیلسن و مادسن )

 های ارائه شده شفافیت در گزارش 

 شفافیت در افشای اطالعات عمومی 

 های مدیریتی شفافیت در گزارش 

 دهد. که هر کدام به نسبتی پاسخگو بودن مدیر را نشان می
 

 دارد سازی و وحدت شفافیت نیاز به فرهنگ
کند و ارمغان خدمت  ( نقش حسابدار برای جامعه بسیار مهم و ضروری است، زیرا برای بهبود اوضا  تالش می1316خواجه )

بر است.  سازی هزینه سازی دارد و فرهن  ایشان شفافیت و نشاط اخالقی و اجتماعی است. بدین جهت شفافیت نیاز به فرهن 
ای باشد. جامعه فرهیخته کشور در حال  کند چه حوزه باید هزینه نمود. فرقی هم نمیای  برای ایجاد شفافیت در هر حوزه

تواند حسابداران را با  پرداخت بیشترین بها برای ایجاد شفافیت است. حسابداری زبان تجارت است، زبانی شفاف که در عمل می
این شرایط آن را وجه اشتراک افراد جامعه قرار داد. توان با  مدیران، مهندسان، معلمان و سایر اقشار جامعه پیوند دهد که می

گیری نماید. در این  تواند از بیراهه رفتن بشر جلو حسابداری علم اعداد است علمی که تلفیق آن با شفافیت و رعایت اخالق می
ران و حسابرسان الزم و اندازی روشن برای همکاری مدیران، حسابدا راستا، شفافیت نیاز به وحدت دارد و این امر با ترسیمچشم

 ای حسابداری فزونی خواهد یافت.  ضروری است. زیرا سرعت گام برداشتن در مسیر، با ارتقاء مقام و منزلت و شأن حرفه
 

 شفافیت بها دارد
های ( بنیانگذار و نخستین رئیس انجمن حسابداری ایران معتقد است که شفافیت بها دارد و منافع شفافیت باید از ب1316ثقفی )

، مالی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی و ... اظهار داشتند که 1آن بیشتر باشد. ایشان درباره نقش حسابداران در شفافیت اقتصادی
آورد. وی  المللی شفافیت کامل یا شفافیت بهتری نسبت به وضعیت کنونی به ارمغان می اجرای استانداردهای گزارشگری بین

سایر موضوعات بها دارد و ممکن است بهای شفافیت بیشتر از بهای شفاف نبودن باشد و بهای اذعان نمود شفافیت نیز مانند 
دارند که وجود  ( اذعان می1002، 3بوشمن و همکاران) شفافیت باید حتماً در حدی باشد که از منافع حاصل آن بیشتر باشد.

قابل اتکاء و به موقع در خصوص ارزش شرکت  دهدکه همواره اطالعات شفافیت از یک سو به سهامداران خرد اطمینان می
دریافت خواهند کرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را برای تالش در 

تواند از میزان و شدت  نماید و در نتیجه می مدت شخصی ترغیب می جهت افزایش ارزش شرکت به جای پیگیری منافع کوتاه
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ها، جامعه و ... را تدوین و به اجرا  ها، شرکت ( راه موفقیت سازمان1003، 1)فرای های مالی به میزان قابل توجهی بکاهد. رسوایی
شفافیت  (1160) 1بر اساس دیدگاه فورسیت .پندارد داند و داشتن این امر را ضروری می گذاشتن سیاست و شفافیت اقتصادی می

نو  استانداردهای جامعه، فرهن ، ماهیت وضعیت و نتایج بستگی دارد که تفسیرهای زیادی برای اقتصادی در تمام کشورها به 
 نگرش به موضو  اقتصادی وجود دارد. 

 

 اهمیت و ضرورت شفافیت مالی
بوده گذاری در بازارهای مالی مطرح  در بازار به عنوان یکی از مؤثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه 3شفافیت مالی

گیرند تصویر دقیقی  های اقتصادی می ها زمانی که تصمیم کند تا اطمینان به دست آید که دولت است. شفافیت مالی کمک می
های نهان در امور مالی عمومی دارند. افزون بر این شفافیت  از امور مالی خود از جمله مخارج و منابع تغییرات سیاست و ریسک

به سخن دیگر، بحث  آورد. ها را فراهم می نگذاران، بازارها و شهروندان برای پاسخگو ساختن دولتمالی اطالعات مورد نیاز قانو
مطرح گردیده است. استانداردهایی مالی از آن زمان  1212در سال  2لوکا پاچیولیشفافیت مالی اولین بار توسط پدر حسابداری 

یافته است. بنابراین، واضح است که  های مستقل توسعه شرکتای و  های حرفه های دولتی، سازمان تاکنون از طریق گروه
تواند حسابداران را جهت شناسایی  ماهیت کار حسابداران به سطح باالیی از شفافیت مالی نیاز دارد، شناخت شفافیت مالی می

ا برای ذینفعان و معضالت مالی کمک کند و در جهت انتخاب صحیح یاری نماید، اگر چه ممکن است به نفع شرکت نباشد، ام
ها در  کنند، مفید است. آموزش شفافیت مالی آنچنان مهم است که دانشگاه گذارانی که از اطالعات استفاده می سرمایه
، اولین مرکز ایاالت متحده که بر مطالعه 1113در سال شرو  به تدریس شفافیت مالی در کسب و کار نمودند و  1160سال
. به سخن دیگر، شفافیت اطالعات داشت در دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگهامتون افتتاح شد در حرفه حسابداری تمرکز مالی

ریزی و اجرا نکرده باشند و  های خود را برنامه ها به نحو صحیحی استراتژی ها از آن رو ضرورت دارد که اگر شرکت مالی شرکت
یقیناً منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.  به همین دلیل هر چه با توجه به تغییرات محیطی آن را مورد بازنگری قرار ندهند، 

شفافیت اطالعات مالی که یکی از عوامل مهم در کارایی بازار است بیشتر باشد به همان اندازه این نقش بهتر ایفا خواهد شد 
 (.1005، 5)چیان 

 

 اهمیت و ضرورت شفافیت اقتصادی
دهد و منجر  های مدیریت افزایش می گذاران، را از فعالیت  د اقتصادی درک سرمایههای واح وجود شفافیت اقتصادی، در فعالیت

، 8نیکولز و استوبنشود )مکها میهای اجتناب مالیاتی و سایر پنهان کاری به کاهش عدم تقارن اطالعاتی ناشی از برنامه

                                                           
 
1 
Fry 

2
 Forest 

3
 Forsyth 

4
 Fiscal Transparency 

5
 Luca Pacioli 

6
 Chiang 

7
 McNichols &Stubben 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                                                                  2311 ، بهار12 ، شماره3دوره   

 

93 

 

کان برآورد دقیق و صحیح سود واحد تجاری ( چرا که ارائه اطالعات شفاف و اثرگذار از طرف واحدهای اقتصادی، ام  1006
 (.1010، 1شود )آتوود و همکاران گران مالی را فراهم و باعث کاهش مدیریت سود توسط افراد درون سازمانی می توسط تحلیل

 

 شفافیت نظام مالی مانع از فساد اقتصادی است
رو، حسابداری به دلیل اینکه ابزار شفافیت و از این  .کند سازی امور مالی از فساد اقتصادی جلوگیری می شفاف( 1316)بهمنش، 

 عملکرد حسابداران های اصلی ایجاد و ثبات و انضباط مالی در اقتصاد یک کشور است. باشد. قطعاً یکی از پایه پاسخگویی می
ت اقتصادی شود. شفافی گردد که باعث اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع می منجر به گزارشگری مالی می

باشد.  اولین گام به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و متعاقباً جلوگیری از تبعات منفی رشد اقتصادی و توسعه هر کشور می
پذیری اقتصادی و بهبود  رنگی نیز در رقابت شفافیت اطالعاتی و اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی است که تاثیر پر

شود که تصمیمات صاحبان سرمایه در  قتصادی سرازیر میهای ا زمانی جریان سرمایه به سوی فعالیتمحیط کسب و کار دارد. 
شود. از  گذاری، بر پایه اطالعات مالی شفاف، معتبر و قابل اتکاء باشد که این مهم توسط حسابداران محقق می زمینه سرمایه

گذاری را با کاهش عدم تقارن  تواند کارایی سرمایه مهم می ترین ارکان بازارهای مالی است و این این رو، شفافیت از مهم
اطالعاتی بهبود بخشد. به سخن دیگر، حسابداری به مثابه زبان کسب و کار و گزارشگری مالی با استفاده از فرایند حسابرسی 

درون سازمانی و برون کنندگان  ترین ابزار شفافیت برای استفاده های اقتصادی، مهم داخلی و حسابرسی مستقل، در بنگاه
تواند به عنوان یکی از  شود می آید. این شفافیت و اعتمادی که از فرایند گزارشگری مالی حاصل می سازمانی به شمار می

شود  به طوری که مالحظه میالمللی، تلقی شود؛  های خارجی و تعامالت با اقتصاد بین مهمترین عوامل جذب سرمایه
 بدیل بر عهده دارند.  ای جای الگوی ترسیم شده برای اقتصاد مقاومتی نقشی حساس و بیحسابداری و حسابداران در ج

 

 سازی اقتصادی نقش حسابداران در شفاف
واده، شرکت، شهر، کشور و نهایتاً اعم از سازمان خان»( به موازات تدوین استراتژی کلی حاکم بر هر سازمان 1316زاده،  )صنعتی
به عبارت دیگر محیط کوچکتر تحت تاثیر محیط بزرگتر »ای کوچکتر از آن متاثر خواهند شد واحدهها و  زیر مجموعه« جهان

سازی عالوه بر اعتقاد ذاتی و فکری کسانی که به تدوین و اجرای آن  با این تفکر در خصوص شفاف«. قرار خواهد گرفت
ی آن نظارت مستمری داشته باشند. بدون تردید در پردازند باید با شناخت دقیق و کارشناسی شده در جهت مدیریت و اجرا می

تری را تصویر خواهند نمود. اما به  های مجهز و قوی مسیر علمی و منطقی ها و آکادمی گیری از پژوهشگاه این رابطه بهره
 شود: سازی مراحل زیر را شامل می صورت عام شفاف
 الف: تدوین نقشه راه

  مدیران و راهبران جامعه عاری از هر گونه شائبه سیاسی.اعتقاد قلبی و ذاتی به موضو  در 

 ها که قطعاً با تلفات و خسارات قابل توجهی مواجه خواهد شد. سازی امکانات و زیر ساخت زمینه 

  سازی الزم و مستمر. و فرهن « مداری قانون»فراهم نمودن فرهن  پذیرش موضو  در جامعه 
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 ها و اظهار  سازی به منظور حذف سلیقه شرفته آن، هوش مصنوعی و هوشمندگیری علوم و فنون روز در ابعاد پی بکار
 نظرها.

 .تربیت و آماده نمودن نیروی انسانی مورد نیاز 

 سازی ب: اجرای شفاف
 .بهره برداری کالسه شده از استانداردهای تدوین شده داخلی و خارجی 

 مرکزی، بازار سرمایه، سازمان مالیاتی، سایر ارگانها ها و رأس آن بانک  های پاسخگو با اولویت بانکورود به ارگان
سازی، کشاورزی، جهادکشاورزی، جهادسازندگی و بهداشت و  ربط )تعاون، کشور، مسکن، شهر های ذی و وزارتخانه

 های بازنشستگی(. ها و صندوق .... و ثبت اسناد، ثبت شرکت

 .نظارت و بهبود مستمر 

 و نهادینه کردن آنها در « تدوین و تکمیل استانداردها»بر بازارهای جهانی  در راستای پذیرش اصول و قواعد حاکم
 های اقتصادی هدف. بنگاه

 دار و با  های مالی و ارائه اعداد و ارقام مفهوم طبیعتاً نتیجه و خروجی که مد نظر نهایی است از طریق تدوین گزارش
 ریزی خواهد بود. معنا حاصل این تالش و برنامه

ساز در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و  دمداران اجرائی این تفکر نقشی عمیق و آینده حسابداران به عنوان سراز این رو، 
سازی  ها در گزارشات خود نمود عینی شفاف ها و همچنین پاسخگویی جایگاه حسابداران و حساسیت مسئولیت خواهند داشت.

های اقتصادی و اشخاص و  سازی یعنی تبیین واقعیات موجود در بنگاه خواهد شد. به عبارت دیگر، نقش حسابداران در شفاف
های تدوین شده به عموم مردم و اشخاص متقاضی. بدیهی است این اتفاق زمانی  ارائه آمار و ارقام و گزارشات پاک در قالب

 کامل خواهد شد که اداره ملی پشتوانه آن قرار گیرد. 
تواند ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک  ند که شفافیت اقتصادی میکن ( عنوان می1001)ساموئل و روبرت، 

گردد و مستقیماً با  جامعه بکار گرفته شود، شفافیت بیشتر برای اقتصاد ضروری است، زیرا باعث بهبود تخصیص منابع می
ی در بازار موجب افزایش هزینة معامالت کارایی و رشد اقتصادی سر و کار دارد به همین دلیل نقصان اطالعات شفاف اقتصاد

های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت به عنوان یکی از عوامل  و شکست بازار خواهد شد. از این رو، در بسیاری از شکست
 گذار قلمداد شده است.  تاثیر
 

 عدم شفافیت: مانع رشد بازارهای پولی
و  IFACجهان  المللی حسابداران های جهانی که از طرف فدراسیون بین دارد که تحقیقات و بررسی ( بیان می1316)اطرج، 

صورت  حرفة حسابداری، ایفای نقش مثبت در مبارزه با تقلب ،های اخیر تحت عنوان همچنین انجمن بازرسان تقلب در سال
االی حسابداران در المللی و بهبود شاخص فساد جهانی، با سهم ب دهد که افزایش در شاخص شفافیت بین گرفته نشان می

توانند، نقش بزرگی در کاهش فساد در سراسر جهان ایفا کنند.  مبارزة واقعی با تقلب، همبستگی مثبت داشته و حسابداران می
ضمن آنکه بر نقش مهم حرفة حسابداری در راستای حمایت از منافع عمومی و تاثیر مثبت حسابداران در مبارزه با فساد، تاکید 

رود.  شفافیت به عنوان افت و مانع اصلی رشد اصلی بازارهای پولی، سرمایه و تجارت الکترونیکی به شمار میشده است. عدم 
های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا و ورود آنها به بازارهای سرمایه و تغییر  از سوی دیگر، بدون شک تولد و ظهور شرکت
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متخصصین و مردم بوجود آورده است. بدین لحاظ در جهان دانشی  های خاصی را برای گذاری آنها دغدغه های قیمت روش
گیری  ها به معیارهای سنتی مالی به عنوان مبنایی مطلق برای تصمیم گذاری شرکت توانند برای ارزش امروز مدیران دیگر نمی

گیری الزم است. به  های سنجش جدید و شفافیت جدی برای تصمیم های نوین و مالک اکتفا کنند بلکه استفاده از فناوری
های فناورانه، نام تجاری،  هایی نظیر اختراعات، نوآوری های نامشهود و فکری و مالکیت ویژه که امروزه ارزش واقعی دارائی

های مالی و بررسی تاثیر  های دانش بنیان و در صورت های صنعتی، اسرار تجاری و کپی و رایت به ویژه در شرکت برند، طرح
های معنوی و فکری آنها به مراتب بیش از  ها بیش از پیش افزایش یافته به طوری که حجم دارایی شرکت آنها بر عملکرد

شود عدم انتشار  های فیزیکی است. عدم شفافیت از دیدگاه مالی و اقتصادی از جمله عواملی که باعث گسترش فساد می دارایی
ی است. وقتی مودی انتشار اطالعات و شفافیت در اقتصاد را نبیند اطالعات در اقتصاد و عدم شفافیت اطالعات اقتصادی و مال

های  بیند که از مالیات فرار کند. زیرا عدم شفافیت، مانعی برای نظارت دقیق و موثر بر فعالیت بعضاً در خود این امکان را می
 هاست.  مالی و اقتصادی شرکت
های دولتی، انوا   نواتی دولت، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکتهای س های مختلف از جمله در بودجه عدم شفافیت در زمینه

تواند سرمنشأ بسیاری از  های دولتی، می ها و شرکت های مالی بانک های انتقالی دولت و همچنین صورت ها و پرداخت کمک
اد و سوءاستفاده را فراهم ها و مفاسد اقتصادی باشد. هرگونه عدم شفافیت در موارد مذکور، از یک طرف زمینه فس سوءاستفاده

 .کند سازد و از طرف دیگر، امکان رصد کردن و نظارت بر گردش مالی دولت را دشوارتر می می

گذاری ضعیف  نمایند که عدم شفافیت موجب بدبینی و کژ اخالقی شده و در نهایت به ارزش ( بیان می1011) 1لن  و میفیت
اطمینانی، ریسک اطالعاتی برای بازیگران بازار به دنبال دارد و تامین سرمایه در شرکت و عدم اطمینان بینجامد. چنین عدم 

این شرایط مستلزم نرخ بازده باالتر و در نتیجه هزینه سرمایه بیشتر خواهد بود که می تواند کاهش قیمت سهم و عدم 
 شود. گذاران می مینان سرمایهنقدشوندگی آن را به دنبال داشته باشد. لذا، شفافیت منجر به افزایش آگاهی و اط

شود که اطالعات کافی برای ارتباط برقرار کردن با  نشان داد که عدم شفافیت یا شفافیت پایین موجب می (1005) 1یو
گذاران وجود نداشته باشد و عدم تقارن اطالعاتی شکل گیرد که در نهایت منجر به افزایش صرف ریسک اطالعات  سرمایه
 شود. می
 

 اطالعات مالیشفافیت 
توان دسترسی گسترده به اطالعات مربوط و قابل استناد در مورد عملکرد، وضعیت مالی،  شفافیت اطالعات مالی را می

اند )بوشمن و همکاران،  ها در اقتصاد تعریف کرده پذیری شرکت گذاری، راهبردی، حاکمیت و ارزش خطر های سرمایه فرصت
دهد که همواره اطالعات قابل اتکا در مورد ارزش یک سو به سهامداران خرد اطمینان می (. شفافیت در اطالعات مالی از1002

شرکت دریافت خواهند کرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را برای 
(. شفافیت 1363کند )نوبخت،  می مدت ترغیب تالش در جهت افزایش ارزش شرکت به جای پیگیری منافع شخصی کوتاه

دهد. افشای کافی اطالعات مالی توسط شخصیت  گذاری را تحت تاثیر قرار می اطالعات مالی کیفیت تصمیمات سرمایه
کند و به این ترتیب سرمایه به گذاری یاری می های سرمایه گذاران و بستانکاران در جستجوی فرصت اقتصادی به سرمایه
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(. 1010، 1شود )چون  و همکارانگذاری صحیح انجام میشود و تامین مالی از طریق سرمایهروانه میها کاراترین شرکت
های مالی دارای شفافیت و ثبات  ها در تهیه صورت دارد که هر چه شرکت در باب شفافیت مالی چنین بیان می (1161) 1کروس

به میزانی که کیفیت گزارشگری مالی  ر است. بنابراین،رویه بیشتری باشند، حسابرسی آن توسط حسابرسان نیز کم دردسرت
های  یابد و حسابرسان برای اطمینان یافتن از صحت اقالم مندرج در صورت پایین است، عدم اطمینان اطالعات افزایش می
 های مالی نمایند.  ها و اقالم مندرج در صورت مالی باید وقت بیشتری را صرف بررسی حساب

 

 العات مالی و اقتصادیمزایای شفافیت اط
 ( در این حیطه عبارتند از:1003، 3مزایای بالقوه شفافیت بر اساس دیدگاه )استین

 اداره صحیح و با برنامه اقتصادی. -1

 جلوگیری از فساد و رانت. -1

 افزایش ثروت ملی از طریق دریافت مالیات از ثروتمندان. -3

 شود. ها می باعث عادالنه شدن پرداخت رایانه -2

 رابطه با شفافیت اطالعات مالی و اقتصادی ایران در دنیا دروضعیت 
که در مورد شفافیت اطالعات مالی و اقتصادی انجام شده است  1013-1011در بازة زمانی« سی، پی، ای»بر اساس گزارش

تصادی در جهان ترین اطالعات و کمترین فساد مالی و اق دانمارک دارای رتبه اول و در صدر جدول قرار دارد و دارای شفاف
باشد و باالترین امنیت را در بین کشورهای جهان دارد که علت این امر عدم وجود رشوه، عملکرد عالی و باز پخش عمومی  می
است. این وضعیت در مقایسه با کشورهای عربی منطقه چندان مناسب  122کشور دارای رتبه  199باشد و ایران از بین  می

( رتبه 18(، امارات متحده )16(، قطر )81(، عمان )83(، عربستان )88(، اردن )81ی کویت )ای که کشورها نیست به گونه
های انجام شده در زمینه معیارهای شفافیت اعم از مالی، اقتصادی،  بهتری از ایران دارند. از سوی دیگر، با توجه به پژوهش

دهد که ایران نسبت ( در سایر کشورها نشان می1001) 2سیاسی، اخالقی، اجتماعی، مدیریتی توسط مؤسسه استاندارد اند پورز
تری دارد و دارای روند کاهشی و نامطلوب به کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی از نظر میزان شفافیت جایگاه پایین

یزان شفافیت % م15باشدکه در سطح  بدترین رتبه کشور میهای گذشته این  وط است که طی سالاست و متاسفانه رو به سق
فاقد همبستگی و عدم وجود انگیزه کافی جهت افزایش شفافیت در شرایط جاری است. در حالیکه میزان شفافیت در 

های آمریکایی، اروپایی و آسیایی دارای مطلوبیت است و نسبت به سایر کشورها تفاوت چشمگیری دارد و در این بین  شرکت
شود که  هان است. این مؤسسه بیان نمود که شفافیت بیشتر و بهتر منجر میانگلیس حائز باالترین سطوح شفافیت در ج

تر شوند. همچنین جدیدترین آمار  های مالی، اقتصادی، اخالقی، مدیریتی و ... شرکت آگاه ذینفعان شرکت در خصوص روش
 . اند قرار گرفتهدر کنار ایران  1011موزامبیک، بنگالدش و آنگوال در فهرست سال کند که  کشورهای  بیان می

 

                                                           
1 Cheung et al 
2 Kross 
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4
 Standard and Poor’s (S & P) 
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 گیری بحث و نتیجه
ها که همان ذینفعان هستند نیاز به اطالعاتی قابل اتکا، شففاف و مفیفد دارنفد. افشفای      کنندگان اطالعات مالی شرکت استفاده

 خواه است. شفافیت اطالعات مالیدهنده پاسخگویی صحیح مدیران به نیازهای افراد پاسخ اطالعات شفاف توسط مدیران نشان
تواند به تخصیص بهینه منابع کمفک کنفد و هفر گونفه عفدم تقفارن اطالعفاتی را از میفان بفر دارد و کیفیفت تصفمیمات             می

تواند از منفافع سفهامداران    ها دارد و می گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین شفافیت تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت سرمایه
شود. به سخن دیگر، حسابداران با ارائه اطالعفات   آفرینی می افزایش میزان اعتمادحفاظت کند. شفافیت اطالعات مالی باعث 

واضح است که وجود شففافیت تفا چفه حفد      کنند. آفرینی ایفا می برای ذینفعان جهت ارزیابی عملکرد نقش با اهمیتی در اعتماد
کرده و مردم را در دستیابی به یفک زنفدگی   ها و ایجاد روندی مثبت و بدون فساد در جامعه کمک  تواند به کاهش اختالس می

لذا، هرگفاه عملکفرد اقتصفادی در    شود.  مانده مشخص می یافته و عقب بهتر یاری کند. اینجاست که تفاوت میان جوامع توسعه
هفا، بفین    دانند. فقدان شففافیت توسفط شفرکت    گران با تاسف آن را معلول عدم شفافیت می شود تحلیل بازارها دچار تزلزل می

 دهد و در شیوه تامین مالی تاثیرگذار است.  مدیران و مالکان عدم تقارن اطالعاتی را افزایش می
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