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                                                                                                                                                                                  چکیده

های بارز یکی از ویژگی. دهندکنند شکل میها در آن فعالیت میکتهایی را که شرهای اقتصادی از جمله پولی، مالی، نظارتی و امور مالیاتی، محیطسیاست

افتد مشخص و معلوم نیست یا نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میاست.  عدم ثبات اقتصادیهر محیط اقتصادی، 

های وجود نااطمینانی در یک سیستم مال آنها نامشخص است. یکی از مهمترین نشانهاینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احت

یلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود الد درکشورهای در حال توسعه از جمله ایران، یکی از و شدید در متغیرهای اقتصادی است. الاقتصادی، نوسان با

بردارنده ریسک هستند و هرچه عدم اطمینان در عرصه اقتصاد بیشتر باشد، ریسک  این نوسانات در. اقتصادی استبه عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای 

های متفاوتی بر ساختار مالی و اقتصادی های اقتصادی هر روز ریسکاقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم ثبتشود. با توجه به عدم بیشتر می

عدم ثبات اقتصادی  آن باارتباط  ومالی های گزارشبرای بررسی بنابراین . استی عدم ثبات اقتصاد طیشرا در یمال یگزارشگر پژوهشاین دف ه. گذارنداثر می

های اقتصادی، اطالعات عدم ثبات سیاست نتایج پژوهش نشان دادند که .شده است اندازه گیریمدیریت سود و حسابداری ارزش منصفانه  امالی بگزارشگری ،

تحت تاثیر قرار حسابداری در جهت پیامد گزارشگری مالی  رقاما دستکاریانگیزه مدیران را برای  این امرکه کند میها منتقل جدید کمتری را به شرکت

 دهدمی

 .گزارشگری مالیعدم اطمینان،عدم ثبات اقتصادی،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

شده است. رویدادهایی مانند نتیجه همه پرسی برگزیت و جنگ تجاری بین  اقتصادیثباتعدمتحوالت سیاسی اخیر در سراسر جهان منجر به افزایش شدید  

عدم ثبات الطم از یک دوره پرت 2000ایاالت متحده و چین نشان دهنده افزایش عدم اطمینان در سیاست اقتصادی جهانی است. ایاالت متحده، به ویژه، از سال 

و در  2013شود. تعطیلی دولت ایاالت متحده در اکتبر را تجربه کرده است، همچنین به دلیل ساختار نظام سیاسی آن که اغلب منجر به چندپارگی می اقتصادی

تا به امروز، (. 2019 ،1شود )نیویورک تایمزدی میدر رابطه با بودجه فدرال تنها دو نمونه از رویدادهایی است که باعث عدم اطمینان سیاست اقتصا 2018دسامبر 

مالی گزارشگری حسابداری برای تأثیرگذاری بر نتایج های تکنیکاز باید های اقتصادی سیاست ثباتعدم  شرایطدر  هاشرکتکه آیا  برای این سوالی پاسخ

بینی نشده است. در دنیای واقعی، ها پیشنااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن(. 1401)علیفری، . نداشته استوجود  کنند؟استفاده 

ها را تحت تأثیر قرار گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آناقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم

بینی نیست. به ها قابل پیشنانی وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نباشد و یا با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال آندهد. نااطمیمی
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ات عامالن اقتصادی شود و بر تصمیمگیری برای آینده پیچیده و مشکل میبینی است. در چنین وضعیتی تصمیمبیان دیگر، علت اصلی نااطمینانی نبود دانش پیش

های ها عنوان کرد که با توجه به افق زمانی محدود خود سیاستهای دولتتوان سیاستترین عوامل ایجاد و تشدید نااطمینانی اقتصادی را میگذارد. از مهمتأثیر می

های حسابداری در ر مورد اینکه آیا انتخاب تکنیکحسابداری موضع قطعی د تحقیقاتهمچنین، (. 1401)قربانی و همکاران،  کنندمورد نظر را طراحی می

 تاثیرگذارهای شرکت در محیط تجاری گیریعامل مهم اقتصاد کالن مؤثر بر تصمیم ی ازاقتصادی، که یکهای تحت تأثیر عدم اطمینان سیاستمالی گزارشگری 

، قوانین حسابداری (یا تعهدات بدهیاندازه شرکت های پاداش، وجود طرح) های شرکتویژگی انجام شده در این حوزه مانند مطالعات نکرده است.است، ارائه 

برای مدیران ایجاد می کند تا بر انگیزه هایی ( یا موضوع حقوق صاحبان سهاماولیه، بدهی  عرضهپیشنهاد )خاص  هاییا رویداد( تغییرات در مقررات حسابداری)

به عبارت دیگر، چنین مطالعاتی شرایط اقتصاد کالن گیرند. این مطالعات محیط کالن اقتصادی شرکت را درنظر نمیبا این حال، گذار باشند تأثیر گزارشگری مالی 

شده گزارشسود ها که آیا شرکت کردندبررسی  دیگری نیز مطالعات. دنبر نتایج گزارشگری مالی تأثیری ندار یشرایط کالن اقتصاد یعنی گیرنددر نظر میرا ثابت 

یا نظارتی، تغییر در  ، مانند تغییر شرایط حسابداری وکندمی القاها شرکتکنند که نوعی عدم اطمینان را به می رویدادهای غیراقتصادی دستکاری را در طول

 .و غیره رفتار ریسک گریزی کند، تنظیم استانداردها و مقررات حسابداری، قوانین جدید که اختیارات مدیریتی را محدود می

عدم ثبات  .استبیشتر دهد می ها را کاهش دهد که تمایل مدیران به درگیر شدن در مدیریت سود در طول رویدادهایی که سود شرکتاین مطالعات نشان می

با . کاهش دهدرا می تواند سود یک شرکت  نقدیجریان تصمیمات گذاری، قیمت گذاری مجدد، سرمایه گذاری، واگذاری و قیمت طریق تأثیر آن بر از اقتصادی 

های گزارشگری مالی یکی از مهم  تکنیکاینکه  وجودبا ی شده است. تررابطه بین عدم ثبات اقتصادی و گزارشگری مالی توجه کممبانی نظری به این حال، در 

این  درنتیجه استفاده کنند،  صورتهای مالیترین ابزارهایی است که مدیران می توانند برای به حداقل رساندن اثر منفی عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر 

 . می شودمالی و عدم ثبات اقتصادی پر گزارشگری از رابطه بین  پژوهش مرورییک ارائه با  شکاف تحقیقاتی

 

 ادبیات پژوهش.2

الملل به طور چشمگیری تحت تأثیر اقتصاد بین ،گیرندقرار می اقتصادی عدم ثباتتاثیر  تحت بیشترغیرمالی های مالی در مقایسه با شرکتهای شرکتاگرچه  

تغییرات ناگهانی در سیاست ها در سطح ملی و جهانی اغلب باعث ایجاد اختالل در  گیرد.های اساسی قرار میعدم ثبات در سطح جهانی به دلیل رشد انجمن

نی و اخیراً پس سطح اعتماد مصرف کننده می شود. مذاکرات در ادبیات مربوط به رابطه بین عدم اطمینان سیاست و اعتماد مصرف کننده پس از بحران مالی جها

گری گزارشزیرا ، است غیرمالیهای مالی و مالی شرکتدهی گزارشبر تأثیر عدم ثبات اقتصادی بر  پژوهشتمرکز این  .گیری ویروس کرونا افزایش یافتاز همه

بنابراین، ما با بحث در . کندهای اقتصادی عمل میسیاست ثباتعدم های ها در زمانمالی شرکتموقعیت و عملکرد مالی رسانی برای اطالعراهی عنوان بهمالی 

خواهند میها استاندارد از شرکتتدوین کنندگان کنیم تا به روشن شدن این موضوع کمک کنیم که اطالعاتی که مالی شروع میگزارشگری اف متفاوت مورد اهد

را در مورد  یشواهد ادامهاطالعات مالی است. در  استفاده کنندگانگیری مفید و ارزش مرتبط با بازارهای سرمایه و سایر مالی ارائه کنند، تصمیمهای صورتدر 

دارایی  ریسککه مدیران از آن برای قضاوت مناسب در مورد ارزش و  د اطالعاتیاینکه آیا عدم ثبات سیاست اقتصادی باعث ایجاد ریسک می شود ارائه می ده

 گریگزارشرا در رابطه با بهبودهای احتمالی در  در صورت لزوم، پیشنهادهایی وهمچنین شواهد تحقیقاتی موجود را خالصه . کننداستفاده می ها و بدهی ها

مالی  گریعدم اطمینان سیاست اقتصادی منجر به تغییر در تکنیک های گزارش هاتجزیه و تحلیل در نتیجه . کنیممالی در شرایط عدم ثبات اقتصادی ارائه می

خود در  اطالعات مالیتنظیم  مالی برایگزارشگری های حسابداری در تکنیکز امی توانند در پاسخ به عدم ثبات اقتصادی که مدیران با توجه به این .می شود

 .پیوند بین عدم ثبات اقتصادی و رفتار شرکت سازگار است مانندهای علمی دیگر گیری با تحلیلاین نتیجه. محیط کسب و کار استفاده کنند

 :.کمک می کندمبانی نظری از دو جنبه به  این پژوهش

. دکنگزارشگری مالی کمک میمبانی نظری ، به گذاردها تأثیر میسیاست اقتصادی بر گزارش مالی شرکت ثبات عدم این موضوع که، با نشان دادن اوالً ❖

های زینهاز مشتریان و افزایش ه. همچنین دریافتی گذاردمیتأثیر مالی  گریاقتصادی از طریق کاهش جریان نقدی و درآمد بر گزارش عدم ثبات در واقع
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زینه های جاری به سال های و به تعویق انداختن ه برای تسریع درآمدهای آتی به سال جاریرا تواند مدیران میکه  ،کنندگانعملیاتی از سوی تامین

 . اقتصادی محافظت کنند ثباتخود در زمان عدم  صورتهای مالی کیفیت تا از بدتر شدن تحت تأثیر قرار دهد آینده

که چگونه  دکنبیان میمالی  گریبا گسترش بحث عدم ثبات اقتصادی به گزارش و. رو به رشد عدم ثبات اقتصادی کمک می کندمبانی نظری ، به ثانیاً ❖

 . است مالی تأثیر گذارگزارشگری عدم ثبات سیاست روی عملکرد حسابداری، به ویژه 

دهندگان  گذاران، اعتبارسرمایهارائه اطالعات مفید برایگزارشگری ابداری مالی و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی هدف هیئت استانداردهای حساز نظر 

شگری مالی عمدتاً برای گزارگزارشگری کنند. این هدف خاص از اتخاذ می صیو تخص یکه تصمیمات سرمایه گذاری، اعتباراست سایر کاربرانی  بالفعل وبالقوه و 

صراحتاً به مدیران اختیار ایجاد تغییرات  هیاتاین دو (. 2010، 2لندزمنبارث و )شود ها، صرف نظر از صنعت اعمال میهمه شرکتبرای مالی با هدف کلی 

دهد که بر شناسایی و زمان بندی اقالم تعهدی دهد، اما به مدیران این اختیار را مینمیرا  حسابداری را در پاسخ به عدم ثبات سیاست یا تغییرات غیرمنتظره

 .تأثیر بگذارند

آیا مقررات حسابداری آینده توانایی مدیران را برای قضاوت در مورد شناسایی و زمان بندی اقالم به طور کلی ناشی از این است که  ،مالیگزارشگری در  ثباتعدم 

استانداردهای حسابداری کافی برای مدیران در اعمال اختیار خود در شناسایی برخی با این حال، زمانی که . محدود می کند یا خیرتعهدی در گزارشگری مالی 

را بررسی بر گزارشگری مالی  اقتصادی در حالی که تحقیقات قبلی تأثیر عدم ثبات. یابدکاهش می یکند، چنین عدم اطمینانجاد میمالی ایگزارشگری معامالت در 

تأثیر عدم ( 2001) 3به عنوان مثال، میهو و همکاران. اندرا در چندین زمینه و رویداد حسابداری بررسی کرده اقتصادی تأثیر عدم ثبات یمطالعاتولی ، ندانکرده

حسابداری با ترغیب حسابرسان به گزارش غلط برآوردهای  ثباتکه وجود عدم کردند. و به این نتیجه رسیدند بررسی  حسابرسعینیت ثبات حسابداری بر 

هایی که عدم اطمینان اطالعاتی پایینی که مدیران در شرکت دادندنشان ( 2013) 4چن و همکاران. کندمختل میرا عینیت حسابرسان ، حسابداری به نفع مدیران

طلبانه درگیر باال، برای اهداف فرصت اقتصادی هایی با عدم ثباتکنند، در حالی که مدیران در شرکتمدیریت سود می اقدام بهاهداف اطالعاتی برای دارند، 

وجود های کانادایی یریت سود و عدم تقارن اطالعات را در بین شرکتکه یک رابطه مثبت بین مد دادندنشان ( 2013) 5مدیریت سود هستند. کورمیر و همکاران

های یافته . شودمیضعیف  با نوسانات فروش باالی هایهای کانادایی که در محیطرابطه مثبت بین مدیریت سود و عدم تقارن اطالعات برای شرکت همچنین دارد

مالی در  گریکه گزارش دادندو نشان  شدخواهند متوجه دشوار را های نامطمئن محیطسود در گذاران تشخیص مدیریت آنها حاکی از آن است که سرمایه

ارتباط مثبت و شود محیطی باال منجر به اقالم تعهدی اختیاری باالتر می ثباتکه عدم  دادنشان ، (2010) 6هوی هوی. استهای نامشخص نسبتاً مبهم محیط

مالی را کاهش  گریشفافیت گزارش ،دهد که عدم ثبات بیشتردر مجموع، این مطالعات نشان میاست.  ناموفقفق ضعیف تر از شرکت های برای یک شرکت مو

 .گذاران داردگیری برای سرمایهکه در نهایت پیامدهایی برای ارتباط ارزش و سودمندی تصمیم، دهدمی

های نظارتی اشاره دارد عدم های مالی یا سیاستهای پولی، سیاستهای اقتصادی فعلی و آتی مانند سیاستسیاستعدم ثبات اقتصادی به عدم اطمینان در مورد 

های اقتصادی جدید ناشی می شود .عدم ثبات سیاست ثبات اقتصادی عمدتاً از تغییر سیاست های اقتصادی موجود در آینده نزدیک یا تأثیر ناشناخته سیاست

ممکن است ناشی از عدم اطمینان تورم، فشارهای رکودی، کاهش وام، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ناگهانی ارزش پول، افزایش کسری  .ی دارداقتصادی منابع زیاد

 ا جنگ هایمالی، تغییر در دولت، انتخابات، سیاست های مالیاتی نامشخص، افزایش قطبی شدن سیاسی، کسری بودجه، تغییر در دولت ها پس از انتخابات ی

در مورد  روزانهگزارشات -(1) :که عبارتند از کردندچهار منبع اصلی عدم ثبات اقتصادی را شناسایی ( 2016) بیکر و همکارانقابل ذکر است که . تجاری باشد

منابع . بینی خریدهای دولتیاختالف نظر بر سر پیش( 4) جامعه حسابداران رسمیاختالف نظر در مورد پیش بینی های ( 3)انقضای کد مالیاتی؛  -(2)اقتصاد؛ 

اند که به طور گسترده توسط بسیاری از مطالعات تجربی برای آزمایش تأثیر عدم ثبات تجمیع شدهدر یک شاخص عدم ثبات اقتصادی  عدم ثبات اقتصادی

بر شرکت های  استفاده شده است. در تئوری، عدم ثبات اقتصادی، به ویژه آنهایی که مبانی نظری تحقیقهای اقتصادی در اقتصادی بر رفتار شرکت و فعالیت
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ها و سایر عوامل اقتصادی این انتظار منطقی شرکتتأثیر بگذارد. ها گذاری شرکتهای سرمایهو فعالیتتأمین مالی خصوصی تأثیر می گذارد، می تواند بر تولید، 

ها شود شرکتکنیم که عدم ثبات اقتصادی باعث میبینی میما پیشدر واقع  .به عدم ثبات اقتصادی محیطی تنظیم کننداست که اصول بنیادی خود را در پاسخ 

ها در مورد اینکه آیا گذاری را به تأخیر بیندازند و به عنوان یک اقدام احتیاطی، جریان نقدی خروجی را کاهش دهند، زیرا مدیران شرکتتصمیمات سرمایه

های اقتصادی های نظارتی، مالی و پولی( ممکن است در آینده نزدیک تغییر کنند یا خیر و اینکه آیا چنین تغییراتی در سیاستاقتصادی )سیاستهای سیاست

 . دهندشرکت های خود را در یک مزیت یا ضرر رقابتی در محیط تجاری قرار می ممکن است تغییر کند یا خیر،

کند که چگونه رویدادهای اقتصادی و عوامل اقتصادی بر نتایج که بررسی به پیشینه ای از این پژوهش می پردازد  گستردهاین بخش به طور  ادبیات تحقیق

 7استین و وانگ. ، به دست آوردگذاردمیمالی تأثیر  گریگزارشگذارند تا بینشی در مورد اینکه چگونه عدم ثبات اقتصادی ممکن است بر مالی تأثیر میگزارشگری 

ها ممکن است به طور فرصت طلبانه ای و به این نتیجه رسیدند که شرکت .( در پژوهشی تأثیر عدم ثبات اقتصادی را بر مدیریت سود را بررسی کردند2016)

انداز آتی خود نامطمئن هستند و عدم چشمهمچنین زمانی که بازارهای مالی در مورد  .درآمد را از دورهای به دوره دیگر مدیریت و اطالعات نامتقارنی ارائه دهند

ارتباط بین شرایط اقتصادی و در پژوهشی ( 2007) 8کنند. کوهن و زاروینتری را گزارش میها اقالم تعهدی اختیاری منفیاطمینان در سطح باالیی است شرکت

ها به دستیابی یا فراتر از معیار سود به طور دهند که تمایل شرکتمیها به مشارکت در مدیریت سود جهت افزایش درآمد را بررسی کردند و نشان تمایل شرکت

افزایش عدم  باکه مدیریت سود  در پژوهشی به این نتیجه رسیدند .(2012) 9و همکاران آسجی گلو. توجهی با نسبت قیمت به سود، در کل بازار مرتبط استقابل

، 2001تا  1996از سال   NYSEهای نمونه بزرگی از شرکت در راستای نتایج بدست آمده. کندمیه را مختل نقدینگی معامالت در بازارهای سرمای ،تقارن اطالعاتی

تعهدی اقالم دهند، نقدینگی بازار کمتری دارند و زمانی که از معیارهای واقعی و مبتنی بر بیشتری را انجام میهایی که مدیریت سود شرکتکه  دادندنشان  بررسی

بانک  عدم شفافیت سودکه آیا عدم ثبات اقتصادی با  کردندبررسی در پژوهشی ( 2019) 10جین و همکاران .کنند، نتایج آنها قوی استمدیریت سود استفاده می

 همچنین. آسان تر خواهند یافترا اطالعات مالی تحریف که وقتی سیاست اقتصادی نامطمئن باشد، مدیران بانک ها  و به این نتیجه رسیدند. خیرمرتبط است یا 

ی کند تا در ، که انگیزه و فرصت بیشتری را برای مدیران بانک ها فراهم مرا افزایش دهدها بانک و جریان نقدی سود نوسانات عدم ثبات اقتصادی می تواند 

سود مرتبط است، که به دلیل اندازه ذخایر زیان  عدم شفافیتکه عدم ثبات سیاست اقتصادی به طور مثبت با و در نهایت نشان دادند . مدیریت سود شرکت کنند

مالی  گریگزارشتحریف ثبات اقتصادی بر  آنها همچنین مشاهده کردند که تأثیر عدماست. وام اختیاری و احتمال برآورده شدن یا فراتر رفتن از سود سال قبل 

بررسی  شرکت های اروپایی سود رفتار مدیریتیرا بر روی  2009تا  2008در پژوهشی تاثیر بحران مالی سال ( 2014). فیلیپ و رافونر استتر های قویبرای بانک

یافته است. یک توضیح احتمالی برای این نتیجه این است که مدیران ممکن ، نوعی مدیریت سود، در سالهای بحران کاهش سوددریافتند که هموارسازی کردند و 

در  حقوقی اتهمچنین، ممکن است خطر. های بحران داشته باشندهای بحران به دلیل عملکرد ضعیف در سالاست انگیزه کمتری برای دستکاری سود در سال

را پیامدهای بحران مالی جهانی در پژوهشی  .(2015) دیمیتراس و همکاران .دارد مدیریت سود بازرا از مشارکت در  مدیرانتواند طول بحران افزایش یابد که می

 اند، بررسیهای رکود حسابرسی شدهبزرگ در طول سال 4دیده مالی که توسط های آسیبهای اروپایی، با تمرکز بر شرکتشرکتبر روی عملکرد مدیریت سود 

بزرگ حسابرسی شده اند، اقالم تعهدی اختیاری کمتری از خود  4اند و توسط هایی که از نظر مالی دچار مشکل شده شرکت که  و به این نتیجه رسیدند. کردند

 12مکائیل و شرر. های بحرانی بارزتر استدر طول سالسود دریافتند که مدیریت ( 2018)اوزیلی و آرون  و( 2014) 11از سوی دیگر، سیلوا و همکاران .دادندنشان 

اقتصادی مصر -سیاسیکه اصالحات و دریافتند کردند های مصری بررسی اقتصادی را بر کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکت-تأثیر اصالحات سیاسی( 2018)

 است. ها و همچنین منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی شده سازی شرکت منجر به خصوصی
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پیامدهای در پژوهشی ( 2005) 13گراهام و همکاراناند که بشرح زیر ارائه شده است. کردهبررسی گزارشگری مالی را  پیامدهای اقتصادی مطالعات نیزای از مجموعه

ها به همین دلیل، شرکت. انتظار واکنش شدید بازار به از دست دادن یک هدف سود را دارندمدیران  اقتصادی گزارشگری مالی را بررسی و پیش بینی کرد که

که ترجیح برای هموارسازی سود به دریافتند مدت فدا کنند. در یک نظرسنجی از مدیران مالی، آنها برای رسیدن به هدف کوتاهرا مایلند ارزش اقتصادی خود 

. گذارندیابی به یک هدف کوتاه مدت سود، کنار میبرای دست همواردر ازای درآمد را درصد از مدیران مالی مورد بررس، ارزش اقتصادی  78قدری قوی است که 

درآمدهای جاری باشد، اجتناب  کاهش منجردرصد از مدیران مالی مورد بررسی از آغاز یک پروژه با ارزش فعلی خالص بسیار مثبت در صورتی که  55همچنین، 

هایی که برای که شرکت به این نتیجه رسیدو کند میها را بررسی شرکت گری مالیهای گزارشپیامدهای اقتصادی انتخابدر پژوهشی ( 2003) 14. کوهنکردند

در پژوهشی ( 2010) 15شرافلی و  باالتری دارندتری برخوردار نیستند، بلکه هزینه سرمایه خالص هزینه سرمایه سهام پاییناز ارائه اطالعات مالی با کیفیت باالتر، 

می تواند این دو مشکل را کیفیت گزارش مالی که عدم ثبات اطالعات، مشکالت تصمیم گیری و مشکالت نمایندگی را تقویت می کند و  به این نتیجه رسیدند

ع که به رشد اقتصادی سریهزینه سرمایه را کاهش دهد کیفیت گزارشگری مالی می تواند شناسایی و انتخاب پروژه را بهبود و ، بینی کندآنها پیش داده وکاهش 

 .نامتناسبی سریعتر رشد می کنندبه طور  مناسبمالی  گریشصنایع با عدم ثبات اطالعاتی باال در کشورهایی باکیفیت گزار نهایتدر . تر تبدیل شود

 

 هایافته .3

به عنوان قیمت توافق شده برای فروش یک دارایی (  FASBو   IASB)حسابداری ارزش منصفانه در زمان عدم ثبات اقتصادی توسط دو هیئت استاندارد حسابداری  

 16پالئا. گیری آزادانه وارد معامله شوندبا فرض اینکه هر دو طرف آگاه باشند و در تاریخ اندازه . تعریف شده استیا انتقال یک بدهی توسط خریدار و فروشنده مایل 

تواند اطالعات کند که حسابداری ارزش منصفانه به تنهایی نمیاستدالل می مالی،های کاربران صورتارزیابی سودمندی حسابداری ارزش منصفانه برای  با (2014)

در نتیجه پیامد ان این است که سنجش دو گانه و سیستم . مورد نیاز است مفیدی را برای ارزیابی نظارت ارائه کند و حسابداری بهای تمام شده تاریخی نیز

به  US GAAPو  IFRS، 2008در طی بحران مالی جهانی سال . تواند به کاربران صورت های مالی اطالعات کاملتر و مفیدتری را ارایه دهدگزارشگری مالی می

های منصفانه به صورت سود و زیان در که تغییرات حاصل در ارزشرزش منصفانه شناسایی کنند، در حالیشرکت ها اجازه دادند تا برخی از ابزارهای مالی را در ا

در پی این بحران، حسابداری ارزش منصفانه بخاطر بدتر کردن این بحران مالی جهانی مورد انتقاد . شناسایی شدند 2008و  2007طی بحران مالی جهانی سال 

استدالل کردند که ارزش منصفانه بهترین معیار سنجش برای انتقال اطالعات مفید در تصمیم گیری برای کاربران صورتهای مالی در اینطور  نمنتقدی. قرار گرفت

باشند. دلیل آن این است که اگر باشد و انواع دیگر معیارهای سنجش از قبیل هزینه تاریخی اصالح شده در تصمیم گیری مفیدتر میطی یک بحران مالی نمی

یران این فرصت را قیمت بازاری موجود و عینی وجود نداشت تا با ان براوردهای ارزش منصفانه را تعیین کنیم، برآوردها در تصمیم گیری موثر نبودند زیرا مد

ا و خدمات را افزایش در شرایط عدم ثبات سیاست اقتصادی، شرکت ها قیمت کااله. داشتند تا انها را طبق اهداف گزارشگری مالی خودشان دستکاری کنند

توانند به طور گزینشی دارایی ها و بدهی ها یا ابزارهای مالی را که در قالب ارزش منصفانه شناسایی و تغییرات حاصل آنها را در ارزش خواهند داد و مدیران می

دیران ممکن است با اتکا به قیمت های موجود در بازار م های منصفانه در طی زمان عدم ثبات سیاست اقتصادی برآورد و در قالب سود یا زیان شناسایی کنند

بعالوه، بخاطر اینکه برخی از شرکت ها نسبت به بقیه بواسطه ارتباطشان با . برای تعیین برآورد ارزش منصفانه از لحاظ تصمیم گیری مفید و موثر واقع شوند

عات خصوصی رده باال دسترسی دارند، ارزش های منصفانه تعیین شده توسط قیمت سیاست گذاران و مقامات دولتی در طی عدم ثبات سیاست اقتصادی به اطال

یین شده های بازاری عینی و گسترده به خودی خود ممکن است اطالعات خصوصی و محرمانه مدیران را منعکس نکند، یعنی اینکه مقادیر ارزش منصفانه تع

بایست بیانگر ارزش منصفانه کل، ارزش های منصفانه در طی زمان عدم ثبات سیاست اقتصادی میبرای تعدیل این مش. ممکن است در تصمیم گیری مفید نباشند

به عبارت دیگر، مدیریت، مسئول . و همچنین دیگر اطالعات خصوصی با ارزش مرتبط به معامله باشد( نیعنی قیمت بازاری تایید شده توسط شرکت کنندگا)
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ها و دیگر ویژگی های اطالعاتی خصوصی با ارزش را منعکس کند. شد تا ارزش های منصفانه دارایی های و بدهیتنظیم قیمت های بازاری مشاهده شده می با

، فاقد کیفیت پس از انجام چنین تنظیماتی، هنوز مشاهده نشده آیا میزان حسابداری ارزش منصفانه بدست آمده، مخصوصا در زمینه عدم ثبات سیاست اقتصادی

 .باشدی به سرمایه گذاران و دیگر کاربران صورت های مالی میالزم برای اطالع رسان

باشد، اما در حال حاضر، شواهدی ارزش های منصفانه به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری تصمیم گیری سهام مرتبط می هدر مبانی نظری شواهدی وجود دارد ک

مشکل اصلی که از میزان حسابداری ارزش منصفانه در طی زمان . ست اقتصادی وجود نداردبرای ارتباط ارزش گزارشگری مالی در طی زمان های عدم ثبات سیا

نوع اطالعات و الگویی که برای بدست آوردن برآورد و ارزش منصفانه بکار . شود، کیفیت اطالعات ارزش منصفانه استعدم ثبات باالی سیاست اقتصادی ناشی می

تواند نشان داده که چنین نوساناتی می( 2004) 17را در سود های گزارش شده در زمان های بی ثباتی منتقل کند و بارثتواند نوسانات بیش از حد گرفته شده می

 : از هر یک از موارد زیر ناشی شود

 نوسانات اقتصادی بنیادی در قالب تغییراتی در دارایی ها و بدهی های ارزش های منصفانه منعکس شده است. ❖

ی از استفاده یک الگوی حسابداری سنجش ترکیبی می باشد، یعنی اینکه نوسان ایجاد شده حاصل سنجش برخی دارایی ها و نوسان ایجاد شده ناش ❖

 باشد.بدهی ها در ارزش منصفانه و دیگر موارد در قالب هزینه تاریخی اصالح شده می

 نوسان توسط خطای سنجش در برآورد تغییرات ارزش منصفانه ایجاد شده است . ❖

به طور مشابه، عدم اطمینان باالی . مالی جهانی شاهد بودیمبحران به طور کلی، نوسانات سود اغلب در زمان های ناپایدار بیشتر است، همانطور که در طول 

گذاری و تصمیمات تجاری یهعدم ثبات سیاست اقتصادی بر سرما. شودمنجر به هزینه باالی سرمایه می ،قتصادی اغلب بازارها را ناپایدار می کنداسیاست های 

بنابراین، هر گونه برآورد ارزش  .گذارد.شرکت ها تأثیر می صورتهای مالیو متعاقباً بر  شرکت ها تأثیر بگذاردقیمت گذاری تصمیمات تأثیر می گذارد و می تواند بر 

برای سرمایه گذاران باشد، زیرا چنین مقادیر ارزش منصفانه منصفانه تعیین شده در زمان عدم اطمینان سیاست اقتصادی ممکن است فاقد سودمندی تصمیم 

بنابراین، به باشد. غیرحسابداری بیش از حد ناشی از عدم اطمینان سیاست مانند ترس مدیران از تغییرات قیمت در آینده منعکس کننده اطالعات ممکن است 

های ت بدون ارزش مربوط به زمان های ناپایدار و نامطمئن و ارزش مرتبط تر در زمانتوان نتیجه گرفت که مبالغ حسابداری ارزش منصفانه ممکن اسراحتی می

پردازد، هنوز در دسترس نیست، بهای اقتصادی های منصفانه مربوط به ارزش در زمان عدم ثباتشواهدی از تحقیقات دانشگاهی که به ارزش. پایدار و معین باشد

های عدم ثبات شده در زمانهای منصفانه تعیینلیرغم استدالل فوق، ممکن است زودهنگام به این نتیجه برسیم که ارزشع. که به رد یا تأیید این ادعا کمک کند

ها و واقعی و اساسی داراییواقعیت اقتصادی کننده شده منعکسهای منصفانه تعیینهای اقتصادی، ممکن است مرتبط و قابل اعتماد نباشد، اگر ارزشسیاست

 .گیری باشدتاریخ اندازه ها دربدهی

مدیران ممکن است سعی کنند از طریق مدیریت سود، اثر عدم ثبات اقتصادی بر . عدم ثبات اقتصادی ممکن است باعث تغییر بیشتر در سود گزارش شده شود 

مالی و ساختار معامالت های گزارشافتد که مدیران از قضاوت در ، مدیریت سود زمانی اتفاق می(1999) 18به گفته هیلی و والن. نوسانات سود را کاهش دهند

که  تأثیر بگذارندعملکرد اقتصادی اساسی شرکت گمراه کنند یا بر نتایج قراردادی را در مورد کنند تا برخی از سهامداران های مالی استفاده میبرای تغییر گزارش

انگیزه های مرتبط با بازار و انگیزه های ناشی : انگیزه های مدیریت سود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. گزارش شده بستگی داردبداری به اعداد حسااین خود 

مدیریت می که نشان می دهد شرکت ها سود را به سمت باال  بدست آوردنددر مورد انگیزه های مرتبط با بازار، چندین مطالعه شواهدی را  .از روابط نمایندگی

ها درآمدهای خود را قبل از دهد شرکتهمچنین شواهدی وجود دارد که نشان می. کنند تا از گزارش زیان، کاهش سود یا غافلگیری منفی سود جلوگیری کنند

می دهد که مدیریت سود می تواند به با توجه به انگیزه های مربوط به نمایندگی، مطالعات تجربی نشان افزایش دادند. های عمومی اولیه سهام یا عرضه عرضه

مبتنی بر  پاداشاجرای قراردادهای قراردادی در روابط نمایندگی استفاده شود، مانند مدیرانی که سود را دستکاری می کنند تا بر عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری 

و شواهدی گذارد ها تأثیر میشرکتیک عامل مهم اقتصاد کالن است که بر  عدم ثبات اقتصادی. جلوگیری کنند بدهی قرارداد فسخسود خود را افزایش دهند یا از 
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که ارزش مربوط به سود حسابداری به  نشان داد( 1999)19به عنوان مثال، جانسون . تأثیر بگذارد یود نیزتواند بر کیفیت وجود دارد که شرایط کالن اقتصادی می

. تر استهای رکودی طوالنیهای رشد نسبت به سالدهد که ارتباط بین سود و بازده سهام در دورهمیجانسون نشان . تغییرات در چرخه تجاری حساس است

آنها دریافتند که سود در طول سال . که محتوای اطالعاتی سود گزارش شده ممکن است در چرخه تجاری متفاوت باشدنشان دادند ( 2009) 20جنکینز و همکاران

ها شرکتاین به این دلیل است که . رابطه بین عدم ثبات اقتصادی و مدیریت سود چندان روشن نیستدارد. های رکود نسبت به دوره های انبساطی ارزش بیشتری 

پنهان را های اقتصادی ار بد ناشی از عدم اطمینان بیشتر در سیاستتا اخب( های تعهدییعنی کاهش هزینه)اختیاری اقالم تعهدی را کاهش دهند طور توانند بهمی

این ممکن است . های اقتصادی عملکرد بدی دارد، اجتناب کنندهای عدم اطمینان سیاستگذاران مبنی بر اینکه شرکت در زمانبه سرمایه هشدارکنند و از دادن 

برای افزایش سود در مواقع عدم اطمینان سیاست اقتصادی ایجاد کند که داللت بر ارتباط مثبت بین  (هزینه تعهدی)انگیزه مدیران را برای کاهش اقالم تعهدی 

های اقتصادی، با افزایش اقالم تعهدی در مواقع عدم اطمینان سیاستاست ها ممکن از سوی دیگر، شرکت. عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مدیریت سود دارد

هایی کنند و چنین شرکت سود کسبتواند برای افزایش درآمدهای آتی مورد استفاده قرار گیرد، که بعداً می مواردیذخایر برای ایجاد ( های تعهدیهزینه)

های از آن به عنوان پوششی برای گزارش زیان های اضافی در زمان عدم اطمینان سیاست وهای اضافی خود سرزنش کنند برای زیانرا گذاران توانند سیاستمی

های اقتصادی به عنوان راهی مواقع عدم اطمینان سیاستدر برای گزارش زیان یا کاهش سود ( مثالً هزینه های تعهدی)افزایش اقالم تعهدی . بهره ببرند یاقتصاد

در  سودارتباط بین عدم ثبات اقتصادی و مدیریت که حاکی از نشان دهندشرکت یک کند تا تأثیر منفی عدم ثبات اقتصادی را بر سود برای مدیران عمل می

نگ و . پردازددر حال حاضر، تنها چند مطالعه، وجود دارد که به تأثیر عدم اطمینان باالی سیاست اقتصادی بر اقالم تعهدی حسابداری می .باشندمی هاشرکت

، برندبکار میابداری باالتری را در پاسخ به عدم اطمینان سیاست اقتصادی حستعهدی که شرکت های مالی ایاالت متحده اقالم  دادندنشان ( 2020)همکاران 

مواقع در تعهدی را اقالم های مالی ایاالت متحده که شرکت دادندنشان متحده مالی ایاالت با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت های ( 2020) و همکاران دنیسمن

ها آن. دادندیک رابطه مثبت بین عدم اطمینان سیاست و مدیریت سود را گزارش ( 2019) 21یونگ و روت. نددههای اقتصادی افزایش میعدم اطمینان سیاست

مدیریت سود ناشی از عدم همچنین . باشد( کم)باال  سیاست اقتصادیدهند که عدم ثبات می( کاهش)را زمانی افزایش سود ها مدیریت که شرکت دادندنشان 

 .های سازمانی در سطح کشور نیستتأثیر فرهنگ ملی یا سایر ویژگیتحت ثبات 

 

 برای شرکت های مالی سیاست اقتصادیعدم ثبات پیامدهای  .3.1

گزارشگری مالی دستکاری کنند را در  خاصی حسابداری هایروشتوانند که مدیران مالی میاست این ها برای شرکت سیاست اقتصادیعدم ثبات پیامدها مالی 

شرکتهای  .بهبود یابدهای اقتصادی بر عملکرد مالی اثرات منفی فعلی و آتی عدم اطمینان سیاستریسک و درک سرمایه گذاران،  در مورد مدیراننگرانی  با فرضتا 

های برابر شوکدر وانند بتبهتر ، هار عدم ثبات اقتصادی بر درآمد شرکتبرای کاهش اث مالی مدیریتممکن است با ، مدیریت ریسک قویهای سیستمکه دارای 

برای کاهش کسری سود  مدیریتهای بتوانند از همچنین ممکن است مدیران این گونه شرکتکنند. های اقتصادی مقاومت ناشی از عدم اطمینان سیاست

ها به دلیل رفتار و مقررات منحصر به فرد حسابداری خود، در نظر بگیرید. در بخش مالی، بانکها را به عنوان مثال مورد بانک .نمایندغیرمنتظره سود استفاده 

اعتباری ناشی از فعالیت  هایزیانوام برای کاهش  زیانآنها ملزم به حفظ ذخایر . ها نقش مهمی در تامین اعتبار برای اقتصاد داخلی دارندبانک. خاص هستند

عدم ثبات سیاست های اقتصادی در محیط کسب و کار می تواند بانک ها را وادار کند تا به عنوان یک اقدام احتیاطی در پیش بینی . های وام دهی خود هستند

 درآمد و افزایش ذخایر بانکی باعث کاهشرا حفظ کنند ، ذخایر زیان وام بیشتری که ممکن است بر پرتفوی وام بانک ها تأثیر بگذارد آتیرویدادهای ناشناخته 

یعنی  .را بیش از حد الزم نگه دارند اندوختهتواند مدیران بانک ها را وادار کند که های اقتصادی مینگرانی اصلی این است که عدم ثبات سیاست .شودها میبانک

از سوی دیگر، . و می تواند تأثیر شدیدی بر رشد اقتصادی داشته باشددهد ها را کاهش نکباحاشیه سود خالص و سود که می تواند به شدت  ،ذخیره بیش از حد

طلبانه سودهای باالتر، ذخایر کمتری های اقتصادی باال مواجه هستند، ممکن است ترجیح دهند برای گزارش فرصتها که با عدم اطمینان سیاستبرخی از بانک
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. باشدگذاران میسرمایههای نظارتی و ادراک منفی برای االً برای جلوگیری از ضعیف بانک و اجتناب از جذب نظارتاحتمنگهداری کنند. که برای زیان وام 

های اقتصادی باال قرار گیرند و چنین هستند، کمتر تحت تأثیر عدم اطمینان سیاست زیادیهای محتاط که دارای ذخایر زیان وام همچنین، ممکن است بانک

در مورد حسابداری ارزش منصفانه در بانک ها، . کنند رعایتهای اقتصادی، مفاد اختیاری کمتری را است در پاسخ به عدم اطمینان سیاست هایی ممکنبانک

نصفانه ارزش های مروش از استفاده گسترده از  ،های اقتصادی افزایش می یابد و می توانسیاست دانیم که ریسک اعتباری بانک ها در مواقع عدم اطمینان می

تواند ها در زمان عدم ثبات اقتصادی میها و بدهیگذاری داراییدر زمان عدم اطمینان سیاست اقتصادی حمایت کرد زیرا استفاده از ارزش منصفانه برای ارزش

ها را تحت بانک  صورتهای مالیشود و در نتیجه متناسب نابرابری می( کاهش)و افزایش ( زیان)در ارزش بدهی ها شود که منجر به سود ( افزایش)منجر به کاهش 

، زیرا پیامدهای مهمی برای شود، مراقب باشندبخش مالی میسیاست گذاران باید هنگام تدوین سیاست هایی که باعث ایجاد عدم اطمینان در . تأثیر قرار می دهد

ای شفاف تدوین و اجرا کنند، در حالی که ها را به شیوههادهای نظارتی باید سیاستن. دارد وجود هاهای مالی، به ویژه برای بانکاندازه اقالم تعهدی در شرکت

های حیاتی برای ریزی کنند و تصمیممالی بتوانند از قبل برنامههای شرکتبینی را توسعه دهند تا پیشقابل های اقتصادی پایدار و ها باید سیاستدولت

طلبانه اقالم تعهدی سیاست اقتصادی نامطلوب است زیرا باعث می شود مدیران از اختیار خود برای دستکاری فرصت عدم ثبات. گذاری و وام اتخاذ کنندسرمایه

توانند انضباط حسابداری بیشتری را برای محدود کردن اگرچه نهادهای نظارتی می. برای مدیریت سود استفاده کنند و در نتیجه کیفیت درآمد را کاهش دهند

شرکت های مالی داشته  صورتهای مالیتواند اثرات منفی بر هایی میهای اقتصادی اعمال کنند، چنین محدودیتزمان عدم اطمینان سیاستدر مدیران  دستکاری

 . شوندمنصرف  در بخش مالی سرمایه گذاران شود و در نتیجه سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری زیانتواند باعث و میباشد 

 

 برای شرکت های غیر مالی سیاست اقتصادیعدم ثبات پیامدهای  .3.1

گیری تجاری در برای تصمیمپیامدهایی تأثیر می گذارد و ( 2019و روت، نگ وی)گذاری شرکت مالی و سرمایهتصمیمات بطور کلی، عدم ثبات اقتصادی در 

منتقل کند غیرمالی  هایکار ممکن است اطالعات جدید کمتری را به مدیران شرکتهای اقتصادی در محیط کسب و ثبات سیاستعدمخواهد داشت. ها شرکت

کنند، ها سیاست های اقتصادی ناپایدار و غیرمنتظره ای را صادر میهنگامی که دولت. دهدرا تغییر گذاری شرکت می تواند تصمیمات تولید، استخدام و سرمایهکه 

هزینه تولید، به تعویق انداختن  افزایشبا تا کند های غیرمالی را وادار تواند شرکتکند که میقتصادی منتقل میهایی را به عوامل اچنین سیاست هایی شوک

تغییر در . ها به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر رویدادهای اقتصادی ناشناخته آینده واکنش نشان دهندگیریگذاری عمده و به تأخیر انداختن تصمیمسرمایه

تغییرات در  این کند وهای اقتصادی، اطالعات جدیدی را به بازارها منتقل میسیاست ها در زمان عدم ثباتگذاری شرکتاستخدام و سرمایه، ت تولیدتصمیما

در طول دهد. تاثیر قرار میرا تحت های غیر مالی شرکت صورتهای مالیشود. بنابراین منعکس میافزایش هزینه های عملیاتی و کاهش جریان نقدی  بابازارها 

های عملیاتی عادی، سود را واقعی استفاده کنند که به عنوان فعالیتسود های مدیریت توانند از تکنیکهای غیرمالی میعدم ثبات اقتصادی، مدیران در شرکت

انجام ثابت، تاخیر در های داراییدی ناشی از عملیات، فروش نقتوانند از تغییرات در جریان غیرمالی میهای کنند. به عنوان مثال، مدیران شرکتدستکاری می

یکی کنند. های تبلیغات و تعمیر و نگهداری برای دستیابی به اهداف درآمدی یا سود مورد نظر استفاده های تحقیق و توسعه، کاهش هزینهها، کاهش هزینهپروژه

های های اقتصادی را تحریک کنند که شرکتبینی، فعالیتهای اقتصادی باثبات و قابل پیشاستها باید با صدور سیگذاری این است که دولتاز مفاهیم سیاست

گذاران همچنین باید عدم ثبات اقتصادی را کاهش دهد تا گذاری و استخدام به آن تکیه کنند. سیاستتولید، سرمایهمهم های گیریتصمیمبرای غیرمالی بتوانند 

 پاسخ دهند. ، های اقتصادی که برای مداخالت موفق دولت حیاتی هستندها، به طور منطقی به سیاستتفعاالن اقتصادی، از جمله شرک

 

 گیری نتیجه.4

سیاست اقتصادی  باالی که عدم ثبات بوداین  پژوهشبحث اصلی در این . گرفتگزارشگری مالی را تحت عدم ثبات اقتصادی مورد بحث قرار  در این پژوهش

دستیابی به برخی از نتایج مطلوب  اطالعات مالی جهتتواند انگیزه مدیران را برای دستکاری میکه ها منتقل کند ممکن است اطالعات جدید کمتری را به شرکت
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دهد کند. ادبیات موجود نشان مین ایفا میکیفیت گزارشگری مالی نقش حیاتی در افزایش کیفیت تصمیمات اقتصادی سرمایه گذارا. تحریک کندمالی گزارشگری 

و کاهش  را با افزایش نقدینگی بازار که کیفیت گزارش مالی می تواند عدم تقارن اطالعات و مشکالت انتخاب نامطلوب را کاهش دهد. در نتیجه، بازار سرمایه

در این . گیرندی مالی را از نظر سرمایه گذاری و استفاده از منابع در نظر میدهد. سایر مطالعات اثرات واقعی کیفیت گزارشگرتحت تأثیر قرار می هزینه سرمایه

 .خشدبتواند تصمیمات مدیریتی را بهبود گیری شرکت بازخورد می دهد. بنابراین، کیفیت آن میمورد، گزارشگری مالی به فرآیند تصمیم

 24؛ بادرتشر و همکاران2009(، کارایی سرمایه گذاری را افزایش دهد )بعنوان مثال، بیدل و همکاران 2007 23؛ المبرت و همکاران2001 22)بوشمن و اسمیت 

تر این کند. بیش( و به نتایج اقتصادی بهتر کمک کند. به این دالیل، یک جریان رو به رشد ادبیات عوامل تعیین کننده کیفیت گزارش مالی را بررسی می2013

ها تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر عملیات و عملکرد شرکت کنندای برای کیفیت گزارشگری مالی استفاده میتحقیقات از دستکاری سود به عنوان نماینده

این . ها تأثیر بگذاردکیفیت گزارش مالی شرکتتواند بر (. این می2019 26کند )ناگار و همکارانتقارن اطالعاتی را القا می( و عدم2016 25گذارد )جولیو و یوکمی

مالی تأثیر بگذارد، همچنین با بررسی اثرات نامطلوب عدم ثبات اقتصادی بر رفتار گزارشگری تواند بر نتایج مطالعه با نشان دادن اینکه عدم اطمینان اقتصادی می

های اقتصادی در محیط کسب و کار می تواند ست زیرا عدم اطمینان سیاستاین موضوع مهمی ا افزود.حسابداری مبانی نظری پژوهش در حوزه شرکت به 

باید  های این پژوهشیافتهبگذارد. شرکت ها تأثیر  صورتهای مالیتواند بر تعدیل ناگهانی در تصمیمات تجاری خود سوق دهد و چنین تغییراتی میبه ها را شرکت

کاهش ، هاها و مقررات دولتی بر شرکتتأثیر سیاست گیدر مورد چگون موارد اشاره شدهان باشد، با توجه به گذارکنندگان استاندارد و سیاستدوینمورد توجه ت

گذاری گری و افزایش بی رویه قیمتها مانند البیتواند اقدامات ناخواسته شرکتگذاران قرار گیرد، زیرا میهای اقتصادی باید در اولویت سیاستسیاست عدم ثبات

رابطه بین عدم ثبات اقتصادی و  برای بررسیتجربی  گونه تجزیه وتحلیلاین است که هیچ  پژوهش این محدودیت. کاهش دهد، های نامشخصمحیطدر را که 

مدیریت عدم ثبات اقتصادی را به دو جنبه گزارش مالی، یعنی  پژوهشدر نهایت، اگرچه این . انجام نداده است مالیمالی و غیر های شرکتبرای گزارش مالی 

 گریهای گزارشهای کیفیت و انتخابنیست که آیا و چگونه عدم ثبات اقتصادی بر دیگر جنبهمشخص هنوز ، ولی کندمیسود و حسابداری ارزش منصفانه مرتبط 

 . سپاریماین سوال را به تحقیقات آینده میکه . گذاردمالی تأثیر می

گزارشگری مالی توان به نبود پژوهش کاربردی در زمینه هایی داشته است که از جمله میهشها محدودیتهای پژوهش این پژوهش نیز مانند سایر پژومحدودیت

 .های پیش روی آن در ایران اشاره کردو چالش شرایط عدم ثبات اقتصادی در
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Abstract 

Economic policies, including monetary, financial, regulatory and tax affairs, shape the environments in which 

companies operate. One of the distinctive features of any economic environment is economic instability. Uncertainty 

is a situation in which either the possible events that will happen in the future are not known or if they are known, 

the probability of their occurrence or the function of their probability distribution is unknown. One of the most 

important signs of uncertainty in an economic system is high and severe fluctuations in economic variables. In 

developing countries, including Iran, one of the reasons why the private sector is less willing to enter the economy 

is the fluctuations of economic variables. These fluctuations carry risk and the greater the uncertainty in the 

economy, the greater the risk.Due to the lack of economic registration and continuous changes in environmental 

factors and economic systems, different risks affect the financial and economic structure every day. The purpose of 

this research is financial reporting in the conditions of economic instability. Therefore, it has been used to examine 

financial reports and its relationship with economic instability and financial reporting in terms of profit management 

and fair value accounting. The results of the research showed that the instability of economic policies conveys less 

new information to companies, which affects the motivation of managers to manipulate accounting figures in the 

direction of financial reporting . 
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