گزارشگري محيط زيست و استرا تژي تجاري
• اسماعیل غفاری ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران شمال

چكيده

حسابداري محیطزیست به عنوان يكي از زيرمجموعههاي حسابداري در
طول سالهاي گذشته پيوسته در مسير توسعه گام برداشته است .با افزايش
تمركز جامعه پيرامون مباحث زیستمحیطی ،حسابداري نقش ويژهاي را در
راستاي اندازهگيري عملكرد بر عهده گرفته است .آگاهي از وضعيت محيط
پيراموني ،موجب پويايي عملكرد زیستمحیطی واحد تجاري ميشود .در
اين نوشتار نگارنده يكپارچگي رويههاي محيطي با رويههاي تجاري را مورد
توجه قرار داده و از بررسی نحوه برخورد با حسابداری زیستمحیطی در
استانداردهای حسابداری مالی اجتناب نموده است .و ضمن بررسی موضوع
استراتژی تجاری که شامل برنامه ،تصمیمات متهورانه مدیران ،پشتیبانی و
آموزش میباشد ،اثرات درونسازمانی و برونسازمانی که از یکسو منجر به

Ghafari/es@tehran.iri

کاهش بهای عملیاتی و سرمایهای تجهیزات کنترلکننده آلودگی و تعیین
روش ارزیابی سرمایهگذاری ،و ازسوی دیگر سبب تدوین مقررات از سوی
دولتها و آثار و تبعات مالیاتی میگردد را مورد توجه قرارداده است .توجه
به مسائل زیستمحیطی در سالهای اخیر به حوزه تدوین استانداردها نیز
گسترده شده و نمونه بارز آن را میتوان در استانداردهای هیأت تدوین
استانداردهای حسابداری دولتی امریکا و رهنمودهای ایفک مشاهده نمود
در اين نوشتار ابعاد زیر مورد بررسی قرار میگیرند:
• عناصر محيطي استراتژي تجاري
• تهيه گزارشهاي عملكردي ضروري
• شناسايي مهارتهاي چندگانه مورد نياز براي اندازهگيري
• گردآوري و تجزيه و تحليل دادههاي موردنياز

انسان و محیط زیست

واژههايكليدي:حسابداریمحیطزیست،حسابداریمدیریتزیستمحیطی،
رویه تجاری ،رویه محیطی ،گزارش عملکرد
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مقدمه

حسابداري محیطزیست زيرمجموعهاي از حسابداري است كه اطالعاتي
را براي كمك به تصميمگيريهاي قيمتگذاري مديريت ،كنترل
سربار و بودجهبندي سرمايهاي ،برای استفادهکنندگان درونسازمانی و
افشاي اطالعات محيطي در جهت حفظ منافع عمومي و جامعه را برای
استفادهکنندگان برونسازمانی تهيه مينمايد .استفاده درونسازمانی،

حسابداري مديريت محيطي 1ناميده ميشود [ .]6در اين نوشتار هر دوجنبه
استفاده درونسازمانی و برونسازماني را مورد توجه قرار ميدهيم .وجود
عوامل چندگانه مبنايي را براي تعيين اثرات محيطي و بهاي مرتبط به آنها
فراهم مينمايد .به طور كلي ميتوان اثرات چندگانه فعاليت تجاري بر روي
محيط را به شرح زير بيان نمود (عناصر محیطی استراتژی تجاری):
• وسايل :2شامل آب و هوا و آلودگي زيرزميني.
"• نقاط بهرهبرداری شده :اعم از آب آشاميدني ،زمين و مسكن و گونههایی
که در معرض خطر قرار گرفتهاند.
• موقعيتهاي جهاني :اقيانوسها ،اتمسفر و .....
امروزه واحدهاي تجاري وظيفه پااليش آاليندهها از جمله گازهاي سمي،
پرخطر و گرم را بر عهده گرفته که این امر لزوم توجه به عوامل چندگانه

3. Decision Support System
4. FCA, Full Cost Accounting

1. Environmental Management Accounting

5. TCA, Total Cost Assessment

2. Media

6. LCC, Life-Cycle Costs

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

1. Finance
2. Risk Management

انسان و محیط زیست

مالي و غیرمالی براي تجزيه و تحليل آثار محيطي با هدف يكپارچهسازي
تصميمهاي مديريت و گزارشگري حسابداري نيازمنديم .اين عوامل عبارتند از:
• علوم زيستمحيطي.
• قوانين و مقررات زیستمحیطی.
2
• امور مالی 1و مديريت مخاطره
• رويههاي مديريتي و سيستمهاي كنترلي
محدوده وسيع بهاي محيطي ،انرژي و استفاده از مواد و واگذاري ضايعات،
بيمه جرایم و مجازاتها مستلزم مشاركت عوامل چندگانهاي است كه در
طول زيرمجموعههاي حسابداري قرار ميگيرند .در نتيجه تالشهاي انجام
شده ،سيستمهاي پشتيبان تصميم 3شكل گرفتند كه تأثير عوامل محيطي
را در غالب مدلهای زير ميتوانند تعيين نمايند:
4
• حسابداري بهايابي جذبي (كامل) ()FCA
5
• ارزيابي بهاي كل ()TCA
6
• بهاي چرخه عمر ()LCC

71

• تجزيه و تحليل بهاي چرخه عمر ()LCCA

1

• مديريت محيطي كيفيت جامع ()TQEM

2

نتايج گزارشگري زیستمحیطی به صورت قيمتگذاري بهاي جذبی
و حسابداري محیطی (بومی) 4تجلي یافته که با تدوین ،سيستم مديريت
محيطي (5)EMSو بانك اطالعاتي عملكرد محيطي ميتوان به طور مستقيم
6
در مورد تمامي اقالم بهاي زیستمحیطی حسابداری بهای محیطی ()ECA
3

را ايجاد گردد [ .]7بدینترتیب اهداف و رويههاي كاركردي نمايانگر آن
است كه رويههاي تجاري و رويه هاي زیستمحیطی درهم تنيده

شدهاند [ .]8بنابراين:
•" مديران ارشد سازماني رويههاي زیستمحیطی را ايجاد و عملكرد
زیستمحیطی را ارزيابي مينمايند.
•" مديران محيطي در سطح عملياتي رويههاي زيستمحيطي را اجرا
مينمايند.
•" كاركنان زیستمحیطی درگير تصميمهاي سرمايهاي براي تجهيزات
كنترل محیطزیست هستند.
بنابراين فعاليتهاي كاركردي چندگانه شامل :بودجهبندي سرمايهاي،
اندازهگیري عملكرد مالي و غيرمالي ،بهايابي محصول و كنترل بودجهاي
میگردد همچنین گروههاي بينرشتهاي بایستی تقسيمبندي روشني از
وظايف و امور در سطوح سازماني و عملياتي داشته باشند تا در گزارشگري
زیستمحیطی يكپارچه و جامع عمل کنید این منبع دادهها به جاي دامنه
وسيعي نظير بهاي انرژي و حداقلسازي تلفات مبتني بر طرح ،مهندسي
و ثبت عمليات بوده و این دادههاي به ورودي سيستم حسابداري تبديل
ميشوند .اين امر از يكسو باعث كاهش لزوم تسهيم بهاي محيطي به
محصوالت و فرآيندها گشت ه و از سوی دیگر ،روش ارزيابي سرمايهگذاري
سرمايهاي را بر اساس ماهیت بهای محیطی تعيين مينمايد .روش
جريانهاي نقدي تنزيل شده 7در مقابل روش دوره برگشت 8مرجح بوده
و افق [ ]9زماني بلندمدتتري را براي منافع حاصل از سرمايهگذاري
سرمايهاي نشان ميدهد.

انسان و محیط زیست

تجزیه و تحلیل دادهای مورد نیاز به منظور تهیه
گزارشهای عملکردی ضروری
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حسابداري زیستمحیطی
قبل از بررسي نقش استراتژي تجاري و حسابداري محيطي ايجاد دركي
1. LCCA, Life-Cycle Cost Analysis
2. TQEM, Total Quality Environmental Management.
3. Full-Cost Pricing
4. Eco-Accounting
5. Environmental Management System
6. Environmental Cost Accounting
7. Discounted-Cash Flow
8. Payback Period

پايهاي از حسابداري زیستمحیطی سودمند خواهد بود .طبق تعریف
 AICPAحسابداری زیستمحیطی عبارتست از« :شناسایی ،اندازهگیری،
و تسهیم بهای زیستمحیطی به تصمیمات تجاری و انتقال اطالعات به

ذینفعان» []3
حسابداري زیستمحیطی در ابتدا بر روي يك طيف نامطمئن حركت
نموده است .از دیدگاه استانداردهای حسابداری مالی مباحث مربوط به
حسابداری زیستمحیطی برای اولین بار در سال  1975در SFAS 5
مطرح گردید که به دلیل اهمیت فراوان ،این موضوع به کرات توسط
نهادهای تدوینکننده استانداردهای حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اینکه در این نوشتار قصد نداریم از این منظر به بررسی موضوع
بپردازیم از آن صرفنظر کرده و توجه خود را معطوف به نقش رویه های
زیستمحیطی در استراتژی های تجاری مینماییم [ .]10ايجاد حسابداري
زیستمحیطی را به  4مرحله تقسيم ميكند( .جدول شماره يك)

چارچوب حسابداري زیستمحیطی همچنان در حال توسعه است،
چنين چارچوبي در تدوين استانداردهاي گزارشگري و حسابداري مشاركت
مينمايد .در چارچوب تنظيم [ ]10تأكيد بر صالحيت عمومي در مناطق
محدوده تنظيم مقررات ميباشد ،بر اين اساس مي توان موارد مورد تأكيد
اين چارچوب را به صورت ذيل بيان نمود:
• افزايش آگاهي از موضوعات زيستمحيطي
•" ارائه رهنمودي براي كمك به شناسايي موضوعات زیستمحیطی و
ارزيابي و گزارشگري موضوعات مزبور
•" ارائه برنامههاي آموزشي از طريق تمركز بر رشتههاي مرتبط با موضوعات
زيستمحيطي و رفتار حسابداري آنها و
•" ارائه رويههاي حسابداري محيطي ،همراه با توصيههايي درباره بهترين
نحوه برخورد
چنين چارچوبي نمايانگر آن است كه حرفه حسابداري چالشهاي
موضوع معاصر ،يعني تأثير زیستمحیطی فعاليتهاي تجاري را پذيرفته
است [ .]13حرفه حسابداري نشان ميدهد كه تمركز بر روي نقش حسابداري
زیستمحیطی ،از طريق بررسي موضوعات زیستمحیطی ،اساس بقاي
انسان است .ماهيت رويه حسابداري زیستمحیطی در قسمتهاي بعد مورد
بررسي قرار ميگيرد.

حسابداري مديريت زیستمحيطي

حسابداری مدیریت زیستمحیطی ( )EMAبه عنوان تولید ،تجزیه و
تحلیل و استفاده از اطالعات مالی و غیرمالی ،در جهت حمایت از مدیریت

در غالب شرکت یا تجارت شناخته شده است [ EMA .]6رویههای تجاری
و زیستمحیطی را یکپارچه نموده و از این طریق ساختار تجارت را یکپارچه

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

جدول شماره  .1بررسي روند تحول حسابداري زیستمحیطی
شرح

دوره زماني
دهه  1970ميالدي

توصيفي همراه با اجراي مدلهاي هنجاري *

1981-1990ميالدي

بحث پيرامون نقش حسابداري در افشا اطالعات فعاليتهاي زیستمحیطی

1991-1995ميالدي

انجام حسابداري زیستمحیطی ،افشاي اطالعات محيطي و آغاز حسابرسي محيطي.

از  1996به بعد

نقش حسابداري محيطي عالوه بر استانداردهاي نظمدهنده بهصورت برجستهتر اندازهگیری عملكرد محيطي است.
* Normative Models

مینماید .تجزیه تحلیل ( )EMAاز نظر محیط با منافع و هزینههای مالی در
ارتباط بوده ،و در شناسایی افزایش سطوح سرمایه و بهای عملیاتی و نیز در
جهت تجهیزات کنترل آلودگی و مالیاتهای محیط مشارکت مینماید.

و واگذاري محصول پيشين ميباشد.
اولین کمک حسابداری بهای زیستمحیطی حذف یا کاهش تسهيم
اختياري سربار زیستمحیطی و تعیین هزينههاي واقعي محصوالت به

حسابداری مدیریت محیطی

بهاي زیستمحیطی به دوروش محاسبه میشود [:]9
1ـچارچوب بهايابي بر مبناي فعاليت ( :)ABCدر اين روش محركهای
بها 1در سطوح سازماني ،واحد ،دسته محصول ،و دسته تسهيلكننده و
پشتيبان محصول تقسيم ميشود.
2ـ چارچوب بهاي كيفيت :در این روش بهاي محيطي را به صورت
پيشگيري ،ارزيابي ،ناتواني داخلي و خارجي تعريف مينمايد اين رويكرد
بهاي كيفيت پيشگيري از آلودگي را به عنوان استراتژي مديريتي مناسب
مورد حمايت قرار ميدهد.
دومین کمک حسابداری بهای زیستمحیطی تعامل و انطباق مناسب
آن با ایزو است .دادههاي محيطي در سيستم مدیریت محیطی ( )EMSبر
پايه ايزو  14000با حسابداري بهاي محیطزیست سازگار است .جایی که
شرکتها استاندارد ایزو  14000را میپذیرندECA،به عنوان ابزار يا بخشي
از فرآيند محيط يكپارچه شده در ارتباط با [ ]1استراتژي تجاري [ ]2و

حسابداری مدیریت به عنوان سیستمی که پشتیبان تصمیم است در برخورد
با بهای واقعی متحمله توسط بنگاه تجاری به ناچار بهای زیستمحیطی
را ازسایر هزینهها تفکیک و با نگاهی متفاوت به ارائه اطالعات مالی در
این خصوص میپردازد [ .]2از اینرو ،حسابداری مدیریت محیطی ()EMA

1

به عنوان تولید ،تجزیه و تحلیل و استفاده از اطالعات مالی و غیرمالی ،به

منظور پشتیبانی مدیریت در غالب شرکت یا تجارت ،شناخته شده است [.]6
( )EMAرویههای تجاری و محیط شرکتی را یکپارچه میسازد و از این
طریق رهنمودی درباره ساختار تجارت بادوام ارائه میکند.
همچنين ابتكارهاي محيطي احتمالي ،براي مثال انگيزههاي مبتني بر
مقررات ،در تجزيه و تحليل و گزارشگری مورد توجه قرار میگیرند.
حسابداری بهای محیطی)ECA( 2

مرحله پيشرفته حسابداري زیستمحیطی ايجاد حسابداري بهاي
زیستمحیطی ( )ECAميباشد .حسابداري بهايابي از ثبت حسابداري

1. Environmental management accounting

تصميمگيري عمل خواهد کرد [.]7

يكپارچگي رويه محيطي در استراتژي تجاري

توسعه و اجراي استراتژيهاي تجاري براي برآورده ساختن چالشهاي
محيطي موضوع اصلي شركتها در سالهاي آتي خواهد بود .حسابداري
زیستمحیطی و پيوند آن با آموزش حسابداري ،نقش پشتيبانيكننده
مهمي را ایفا خواهد کرد .پذيرش رويه محيطي به عنوان جزيي از رويه
تجاري در حال حاضر به صورت اختياري مورد توجه قرار گرفته است [.]12
پذيرش رويههاي تجاري از اواسط دهه  1990ميالدي بدون ايجاد نگراني
زیستمحیطی به اين مهم اشاره دارد كه رويههاي زیستمحیطی با تصميم

)2. Environmental cost accounting (ECA

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :
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براي ارزيابي بهاي توليد و پردازش آن استفاده ميكند [ .]7در اين رويكرد،
بهای هر عامل با توجه به علل خاصشان به حساب گرفته ميشوند.
حسابداري بهاي محيطي مستقيم ًا در جريان بهاي هر وضعيت محيطي
قرار گرفته و بهاي همه اعمال مربوطه را تعيين مينمايد .اعمال محيطي
شامل جلوگيري از آلودگي ،طراحي محيطي و مديريت محيطي ميگردد.
رويكردهاي قبلي اثر زیستمحیطی عمدت ًا مربوط به بهاي تنظيف محيطي

منظور ارائه راههای مناسب انجام فعالیتهای تجاری است در این راستا
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جدول شماره  .2رويه حسابداري زیستمحیطی در اروپا []6
مديريت محيطي مبتني بر حسابداري مديريت همراه با بهايابي بر مبناي فعاليت به عنوان رويكرد تحليلي اصلي تعيين بهاي محيطي و
صرفهجويي بهاي كيفيت (با توجه به عملكرد محيطي) میباشد.
اثرات محيطي با ايجاد فرضيههايي (براي آب و هوا و يا عدم پذيرش رويههاي سازگار با پيشگيري از آلودگي و حسابداري) ،موضوعات
بهايابي زیستمحیطی را شكل داده است .رويههاي زیستمحیطی در امريكا و اروپا را ميتوان با توجه به اين امر كه رويه زیستمحیطی
ميتواند داراي فعاليتهاي مشابه و در عين حال تفاوت اساسي در الزامات قانوني باشد با هم مقايسه نمود .در اياالتمتحده از مسئوليتها
و مجازاتها استفاده ميشود در حالي كه در اتحاديه اروپا اين رويهها رعايت نميگردد .که آن را ميتوان در نقش برجسته مديريت
زیستمحیطی در سازمانهاي تجاري اروپا و اثر آن بر استراتژيهاي تجاري مشاهده نمود .شركتهاي اروپايي استاندارد ايزو  14001را
با سرعت بيشتري پذيرفتهاند.

سازمانهاي تجاري سازگار است.
ديدگاه ديگر از واكنش تجارت به تهديد طرفداران قانونگذاري ناشي شده
است .تالشهاي سازمانيافته طرفداران قانونگذاري ،در راستاي اعمال
نفوذ ،ممانعت بيشتر از آلودگي زیستمحیطی در سراسر دوران پيشگيري
زيستمحیطی در دهه  1970میالدی با شکست مواجه شده است [.]11
رويكرد سازگار صرف ًا يك رويكرد اثربخشي بها نيست بلكه اين رويكرد
راه تجاري جديدي را باز ميكند.
به واسطه اين راهها ،و استفاده از تکنیکهای مهندسی و تولید و حفاظت
از انرژي و حداقلسازي تلفات منجر به صرفهجویی شده و سودآوري را
افزایش میدهد .براي مثال ،همكاري مديران استراتژيك و متخصصين
فني ايجاب ميكند تا با بيان مسائل توليد از طريق بازسازي و بررسي فني
مجدد تدوين مشترك استراتژيهاي مؤثر بر كاهش اثرات زیستمحیطی
مورد توجه قرار گيرد.

رويكرد ميانرشتهاي به حسابداري محیطزیست

انسان و محیط زیست

ويژگي اجتنابناپذير حسابداري زیستمحیطی نياز به مشاركت رشتههاي
مختلف است .اين گريزناپذيري را ميتوان در چند بعد حسابداري
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زیستمحیطی مشاهده نمود [.]9
• نياز به جايگاه رويه زیستمحیطی در استراتژي و رويه تجاري عمومي.
•" ايجاد حسابهاي محيطي و گزارشگري با رشتههای مختلف در
ارتباطند.
•" الزام حسابرسي به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات محيطي و
گزارشگري مناسب حسابداري محيطي.
•" آموزش دانشجويان (شاغلين آتي) براي ايجاد مبناي قانوني و تكنيكي
آمادهسازي علمي و اجتناب از پرداختن به يك رشته.
حقانیت سازمانی و تأثیرگذاری بر روی بازار سرمایه دالیل چندرشتهاي

بودن حسابدار زیستمحیطی است كه توسط Mathews (1997)7بيان
شده است عوامل ديگري هم وجود دارند ،كه اهميت نسبي هر عامل
تاكنون به طور كامل شناسايي نشده و نیازمند پژوهشهاي حسابداري
بیشتر در اين زمينه است .پيشرفتهايي كه در اين زمينه انجام ميشود
چالشها و فرصتهاي متفاوتي را ايجاد مينمايد،که منجر به تا بین به
مجموعه دادههاي بيشتر يا مجموعهای از مدلهای جامعتر براي حل
مسائل ارائه اطالعات محيطي خواهد شد [.]13

ايجاد حسابهاي زیستمحيطي

يك راه كوتاه براي مشاهده عوامل مرتبط با ايجاد حسابهاي
زیستمحیطی بررسي استفادهكنندگان گزارشهاي حسابداري است.
اهداف استفادهكنندگان از اطالعات به شيوه زير مرتب ميگردد [.]13
• اطمينان از رعايت قوانين
• افزايش كارايي استفاده از منابع انرژي و مواد و كاهش تلفات.
•" كاهش يا حداقل نمودن آسيب به محیطزیست در طول فرآيند و چرخه
عمر محصوالت.
• بهبود مستمر عملكرد محيطي در فضاهاي ذكر شده.
اهداف فوقالذكر اهداف مستقيم مديران عملياتي بوده که با اهداف مديريت
عمومي به جهت استفاده مديران زیستمحیطی يكپارچه ميگردد.

شناسایی مهارتهای چندگانه مورد نیاز برای اندازهگیری

آموزش حسابرسان زیستمحيطي
حسابرسي محيطي داراي نقشي تعيينكننده بوده و بحث اعتبار حسابرسي
زیستمحیطی به مبحثی شایان توجه مبدل گردیده است [ .]13از يك ديدگاه
متخصصين حسابداري زیستمحیطی رسيدگي اوليه را انجام ميدهند.
اين رسيدگيها به منظور انطباق با قوانين و تعيين رعايت كنترلهاي
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جدول شماره  .3استفاده تجاري از دادههاي حسابداري زيست محيط []13
يكارچهسازي رويههاي محيطي با رويه تجاري توسط مدیران جسور برخی از شركتهاي تجاري پذيرفته شده است .اين امر موجب
صرفهجويي هزینه ،اجتناب از فرآيندهاي قانوني و يافتن فرصتهاي تجاري جديد ميشود .استفادههاي تجاري در قالب واژههاي برنامه
و اهداف شرح داده شده است.
برنامه

اهداف

پيشقدمي عقل سليم

كنترل آلودگي

برنامه ريه سبز

كارايي انرژي

معقول بودن تلفات

بازسازي

معقول بودن آب و هوا

كنترل انتشار (گازهاي سمي)
الزام شركت

رويههاي سازگار با محيط

ايزو  14000و EMS

حسابرسي و حسابداري محيطي

بررسي عملكرد

چرخه عمر زیستمحیطی و زنجيره عرضه

محصوالت و عرضهكنندهها

برنامه زیستمحیطی يكپارچه

حسابداري بهاياب جذبي (كامل ) و EMS

يكپارچه سازي صنعت زیست محيطي با وظايف تجاري

ی با وظايف عملياتي افزايش
هدف يكپارچهسازي مديريت زیستمحیط 

عملكرد محيطي سازمان است .لذا سطوح و مكانيزمهاي يكپارچهسازي،
در راستاي بهبود عملكرد محيطي ،مورد توجه قرار میگیرد .يكي از سطوح
ی در تصميمات روزانه
يكپارچهسازي در نظر گرفتن مالحظات زیستمحیط 
است .اين يكپارچهسازي با سطح پذيرش فرهنگ شركتي در مورد آگاهي
زیستمحیطی در ارتباط است .اين رويكرد كليدي جنبشي در مالحظات اثر
محيطي بر روي استراتژيهاي تجاري و تصميمگيري ايجاد ميكند .سطح
ديگر يكپارچهسازي سازماني ،تصميمگيري در مورد اينكه كدام كاركردهاي
تجاري يكپارچه گرديدهاند ،میباشد.

سیستم مدیریت زیستمحیطی

یکی از ابزارهای مفید یکپارچهسازی سیستم مدیریت محیطی ( )EMSبه
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انسان و محیط زیست

زیستمحیطی انجام میشود و همانگونه كه در قسمتهاي قبلي گفته
شد کنترلهای زیستمحیطی نسبت به قوانين موضوعه از الزام قويتري
برخوردارند.
يك عامل آموزش جداگانه حسابرسان زیستمحیطی در مقا بل حسابرسان
مالی است [.]11
این امر به عنوان محركي براي ايجاد استانداردهاي محيطي عمل ميكند.
اين استانداردها عبارتند از اندازهگيري قابل اتكا از اثرات زیستمحیطی بر
داراييها و بدهيها .درنتيجه حسابرسي بر پايه نمايش محيطي قابل اتكا در
عملكرد ثبت حسابداري استوار است .متخصصين حسابداري زیستمحیطی
در راستاي تجزيه و تحليل عملكرد ،در مقايسه با حسابهاي غيرمحيطي
(حسابداري مالي) دانش كمي درباره ثبتهاي حسابداري دارند .در اين
راه حسابداران فرصتهاي محيطي را ارائه نموده و خود را براي برخورد با
اينگونه تقاضاها آماده مينمايند .اينگونه تشخيص داده شده كه عامل بالقوه
توانايي حسابداري زیستمحیطی ناشي از رويههاي عملي آن است [.]13
مثالهاي شفافي از اثرات مثبت حسابداري زیستمحیطی و تجاري بر روي
فعاليتهاي تجاري وجود دارد .اينگونه فضاها به همراه استفادهكنندگان،
دادههاي جمعآوري شده براي اهداف حسابداري را مشخص ميكند .تعيين
بهاي به ويژه در ارتباط با حسابداري زیستمحیطی هدف اصلي حسابداري
تعیین ميزان عوامل الزم ناشي از بهاي محيطي توليد و صرفهجويي بها در
فرآيند مستقل پيچيده و موقعيت محلي است .وزن عوامل غيرحسابداري

در آموزش فعاليتهاي محيطي به حسابداران نشان داده شده است.
مديران عملياتي ضرورت و ماهيت گزارشهاي زیستمحیطی را اثبات
ميكنند .مديريت عمومي عوامل بالقوه براي بهبود عملكرد محيطي را
نشان ميدهد .مديران عملياتي دريافتهاند كه سيستمهاي حسابداري به
جهت اهداف مالي ايجاد شدهاند و نه در جهت نيازهاي عملياتي كه به لحاظ
اداره و كنترل اثرات محيطي محصوالت و فرآيندها ايجاد ميشوند.
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همراه استانداردهای ایزو  14001میباشد .سیستم مدیریت زیستمحیطی
( )EMSاز طریق ایجاد واسطه بین داده و ستانده سیستم کارکردها را
یکپارچه میسازد .تواناییهای ایجاد شده در راستای دستیابی به سیستم
مدیریت زیستمحیطی ( )EMSدر نتایج حاصل از ( )EMSبه شرح زیر
تبلور مییابند:
• کاهش انتشار تلفات
• طرح فرآوری محیط
• حفاظت و اثربخشی هزینه و
• ایجاد فرصتها برای افزایش اثرات محیطی
سیستم مدیریت زیستمحیطی ( )EMSسبب هماهنگی و کنترل بخش
مدیریت محیطی میگردد ،دلیل این امر پوشش شکافهایی است که در
نتیجه تفاوتهای کارکردی در نقشهای قسمتها بهوجود میآید:
• پیوند تفاوتها در ارزشهای پایه به سبب آموزش تخصصی
• برقراری ارتباط بدون استفاده از اصطالحات مبهم فنی
• بازشناسایی مرزها در سازمان و محل

انسان و محیط زیست

• مقرر نمودن انتظارات درباره پاداش و ناسازگاری معیارهای پاداش
این تفاوتها به عنوان تضادها مورد بررسی قرار میگیرند .در موقعیت
تضاد ،یکپارچهسازی با الویتبندی اهداف محیطی شرکت حل میشود.
سیستم مدیریت زیستمحیطی ( )EMSبه عنوان مبنای برتری تعهدات
محیطی بر اساس قوانین شناخته شده است )EMS( .ابزارهای خاص
(شامل حسابداری چرخه عمر و حسابداری بهای زیستمحیطی) و رویههای
عمومی ارزیابی عملکرد را فراهم مینماید .حسابرسی زیستمحیطی ابزار
اصلی ارزیابی است Rondinelli and Vastag (2000)0.بیان میکنند که
نیرویی داوطلبانه در ماورای رویکرد استاندارد ـ قانونگذاری برای پیشرفت
رویه زیستمحیطی ملی موردنیاز است .وابستگی اصول قابلیت دوام
اقتصادی ،حفظ انرژی و کیفیت محیطی ،رویه محیطی جامعی را شکل
میدهد و نیروی الزم را ایجاد مینماید.
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بر اساس ( )EMSاستانداردهای ایزو  14001شرکت را در بازارهای
جهانی تحریک نموده و مزیت رقابتی ایجاد مینماید [ .]15بایستی توجه
داشت که سیستم مدیریت محیطزیست سیستمی جداگانه نیست و ارتباط
تنگاتنگ آن با سیستمهای کنترل تصمیمات موجب افزایش اقتدار و
کارایی این سیستمها میشود [.]1

ایجاد استانداردهای زیستمحیطی

فرضیه بنیادین ( )EMSاستفاده از استانداردهای دارای ماهیت بینالمللی
(ایزو  )14000است ،شکل ( )1استفاده از استانداردهای بینالمللی مقایسهای
را برای اثبات اینکه شرکتها عملکرد محیطی مورد انتظار داشتهاند یا نه

ایجاد میکند .در این رویکرد مسائل دوگانهای وجود دارد .یک مورد این
فرضیه است که شرکت با استفاده از استانداردها به سطح عملکرد باالتری
نسبت به سطح تعیین شده در قوانین دست مییابد .دومین مسئله بالقوه
پاسخ به پرسش درباره این افزایش عملکرد زیستمحیطی توسط نمایندگان
دولت ،مؤسسات مالی و سهامداران است.

نقش مدیر محیطی

مدیر زیستمحیطی کانون اصلی مدیریت زیستمحیطی شرکت است.
نقش کلیدی مدیریت زیستمحیطی عبارت است از:
• ارزیابی ،بازبینی و کنترل عملکرد محیطی شرکت.
• اجرا و مدیریت ()EMS
• ارتقای آگاهی زیستمحیطی در شرکت.
وظایف مذکور دامنه وسیعی از مسئولیت را به دنبال دارد .از جمله مسئولیتهای
مستقیمتر مدیر زیستمحیطی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
•" در سطح پایه ،سیستم از اجرای استانداردهای زیستمحیطی اطمینان
مییابد( .مقررات و ())EMS
•" در سطح پیوسته (مستمر) ،افزایش اثر بخشی در استفاده از منابع و
کاهش تلفات
• در سطح کلی ،اجتناب از ریسک زیان به محیط.
دیدگاه یکپارچه از مسئولیتهای فوق با ایجاد محصول و فرآیند جدید،
تصویب پروژه سرمایهای و وضع زیستمحیطی در جهت سهامداران،
مصرفکنندگان و کارکنان در ارتباط است .به واسطه این موقعیت محوری
در سازمان ،از منظر حسابداری زیستمحیطی مدیر زیستمحیطی تا
اندازهای تعینکننده نتیجه است .مدیران زیستمحیطی به حسابداری
محیط زیست به عنوان ارائهکننده دادههای مالی برای بهبود کارکرد فنی
مینگرند.
بررسی مدیران زیستمحیطی نشان میدهد که حسابداری محیطی
اصو ًال برای سنجش دادههای زیستمحیطی کلیدی مورد توجه قرار
میگیرند .بهای زیستمحیطی در اندازهگیری استفاده و تلفات ،و همچنین
به عنوان معیاری در پروژههای سرمایهگذاری و وضع کارایی مورد استفاده
قرار میگیرد .همچنین از بهای زیستمحیطی در سیستمهای کنترل
مدیریت و به منظور بهبود اثربخشی عملیات ،و در ( )EMSبه جهت کنترل
رویه زیستمحیطی استفاده میگردد.

استفاده های تجاری از حسابداری بهای زیستمحیطی

دیدگاه وسیع از حسابداری محیط زیست ،و ( )EMSشامل تقاضا برای
تکنیکهای پشتیبان تصمیم ،اندازهگیری عملکرد ،شناسایی و گزارشگری
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شکل شماره  .1ظهور ایزو به واسطه اسانداردهای زیستمحیطی
استانداردهای مدیریت زیستمحیطی بینالمللی در فرآیند ایزو  14000قرار گرفتهاند .اجرای این استانداردها برای شرکتها اختیاری است
و نسبت به مقررات در سطح باالتری قرار دارند .فرآیند استانداردگذاری به عنوان بخشی از پیشقدمی جهانی در سال  1992میالدی و در
رابطه با کنفرانس سازمان ملل در باب محیط و توسعه بوده است .مزایای کلیدی ایزو  14000عبارتند از:
• وضع استانداردهای عملکرد محیطی ماورای مقررات
• اعالم اخطارهای زیستمحیطی به شرکت.
در ادامه به اجزای فرآیند استانداردگذاری ایزو  14000اشاره میشود:
• ایزو  :14001چارچوب اصلی ( )EMSو اجرای رویه زیستمحیطی شرکت
• ایزو  : 14004فهرستی برای تکمیل ایزو  14001و روش ارزیابی اثر زیستمحیطی
• ایزو  :14031تدوین اهداف و مقاصد ()EMS
• ایزو :14010رهنمودهایی برای حسابرسی زیستمحیطی
• ایزو  :14011رهنمودی برای رویههای حسابرسی
• ایزو  :14012معیار صالحیت حسابرسان زیستمحیطی
• ایزو  :14020استانداردهای طبقهبندی زیستمحیطی
• ایزو  :14040رهنمودی برای ارزیابی اثر محیطی چرخه عمر محصول.
حسابداری بهای زیستمحیطی ( )ECAویژگی ( )EMSرا تکمیل مینماید .همه عناصر اندازهگیری محیطی در محاسبه ( )ECAگرد هم
میآیند .با تشخیص مجموعه کامل بهای زیستمحیطی ،شرکت میتواند هم مسئولیت محیطی و هم به اثربخشی در به دست آوردن
بها دست یابد.

سخن آخر

نتیجه نهایی لزوم یکپارچگی رویههای تجاری با رویههای زیستمحیطی
1. Pollution allowances
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بدهیها و رویدادهای احتمالی ،واکنشهای بازار سرمایه به اطالعات ارائه
شده و حسابداری و مالیات است [ .]13مفاهیم ضمنی مالیات عبارتند از:
• مالیاتهای محیطی خاص
• رفتار مناسب با مخارج محیطی
• ذخیره (مقرری) آلودگی 1به عنوان مجوزهای قابل معامله
• موضوعات مالیات بر درآمد دولت مرکزی

است ،و نقطهنظر چند عاملی ،از دیدگاه تجاری نشأت گرفته است:
• نقش حسابداری حمایت از استراتژیهای زیستمحیطی و استراتژیهای
تجاری شرکت است.
• چندین زیرمجموعه حسابداری با موضوعات محیطی در ارتباط هستند.
تأکید بر عوامل چندگانه به منظور حمایت از استراتژی عالی و دستیابی به
منافع حاصل از رهبری شرکت به صورت یک روش محیطی سالم است.
ضمن آنکه با وجود رشتههای مختلف و مرتبط با فعالیتهای زیستمحیطی
آموزش وسیع مباحث زیستمحیطی برای حسابداران مربوطه ضروری به
نظر میرسد.
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انسان و محیط زیست

Esmaeel Ghafari, Islamic Azad University, North Tehran Branch

Abstract
Environmental accounting has been recently
developed as one of sub-divisions of accounting.
Due to growth of society concentration on
environmental issues, accounting takes essential
roles on performance measurement. Being aware
of environment condition leads a business unit to
active environmental performance.
In this article, the author pays attention to integrity
of environmental methods with business methods
and avoids investigating the way of dealing with
environmental accounting in financial accounting
standards. He also considers intra-organization and
extra-organization impacts which cause reduction
of operation and investment expenses of pollution
controlling equipments and determining capital
investment evaluation from one side, and cause
regulation codification by governments and
taxation results from other side, via examining
business strategy including programs, taking
management delicate decisions, supporting and
training.

Taking environmental issues into consideration
in last years, has been extended into standard
codification field too; standards of American
Governmental Accounting Standard Codification
Board and IFAC guides are obvious examples of
it.
The following topics will be discussed in the
article:
1- environmental elements of business strategy
2- providing essential performance report
3- identifying required multifunctional measuring
skills
4- Collecting and analyzing required data.
Keywords: Environmental accounting, Environmental management accounting, business method,
environmental method, performance report
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