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بررسی حسابداری مدیریت زیست محیطی )(EMA
و عملکرد این نوع حسابداری در کشور ایران
بهنام گودرزیفرد ، 1علیرضا مومنی
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چکیده
سیستم اطالعات حسابداری بهعنوان جزء مهمی از سیستم اطالعات مدیریت میتواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت
محیطزیست از سوی شرکتهای تولیدی آالینده برعهده گیرد .اینکه مخارج مصرف شده برای محیطزیست از سوی شرکت
چگونه در حسابها منعکس شود یا نحوه افشاء آنها چگونه باشد مسائلی هستند که حسابداری میتواند با پرداختن به آنها،
اطالعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید .حسابداری مدیریت زیستمحیطی ) ،(EMAبهعنوان شاخه درونسازمانی حسابداری
محیط زیست یک سامانه اطالعاتی قوی است که مدیریت را برای کنترل بهینه مصرف مواد خام ،جریانات انرژی و سوخت،
ایجاد و رفع ضایعات و پسماند ،و پیشگیری از آلودگی محیطزیست یاری میرساند EMA .بهعنوان ابزار نوین مدیریت از طریق
ارتقاء پاسخگویی زیستمحیطی ،عملکرد زیستمحیطی و مالی سازمان را بهبود میبخشد .در مقاله حاضر بهدنبال آن هستیم
که ضمن اشارهای کوتاه به تاریخچه حسابداری مدیریت زیستمحیطی ،عملکرد این سیستم و چالشهای پیشروی این نوع از
مدیریت را در کشور ایران مورد ارزیابی قرار دهیم.
واژههای کلیدی :حسابداری مدیریت زیستمحیطی ،EMA ،حسابداری مدیریت

14

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،27مهر 1400

مقدمه
جهان کنونی ،دنیای رقابت ،ظهور فناوری های برتر و توسعه تجارت است ،امّا هرگونه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی بدون توجه به
حفظ محیط زیست ،عدم تعادل و یا توازن ناپایدار به همراه خواهد داشت .افزون بـراین ،اغلـم مسـائم ،مشـکالت و تنگناهـای
زیستمحیطی ،موضوعاتی علی نیست و با توجه به وابستگی متقابم و غیرقابم تفکیک محیطزیست با مباحث عـام انسـانی ،هـر
گونه مشکالت زیستمحیطی یک کشور ،مشکلی برای کم جهان محسوب میشـود .وقـوع انقـالب تـنعتی در نیمـه دوم قـرن
هجدهم میالدی باعث ایجاد تغییراتی بنیادی در شیوه زندگی انسانهایند .یکی از این تغییرات استفاده بی حد و انـدازه از منـابع
و ثروت های طبیعی و توسعه نامتوازن اقتصادی و تنعتی کشورها است .این موضوع سـبم افـزایش نگرانیهـا در قبـال مسـائم
زیستمحیطی و همچنین افزایش آگاهی عموم از مسئولیتهای زیستمحیطی شرکتها و تـنایع مختلـش شـد .در ایـن بـین
تجربه جهانی ثابت کرده است که بهبود سطح زندگی در محیطزیست و عملکرد زیستمحیطی ،بدون همکـاری بخـش تـنعت
امکانپذیر نیست .از اینرو شرکتها و تنایع که فعالیتهای آنها دارای آثار گسترده محیطـی ،اجتمـاعی و اقتصـادی اسـت .بـا
چالش جدی در زمینه انتشار اطالعات فعالیتهای زیستمحیطی خود روبر هستند.
در سالهای اخیر به عملکرد زیستمحیطی شرکتها توجه فراوانی شده است .در حالیکه در گذشته نه چندان دور ،مخارجی که
شرکتها بهدلیم عملکرد نامطلوب زیستمحیطی خود متحمم میشدند ،بسیار ناچیز بود ،در حال حاضر ایـن مخـارج بـهدلیم
فشارهای فزاینده گروههای مختلش افزایش قابم توجهی یافته است .منافع ذینفعان درون سازمانی و برونسازمانی شـرکتها بـه
عملکرد زیست محیطی آنان وابسته است .اثرات یک شرکت برمحیط پیرامون آن ،برای شرکت وقتی جامعه ،پیامدهای سالی بـه
دنبال داشته و باید به گونهای مناسم مدیریت شود.
نوع و شهرت فشارهای مربوط به مسائم زیستمحیطی از یک کشور به کشور دیگر و از یک تـنعت بـه تـنعت دیگـر متفـاوت
است .این فشارهای زیستمحیطی بسیاری از سازمانها را وادار نموده تا بهدنبال راهکارهای جدید برای مـدیریت اثـرات متقابـم
محیط و سازمان بر یکدیگر باشند .برای آنکه یک سازمان بتواند فشارهای زیستمحیطی وارده به خود و مخارج و منافع مربوطه
را به گونهای مناسم مدیریت نماید ،باید افـرادی در زمینـههای مختلـش از جملـه مـدیریت عمـومی ،حنـی ،زیسـتمحیطی و
حسابداری و مالی ،بازاریابی و روابط عمومی تخصص ویژه را به خدمت گیرد.
حال سئوال این است که حسابداری در حوزه زیستمحیطی کجا و چگونه نقش خود را ایفا مینماید؟ وظیفه حسابداران در ایـن
مقوله چیست؟ و جایگاه این حسابداری در کشور ایران به چه شکم میتواند باشد؟
آنچه به نظر می رسد وظیفه حسابداران این است که ابتدا با الگـویی مناسـم منـابع هزینـهبر را شناسـایی نماینـد .حسـابداری
زیستمحیطی باید ریشه در درک جریانهای ساده و انرژی و آثار محیطی آن داشـته باشـد نـه براسـای جریانهـای میـانی و
اندازهگیری آنها ،چرا که با درک این جریانها و آثار آنها تنها میتوان دریافت که هزینههای محیطی از کجا ناشی میشود1.
با این حال بنظر می رسد ،هنوز حسابداری نقش خود را در کمک به حفاظت محیطزیست ،از طریق ارائه و افشـای اطالعـات در
این زمینه به استفاده کنندگان داخلی و خارجی ،ایفا نکرده است.
اینکه مخارج مصرفی برای محیطزیست از سوی شرکت چگونه در حسابها منعکس شود ،یـا نحـوه افشـای آن چگونـه باشـد،
مسائلی است که حسابداری میتواند با در نظر گرفتن آنها ،رویه و اطالعات مناسبی برای مدیریت ارائه نماید .با وجـود برخـی از
محدودیتهای زیستمحیطی ،بهویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرتهی رقابت ،همگـان بـراین موضـوع توافـق دارنـد کـه
مدیران واحدهای تجاری تحت فشار فزایندهای هستند که نه تنها باید هزینههای عملیاتی را کاهش دهنـد ،بلکـه بایـد تـاثیرات
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زیستمحیطی حاتم از فعالیتهای عملیاتی خـود را نیـز بـه حـداقم برسـانند .ایـن اعمـال فشـار از طـرف گروههـایی نظیـر
سهامداران ،دولت ،رسانههای گروهی ،مصرفکنندگان ،سرمایهگذاران و دیگر سازمانها اعمال میشود2.
مروری بر مبانی نظری
بعد از رکود بزرگ در تابستان سال 1929م .در ایاالت متحده آمریکا ،از اواخر سال 1929م .تا اوایم سال 1933م ،.تولید واقعـی
به شدت کاهش یافت1.در این واقعه ،خیلیها حسابداران و گزارشهای حسابداری را علت رکود میدانستند .این موضـوع سـبم
شد که انجمن حسابداران آمریکا مسئولیت تدوین اتول پذیرفته شده حسابداری را عهدهدار شود .مسئولیت تدوین ایـن اتـول
تاکنون ،به شرح زیر بوده است3.
کمیته رویههای حسابداری :از سال 1936م تا سال 1959م
هیات اتول حسابداری :از سال 1959م تا سال 1973م
هیات استانداردهای حسابداری مالی :از سال 1973م تاکنون3
مبنای کار هیات استانداردهای حسابداری مالی ،بهعنوان آخرین تدوین کننده اتـول بـه نظریـههای رفتـاری و رفتـار اسـتفاده
کنندگان پس از انتشار اطالعات مالی برمبنای استانداردهای حسابداری است4.
منشاء پیدایش حسابداری زیست محیطی بعد از مطالعات انجام شده در این زمینه برمبنای نیازهای اسـتفاده کننـدگان ،انتشـار
اطالعات مالی در سال 1970م است .از اواسط دهه 1970م در شرکتهای تنعتی مفهوم گزارشگری بدهیهای زیسـتمحیطی
مطرح شد .شرکتهای یاد شده ،سخت تمایلی به افشای زیانهای وارده به محیطزیست در تورتهای مالی خود نداشـتند .امّـا
به مرور زمان و با افزایش میزان خسارتها ،ناگزیر به گزارش این زیانها شدند .برمبنای بیانیـه شـماره  5هیـات اسـتانداردهای
حسابداری مالی در سـال  1975م بـا عنـوان حسـابداری رویـدادهای احتمـالی و الـزام بـه گـزارش خسـارتهای احتمـالی بـه
محیطزیست (در تورت محتمم بودن وقوع و قابم برآورد بودن مبلغ زیان) در تورتهای مالی ،بدهیهای مربـوط بـه جبـران
خسارتهای وارده به محیطزیست بهعنوان زیان احتمالی شناسایی شد .امّا بهدلیم مشکالتی که در برآورد میـزان ایـن زیانهـا
وجود داشت .شرکتها و منابع مختلش از رویههای متفاوتی برای برآورد این زیانها استفاده کردند ،بهطوری که هیچ شرکتی به
درستی از استاندارد مزبور پیروی نکرد .بنابراین ،نیاز به اتالح استاندارد پیشین و تدوین استاندارد جدیـدی احسـای شـد .هـر
چند در سال 1976م ،تفسیر شماره  14بهوسیله هیات استانداردهای حسابداری مالی تحت عنوان برآورد مبلغ ریال منتشر شد
ولی هیچگونه نظری در مورد به تاخیر انداختن ثبت هزینههای زیستمحیطی اظهار نکرد .خسارتهای ضایعات به منابع ،تقاضا
برای تدوین قانون در این مورد را افزایش داد .کنگـره آمریکـا در پاسـه بـه ایـن درخواسـت قـانون حفاظـت و بازیافـت منـابع
محیطزیست را در سال 1976م بهتصویم رساند امّا این قانون نیز مشکلی را حم نکرد.
پس از آن ،دومین قانون دولت مرکزی با عنوان قانون جامعه مسئولیت ،غرامت و بدهی محیطزیست در سـال 1980م تصـویم
شد .براسای ایـن قـانون 1/6میلیـارد دالر وجـوه سـهرده بـرای هزینـههای پاکسـازیمکانهایی اختصـا

داده شـد کـه بـه

محیطزیست خسارت وارد میکنند .مکانهای ایجاد خسارت بهوسیله سازمان حفاظت محیطزیست آمریکـا تجزیـه و تحلیـم و
بررسی میشدند .ابتدا ،سازمان در سال 1981م پیش از  30/000مکان را برای بررسی انتخاب کرد .مکانهـا براسـای خسـارت
بالقوه ضایعات و اهمیت آنها ،درجهبندی و در فهرست اولویتهای ملی برای انجام اتالحات زیستمحیطی ثبت میشد .مراحـم
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کار سازمان حفاظت محیطزیست شامم ارزیابی میزان خسارت هر مکان و امکانسنجی رویههای بهسازی و تعیین مخـارج هـر
رویه و ارزیابی قابلیت اجرای رویهها بود .در مرحله بعد ،سازمان به بررسی شیوه پاکسازی میپرداخت .بـهعنوان نمونـه ،تعیـین
استاندارد برای پاکسازی را بررسی و سرانجام شـیوه پاکسـازی را پیشـنهاد میکـرد .در سـال 1990م ،هیـات اسـتانداردهای
حسابداری مالی نشریه شماره  90-8با عنوان سرمایهای کردن هزینههای آلودگی محیطزیست را منتشـر کـرد .هیـات بـه ایـن
نتیجه رسید که مخارج بدهیهای محیطزیست باید براسای طرحی مشخصی برای کاهش آلودگی تعیین شود5.
پیشینه پژوهش
براسای یافتههای پژوهش عباسی و محمدی ،شرکتهای آالینده پذیرفته بنـده در بـوری اوراب بهـادار تهـران ،عملکـرد مـالی
زیستمحیطی خود را در یادداشتهای توضیحی تورتهای مالی و گزارشهای هیات مدیره به مجمع عمومی تـاحبان سـهام
افشاء میکنند .همچنین ،تا زمانی که افشاء اطالعات عملکـرد زیسـتمحیطی غیراجبـاری و داوطلبانـه باشـد ،شـرکتها بـرای
گزارشگری از رویههای متفاوتی استفاده میکنند و میزان افشای عملکرد زیستمحیطی شـرکتها در نوسـان اسـت .مجـازی و
همکاران در پژوهش خود با عنوان شاخصسازی هزینههای محیطزیست در زمینه آلودگی خاک )6( ،شاخصهای محیطزیستی
استخراج شده را اقدامات انجام شده به وسیله شهرداری تهران در زمینه خاک را با یکـدیگر مقایسـه و سیاسـتها و راهکارهـای
مورد نیاز به منظور دستیابی به شاخصهای ایدهآل در رابطه با عناتر محیطزیستی یک شهر سـالم را بـرای شـهرداری تهـران
ارائه کردند7.
حیدپور و شهبازی در پژوهشی رابطه بین افشای زیسـتمحیطی و سـاز و کارهـای حاکمیـت شـرکتی یـا مربـوط بـودن ارزش
عملکرد را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که حتی معیارهای مالی نیز تحت تاثیر افشـای زیسـتمحیطی
قرار دارد و توجه ویژه به این افشاء میتواند نیازهای اجتماعی و مالی را همزمان تحت تاثیر مثبت قرار دهد8.
آرتا و همکاران در پژوهشی ارتباط نظام پاداش شرکت را با حسابداری زیستمحیطی مورد سنجش قرار دادند و به ایـن نتیجـه
رسیدند که همترازی راهبرد شرکت ،تعریش هـدفهای کمـی و مشـترک ،ادغـام بـا سـایر شـیوههای منـابع انسـانی و ارتبـاط
پاداشهای پولی با حسابداری زیستمحیطی ممکن است به افزایش بالقوه در فرآینـد کسـم و کـار و سـوددهی بیانجامـد و در
دقت و هزینه ترفهجویی شود9.

روششناسی پژوهش
از آنجا که ،به نوعی هدف این تحقیق ،بهبود و توسعه روش حسـابداری مـدیریت اسـت و نتـایج آن در واقـع در رفـع نیازهـای
اطالعاتی مدیران مؤثر است ،میتوان روش این تحقیق را براسای هدف ،روش کاربردی ـ توسعهای ،دانست .از دیگر سو ،تحقیق
حاضر ،وضعیت فعلی حسابداری مدیریت زیستمحیطی ایران را بررسی نموده و به توتیش و تشریح عقاید و نگرش جامعه مورد
نظر میپردازد ،لذا می توان آن را تحقیقی توتیفی دانست .با توجه به نوع انگیزش اطالعات مورد نیاز تحقیق و روش گـردآوری
آنها ،میتوان نتیجه گرفت که روش انجام این تحقیق توتیفی است.
روش جمعآوری اطالعات در این تحقیق کتابخانهای است و به منظور تدوین ادبیات نظری موضوع ،چارچوب مفهومی و پیشینه
تحقیق و یافتههای مورد نظر در این حوزه به جستجو در منابع کتابخانهای پرداخته شده اسـت .در ایـن مسـیر بطـور عمـده از
روش فیشبرداری استفاده گردیده است.
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حسابداری مدیریت زیستمحیطی ) (EMAچیست؟
حسابداری مدیریت محیطزیست یک تعریش مشخصی و فراگیر ندارد برخـی از تعـاریفش کـه تـاکنون از حسـابداری مـدیریت
محیطزیست ارائه شدهاند ،به شرح ذیم میباشند .موسسه تلوز در سال  1998حسـابداری مـدیریت زیسـتمحیطی را اینگونـه
تعریش مینماید:
«حسابداری محیطزیست راهی است که شرکتها را درخصو

استفاده از موارد و هزینههای محیطـی فعالیـت

خود پاسخگو میسازد .حسابداری بهای محیطزیست به معنای آن است کـه مخـارج زیسـتمحیطی شناسـایی
شوند و به جریانهای مواد و یا عملیات شرکت تخصیص یابند».
بنت و جیمز در سال  1998هم اینگونه حسابداری زیستمحیطی را تعریش میکنند:
«تهیه ،تجزیه و تحلیم و استفاده از اطالعات مالی و غیرمـالی بـه منظـور بهینـه سـاختن عملکـرد اقتصـادی و
محیطی شرکت و دستیابی به پایداری تجاری»
فدراسیون بینالمللی حسابداران در سال 1998م .در تعریش حسابداری زیستمحیطی می آورد که:
«مدیریت عملکرد اقتصادی و محیطی از طریق ایجاد و بکارگیری سیستمها و رویههای حسابداری محیطزیست
مناسم»
و سازمان ملم متحد در سال 2002م .بیان میدارد که:
«حسابداری مدیریت محیطزیست ،سازوکاری برای شناسایی و اندازهگیری طیش کامـم مخـارج زیسـتمحیطی
فرآیند تولید و منابع اقتصادی پیشگیری از آلودگی است و این منافع و مخارج را به تصمیمات روزمـره شـرکت
مرتبط میکند».
براسای بیانیه «مفاهیم حسابداری مدیریت» انجمن بینالمللی حسـابداران ،حسـابداری محیطزیسـت عبارتسـت از« :مـدیریت
عملکرد اقتصادی و محیطی از طریق ایجاد و بهکارگیری رویهها و سیستمهای حسابداری مناسم و مرتبط بـا محیطزیسـت ،در
حالی که حسابداری مدیریت محیطزیسـت معمـوالش شـامم فرضـیهیابی جرقـه عمـر ،حسـابداریهای کامـم ،ارزیـابی منـافع و
برنامهریزی استراتژیک برای مدیریت محیطزیست است ،ممکن است در برخی شـرکتها شـامم گزارشـگری و حسابرسـی نیـز
باشد».
بوما و راندروین ( )2002با انجام تحقیقی دریافتند که بیشتر تحقیقات حسابداری مـدیریت محیطزیسـت ،تجـویزی هسـتند و
اغلم بر تعداد محدودی مطالعه موردی استوار هستند .تحقیقات تجربی انجام شده در حسابداری مدیریت محیطزیست محـدود
هستند و اغلم به جای آنکه به تجزیه و تحلیم یا ارزیابی انتقادی اثربخشی ابزارهای جدید بهردازند ،به تشریح وضـعیت موجـود
میپردازند.
حسابداری مدیریت زیستمحیطی ،از سه منظر بر حوزه محیطزیست نگاه میکنند:
 -1دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی
این مطالعه از دیدگاه مبتنـی بـر منـابع طبیعـی در حمایـت از مـدل هـای چـارچوب آزمایشـی ،همـانطور کـه توسـط هـارت
()1995پیشنهاد شده ،استفاده می کند .دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی استدالل می کند که تنها در تـورتی مـی تـوان مزیـت
رقابتی راحفظ نمود که امکان ایجاد سود پشتیبانی شده توسط منابع که به راحتی توسط رقبا قابم تقلید نباشند ،وجود داشـته
باشد .اینامر شامم سه استراتژی مرتبط است:
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-1پیشگیری از آلودگی؛ -2نظارت بر محصول؛ و  -3توسعه پایداری .هر کدام از این موارد دارای عوامـم محرکزیسـت محیطـی
متفاوت اند ،که بر پایه منابع کلیدی مختلش شکم گرفته ،و دارای منابع مختلش مزیت رقابتی اند .به عنوان مثال ،حذف آالینده
ها از فرآیند تولید می تواند کارایی را از طریق (الش) کاهش نیاز به ورودی ها( ،ب) ساده سازی روند،و (پ) کاهش هزینـه هـا و
بدهی های سازگاری ،افزایش دهد ( .)10نظارت بر محصوالت ،گسترهکار را تا حد شمول پیشگیری از آلودگی در طول زنجیـره
ارزش یاچرخه عمرسیستم محصول شرکتوسعت می بخشد .از طریق تعهد مدیریت ارشد ،مـی تـوان بـه طـور مـوثر در فرآینـد
توسعه محصول ،جایی که مزیت رقابتیبالقوه استراتژیِ تصویبی ایجاد می شود ،ادغـام نمـود .در نهایت،یـک اسـتراتژی توسـعه
پایدار نه تنها به دنبال کاهش آسیبزیست محیطی است ،بلکه در پی تولید عملکرد مـداوم زیسـت محیطـی در آینـده بـه روش
پایدار می باشد.عالوه بر این ،اگر عملکرد زیست محیطی بهبود یافته بر شهرت شـرکت تـاثیر گـذارد ،بـه طـور غیرمسـتقیم بـر
توانایی مدیریتمنابع آن نیز موثر خواهد بود .ادغام منابع و توانایی ها در تمامی بخش های مختلش شرکت ارزش افزوده فراتـری
را فراهمخواهد کرد .شارما و وردنبورگ ( )1998اظهار داشتند که قابلیت های خـا

شـرکت مـی توانـد هزینـه هـا را کـاهش

داده،عملیات ها ،کیفیت محصوالت ،تمایز محصوالت ،و روحیه کارکنان را بهبود بخشده و شهرت شرکت را بیشتر نماید .دیدگاه
مبتنی بر منابع طبیعی با سه استراتژی مرتبط ،درباره عدم اطمینان زیست محیطی که شرکت با آن مواجه است ،بینش تازهای
را فراهم می آورد.
مطالعات متعدد از طریق دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی شواهدی را نشان داده اند و نتیجه گرفتند که سه نوع از این اسـتراتژی
ها می توانند یک مزیت رقابتی پایداررا ایجاد کنند .با این حال ،هارت و داول ( )2011نظریه دیدگاه مبتنی بر منـابع طبیعـی را
بر اسای تحقیقات تجربی موجوددوباره ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند که اکثر فرضیههای هـارت ( )1995تـحیح انـد .بـا ایـن
حال ،نحوه تاثیر منابع شرکت بر عملکرد زیست محیطی نیازمند تحقیقفراتر است .مطالعـه ویجتیلیـک ( ،)2017یـک نمونـه از
مطالعات اخیر است که ازترکیم منابع سازمانی در تجزیه و تحلیم خود بهـره بـرده ،کـه اخیـراش اثـر تعـدیم کننـده حسـابداری
مدیریت زیست محیطی برارتباط بین استراتژی پایداری پیشگیرانه و عملکرد پایدار شرکت را آزمایش کرده است.با توجه به این
که حسابداری مدیریت زیست محیطی برای نظارت بر هزینه های زیست محیطی و ثبت و ضبط عملکرد زیست محیطی مفیـد
می باشد ( ،)11منابع و قابلیت های سازمانی ،از قبیم :تعهد مدیریت ارشد،استراتژی زیست محیطی و آگاهی از عـدم اطمینـان
زیست محیطی ،پیش شرط های مربوط به حسابداری مدیریت زیستمحیطی خواهند بود .بنابراین ،این مطالعه از دیدگاه مبتنی
برمنابع طبیعی به عنوان مبنای نظری جهت توضیح ترکیم اینمنابع در بهبود مداوم عملکرد زیست محیطـی شـرکت هـا بهـره
می برد .
 -2استراتژی زیست محیطی ،حسابداری مدیریت زیست محیطی و عملکرد زیست محیطی سازمانی:
استراتژی های زیست محیطی را می توان تحت عنوان مجموعه ای از طرح هایی تعریش نمود که قادرند تاثیر عملیات بـرمحیط
طبیعی را از طریق محصوالت ،فرایندها و سیاست های شرکتی همانند کاهش مصرف انرژی و زباله ها ،اسـتفاده ازمنـابع پایـدار
سبز و اجرای سیستم مدیریت منابع زیست محیطی کاهش دهند( .)12توجه مدیریت بهمسائم زیست محیطی موجـم توانـایی
شرکت در ایجاد استراتژی زیست محیطی پیشگیرانه می شود  .شرکتهایی که دارای استراتژی های هدایتی پیشـگیرانه انـد ،رو
به سوی بهبود عملکرد زیست محیطی داشته واین امر را در استفاده از شاخصهای عملکرد زیست محیطی بروز خواهند داد.
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امروزه همه شرکت ها نیازمد توسعه و تدوین استراتژی زیست محیطـی پیشـگیرانه ،سیسـتم هـای اطالعـات زیسـت محیطـی
وسیستم کنترل مدیریت زیست محیطی هستند.استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی و سیستم کنترل مدیریت زیست
محیطی در شرکت ها تحت تاثیر استراتژی زیست محیطی شرکت به عنوان بخشی از استراتژی تجاری مـی باشـد .حسـابداری
مدیریت زیست محیطی می تواند به شرکتها در برآورده نمودن مسئولیت های زیست محیطی کمک نموده و منجر به شناسایی
مزایای اقتصادی محیط زیست بهبودیافته و عملکرد اقتصادی شود ( )13وهمچنین رویکردی جهت افشای اطالعاتی اسـت کـه
به شرکت ها در رسیدن به عملکرد محیطی و مالی بهتر کمک می کند .در عوض ،سیسـتم کنتـرل مـدیریت زیسـت محیطـی،
کاربرد موثر و مفید منابع موجود توسطمدیران جهت ارتقای عملکرد زیست محیطی را تضمین می کنـد  .بنـابراین ،هـر دو بـه
گونه ایطراحی شده اند که به منظور دستیابی به عملکرد زیست محیطی پایدار به اهداف شرکت دسـت یابنـد ( .)14رودریگـز و
همکاران ( )2013و لیسی ( )2015نشانمیدهند که شاخص های عملکرد زیستمحیطی از طریق فرایند ارزیابی عملکرد زیسـت
محیطی با استراتژی زیست محیطی شرکت ارتباط برقرار می کنند .ازسوی دیگر ،نتـایج تحقیقـات تجربـی هنـری و جورنولـت
( ،)2010کرایست و بوریت ( ،)2013و جورنولت ( )2016نشان دادکه برنامه ریزی استراتژی هـای زیسـت محیطـی بـه عنـوان
بخشی از بسته کنترل زیست محیطی می تواند از طریق استفاده ازحسـابداری مـدیریت زیسـت محیطـی ،عملکـرد محیطـی و
اقتصادی شرکت ها را بهبود بخشد.
 -3توسعه EMA
حسابداری متعارف غالباروی سودآوری تمرکز دارد و دیگر تاثیرات عمده تجاری مانند تغییرات اقلیمی ،استفاده از منابعغیر قابم
تجدیدیا دیگر مسائم زیست محیطی و مسائم اجتماعی در زنجیره های عرضه را نادیده می گیرد .تاثیرات منفیمحیط زیستی و
اجتماعی که مورد توجه قرار نگرفتند،محققان را به انتقاد از حسابداری متعـارف تحریـک کـرده وحسـابداری مـدیریت زیسـت
محیطی (و به طور گسترده تر ،حسابداری اجتماعی ،محیط زیست و پایداری) در سال هایـاخیر برجسـته کـرده انـد EMA.بـا
متمایز ساختن خودش از حسابداریمتعارف ،اهمیت ردیابی ،مدیریت و گزارش هزینه های کامم ،کلییا واقعی و تاثیرات فعالیـت
های تجاری که حسابداریمتعارف اغلم آنها را نادیده می گیرد ،برجسته می سازد  .اساسا EMA ،به سازمانها کمک می کنـدتا
رد پاهای اقتصادی و محیط زیست را به دست آورند و عملیات کامم شرکت های خود از جمله زنجیره های عرضه رابـه عنـوان
فعالیتی با تاثیرات اقتصادی و زیست محیطی مورد آزمایش قرار دهند  .برای رسـیدن بـه ایـن هـدف نهـایی ،تجـارت بایـدیک
سیستم مدیریت زیست محیطی،از جمله  ،EMAبرای ثبت ،تجزیه و تحلیم و گزارش هایی کهاز لحاظزیسـت محیطـی تـاثیرا
اکولوژیکی و مالییک سیستماقتصادی تعریش شده ،به کار گیرند (به عنوان مثال یـک شـرکت ،کارخانـه ،منطقـه ،ملـت) (.)15
 EMAبه طور فزاینده ای به عنوان یکی از کلید های اتلی برای باز کردنتنش درازمدت درک شـده بـین توسـعه اقتصـادی و
تخریم محیط زیست و دستیابی به موارد کسم و کار برد-برد دیده شده است EMA.یک اتطالح وسیع است که انـواع ابـزار
حسابداری و کنترل عملکرد را در بر می گیبرد .)،ریکاردسون و همکاران ( EMA )2005را یک فرم از تکنولوژی مـدیریتی در
نظر می گیرند که شامم ابزارها و تکنیک های مختلش جمع آوری ،تحلیم و ارتباط اطالعات هدفمند مـی شـود .ایـن مجموعـه
نسبتا جدید ازابزارهایحسابداری مدیریت شامم ابزارهای مختلفی نظیر حسابداری هزینه های زیست محیطی ،حسابداری هزینه
جریانمواد  ،معیار سنجش،حسابرسی  ،کنترل های محیط زیستیا کارت امتیازی متوازن  ،همه با هدف کمک بـه شـرکت هـایی
که به دنبال بهبود عملکردزیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی خود هستند ()16
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طبقه بندی ابزارهای EMA
ادبیات پیشین ،این مفهوم انعطاف پذیر و گسترده را مورد بررسی قرار داده و تعدادی از ویژگی ها و عملکرد هایEMAرا ارائـه
می دهد .این عملکرد هابه سه دسته زیر خالته می شوند ( )1اندازه گیری )2( ،حسابرسی و معیار سنجشی ،و( )3ابزار کنترل.
ابزار های اندازه گیریاولین و مهمترین ویژگی EMAتاکید آن بر اندازه گیری جریان پولی و فیزیکی در چرخه عمر یک محصـول یـا سیستماسـت.
مطالعات قبلی نشان می دهد که حسابداری متعارفغالبااز معیارهای پولی استفاده می کند و وزن کمتری رویاطالعات غیر پـولی
قرار داده است (باریت و همکاران2002 ،؛ گری و ببینگتون .)2001 ،جنبه های زیست محیطیعملکرد که شامم اطالعـات غیـر
پولی می شود ،ممکن است در حسابداری متعارف کامال نادیده گرفته شود EMA .شامم روش های فیزیکی برای مصرف مـواد
و انرژی ،جریان و دفع نهایی می شود و روش های پولیشامم روش هایی برای هزینه ها ،پس اندازها و درآمد مربوط به فعالیـت
ها یا جریان های مواد با تاثیرات بالقوه زیستمحیطی است( .)17حسابداریهزینهجریانمواد بـا تاکیـد بـر پیونـدمعیارهای پـولی و
فیزیکی،یکی از برجسته ترین روش های EMAاست .
به طور کلی تر ،حسابداری هزینه های زیست محیطی (یا هزینه زیست محیطـی) کـه مسـتلزم شناسـایی ،ردیـابی و تخصـیص
هزینه های زیست محیطی به تورت جداگانه است و این هزینه ها را برای مـدیران بیشـتر قابـم مشـاهده مـی سـازد ،توسـط
بسیاری از مطالعات قبلی برای کسم و کار و همچنین سازمان های غیر انتفاعی و شهرها حمایت شده است  .ادعا می شود کـه
هزینه های قابم مشاهده در حسابداری متعارف تنها بخـش کـوچکی از هزینـه هـای محـیط زیسـتی کلـی شـرکت را در نظـر
میگیرند .به طور خا

جوشی و همکاران ( )2001به طور تجربی دریافتند که برای هر  1دالر افزایشـدر هزینـه هـای مشـهود،

حدود  10دالر افزایش در هزینه های پنهان مرتبط ،نظیر هزینه هایی که می توان با اتخاذ معیار های زیسـت محیطـی نادیـده
گرفته شوند ،وجود دارد .این شامم نسبت های کامم بزرگتر بالقوه یا هزینه های چرخه زندگیاست که روی حسـابداری هزینـه
های کامم زیست محیطی تاکید دارند ،نمی شود( .)18در دیدگاه سیسـتم ها،تحلیـم چرخـه زنـدگی فهرسـتی ازمحصـول یـا
خدماتی را فراهم می کند که قادر به جمع آوری تمام اثرات زیست محیطی ممکندر سراسر یک زنجیره تامین است (.)19عالوه
بر این ،تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در منابع ،دارایی ها یا پروژه های زیست محیطی نیاز به حمایت ازجانـم شـاخص
های سرمایه گذاری زیست محیطی دارد .حسابداری سرمایه گذاری محیط زیست (یا ارزیابی سرمایه گذاریزیست محیطی) یکی
دیگر از راهبرد های اندازه گیری مهم EMAرا تشکیم می دهد .در ارزیابی گزینه های سـرمایه گذاریزیسـت محیطـی ،هزینـه
های زیست محیطی مانند مصرف آب و برب و بازگشت هایی مانند فروش مواد بازیافتی بایدشامم شود و با ارزیابی هزینـه هـای
کامم و خطرات مختلش گزینه های سرمایه گذاری های واقعی مقایسه شود .هنگام تحقیق در مورد یک آسیاب برنج )20(،برای
مثال دریافتندکه استفاده از ابزارهای ،EMAبه ویژه ،ارزیابی سرمایه گذاری هـای فیزیکـی و پـولی ،در ارزیـابیخطرات محـیط
زیستمرتبط با تخلیه و سوزاندن پوسته برنج ،به تجسم هزینه ها و سـود هـای دو گزینـه سـرمایه گـذاری رقـابتی کمـک مـی
کند.حســابداری ســرمایه گــذاری زیســت محیطــی همچن ـین بــه بهبــود عملکــرد زیســت محیطــی طــوالنی مــدت در طــول
دورهسرمایهگذاری کمک می کند.حسابداری پایداری که از اندازه گیری و حسابداری برای عملکرد زیست محیطی توسعه یافته
است ،بر ادغام اطالعات اقتصادی ،محیط زیستی و اجتماعی تاکید دارد .اگر چه حسابداری پایداری گاهی توسط نظریه پـردازان
انتقادی به عنوان یک روش یا مد زود گذر مورد بررسی قرار می گیرد ،از دیـدگاه مـدیریتی ،حسـابداریهایداری رامـی تـوان بـه
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عنوان یک ابزار مهم برای کمک به تعیین برنامه های کوتاه و بلند مدت ،شناسایی محدودیت هاینابع و ظرفیـت مـورد اسـتفاده
برای ادغام و دستیابی به اهداف مالی ،محیط زیستی و اجتماعی است  .این ابزارهمچنین در زمینه حسـابداری مـدیریت کـربن
پیشنهاد شده است )21(.
ابزار معیار سنجی و حسابرسیعالوه بر اندازهگیری ،حسابرسییکی دیگر از مهمترین عناتر EMAاست .مقایسه کردن و معیارسـنجی در مقابـم اسـتانداردها،
دستورالعمم ها و عملکرد رقیم برای اطمینان از پـذیرش محیطزیسـت و رسـیدن بـه اهـداف زیسـت محیطـی حیـاتی اسـت.
حسابرسی اکولوژی (یا حسابرسی محـیط زیسـتی) شـامم روشهایبازرسـی سیسـتماتیک ،مسـتند (و معمـوالمنظم) در اثـرات
اکولوژیکی یک سازمان است .این روشها نه تنها بر ارزیابی انطباقی تمرکز دارد که امکان مقایسه مقادیر واقعی با اهداف داخلییـا
استانداردهای  /قوانین خارجی را فراهم می آورد .بلکه همچنین روی ارزیابی پیشرفت متمرکز است که به سازمانها برای بهبـود
فرایندها ،محصوالت و خدمات کمک میکند  )22(.حسابرسی پایداری از یک دیدگاه حتی گسترده تر اسـتفاده مـی کنـد ،از آن
جایی که روشهای بازرسی شامم سه بعد پایداری می شود :اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصـادی .ایـن رونـد ارزش و پیشـرفت
بعدی رادر سه بعد اندازه گیری می کنـد .بـه طـور خـا  ،مقـادیر از طریـق مـاتریس هـای عملکـرد در برابـر مجموعـه ای از
شاخصهای عملکرد (یا معیارها) و یا در برابر مجموعه ای از دستورالعمم های پایداری اندازه گیری می شوند.
در راستای حسابرسی ،معیار سنجی زیست محیطی و پایداری ،به منظورنشان دادن نقاط قوت وضعش خودشرکت ،روی مقایسه
مستمر عملکرد محیطی با دیگر شرکت ها یا بخش های شرکتی تمرکز دارد .این ابزار ،شـیوه ای را فـراهم مـی کنـد کـه درآن
شرکت ها بتوانند از لحاظ مسئولیت زیست محیطی و اجتماعی خود به حساب آورده شده و اقداماتی را برای بسیاری ازشـرکت
ها ایجاد می کنند .

ابزار های کنترلیکی دیگر از جنبه های مهم  ،EMAعملکرد کنترل زیست محیطی آن است EMA .نیاز بـه یـک سیسـتم کنتـرل مـدیریت
مناسم در محم دارد تا اطمینان حاتم شود که سازمان به طور روزانه کار می کند تا استراتژی مورد نظـر خـود را اجراکنـد و
عوامم زیست محیطی را در هسته تجاری خود ادغام کند .کنترل پایداری و محیط زیسـت بـه عنـوان یـک راهبردوسـیع ،روی
استفاده از روش های مالی و همچنین کنترل استراتژیک برای تاسیس و تسهیم اجرای استراتژی های زیسـت محیطـی تاکیـد
دارد( .)23فرایند کنترل زیست محیطیاطمینان می دهد که اطالعاتمالی و محیط زیست ضروری به درستی گرفته شده و منابع
مرتبط در دستیابی به اهداف زیست محیطی شرکت به دست آمده است .به طور خا

تر ،به عنوان ابزار نظارت ،کنترل زیسـت

محیطی نشان دهنده ابزار ارتباطی بین مدیران و زیردستان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات  EMAو تصمیم گیری تـحیح
برای بهبودمحیط زیست است .سیستم اطالعات محیط زیست نیاز دارد که شرکتهای تجاری بـه طـور سیسـتماتیک بـه جمـع
آوری ،پردازش و ذخیره اطالعات برای تصمیم گیری محیط زیستی بهردازندویکی دیگر از ابزار هـای ضـروری EMAمحسـوب
می شود .یک سیستم اطالعات زیست محیطی ،با جمع آوری و تحلیالنواعاطالعات جدید برای برنامه ریزی بهتر ،توسعه ،هدایت
و کنترل مدیریت زیست محیطی ،سیستم اطالعاتی موجودشـرکت را تکمیـم مـی کنـد .ایجادیـک سیسـتم اطالعـاتی زیسـت
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محیطی ممکن است برای اندازه گیری تغییرات ارزش اقتصادی و زیست محیطی و ادغام نگرانی های زیست محیطـی در روال
تجاری امکان پذیرباشد.
به وضوح کنترل عملکرد برای پایداری نه تنها ارزیابی اقتصادی و محیط زیستی بلکه همچنین ارزیابی عملکرد اجتماعی و فراتر
از آن را در بر می گیرد .کارت امتیاز دهیم توازنهایداری مستلزم یک راهبرد سیستماتیک در اتصال مدیریتهایداری به اسـتراتژی
تجاری است.به طور دقیق تر ،کارت امتیازدهیمتعادل پایدار ،دیدگاه های اجتماعی و زیسـت محیطـی را در فرآینـد مـدیریت و
اندازه گیری برای موفقیت مالی شرکتها ،رضایت مشتری ،بهبود روند ،یادگیری سازمانیو نوآوری محصول ،ادغـام مـی کنـد  .بـه
همین ترتیم ،اینابزارEMAبرای دستیابی به اهداف پایداری شرکت بسیار مورد بحث قرار گرفته است .اخیرا،بر اهمیت اتصال و
تعامم بین راهبرد های مختلش  EMAبرای افزایش اثربخشی مدیریت محیط زیست وپایداری تاکید کردند.

ارتباط حسابداری مدیریت زیستمحیطی ) (EMAبا سایر انواع حسابداری و گزارشگری برونسازمانی:
اطالعات زیستمحیطی جمعآوری شده برای اهداف گزارشگری برونسازمانی برای تصمیمات درونسازمانی نیز میتوانند بسیار
مفید باشند .امّا وقفه اطالعات زیستمحیطی که باید در حسابداری ملـی و مـالی گـزارش شـود معمـوالش حـدود تـراز مجموعـه
اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیریهای درونسازمانی مدیران میباشند.
بنابراین اغلم ،بهای تصمیمگیری میتوان تنها بردارهای جمعآوری شده جهت گزارشـات برونسـازمانی اتکـا نمـود ،بلکـه ایـن
اطالعات تنها میتوانند نقطه شروع مناسبی برای سازمانهایی باشند که تاکنون از اطالعات حسابداری مدیریت زیسـتمحیطی
برای اهداف داخلی خود استفاده ننمودهاند.
روابط حسابداری مدیریت محیطزیست با گزارشگری و حسابداری ملی:
بین حسابداری مدیریت محیطزیست ) (EMAو حسابداری ملی ارتباط تنگـاتنگی وجـود دارد .در سراسـر دنیـا سـازمانهای
زیادی دادههای مربوط به محیطزیست را به دولت گزارش میکنند .بـهعنوان نمونـه در سـال  2003کمیسـیون اروپـا الزامـات
گزارشگری خود را اتالح نمود تا «مجموع مخارج جاری حفاظت از محیطزیست» بهگونهای مناسـم افشـاء شـوند .کشـورهای
عضو اتحادیه اروپا باید هر ساله این اطالعات را به اداره آمار اتحادیه اروپا گزارش کنند.
اطالعات پولی که در سازمان برای اهداف گزارشگری ملی جمعآوری شدهاند ،معموالش محدودتر از اطالعـات پیچیـده مـورد نیـاز
برای تصمیمگیریهای حسابداری مدیریت محیطزیست ) (EMAهستند امّا در هر حال میتوانند نقطه شروع مناسـبی بـرای
این تصمیمات باشند.
روابط حسابداری مدیریت زیستمحیطی ) (EMAبا حسابداری و گزارشگری مالی:
همانگونه که بیان گردید ،اطالعات زیستمحیطی که شهرکها در گزارشهای مـالی خـود افشـاء میکننـد ،هـر سـاله درحـال
افزایش است .حسابداران در تهیه اطالعات سازمان نقش کلیدی دارند و حسابرسی مستقم در بررسی جهـت اطالعـات گـزارش
شده و همچنین بررسی سیستمهای اطالعاتی نقش مهمی ایفا میکنند.
اطالعات پول جمعآوری شده درخصو

مسائم زیستمحیطی که برای اهـداف گزارشـگری مـالی تهیـه شـدهاند نیـز معمـوالش

محدودتر از اطالعات پیچیده مورد نیاز برای تصمیمگیریهای حسابداری مدیریت زیستمحیطی درونسازمان هستند.
روابط حسابداری مدیریت زیستمحیطی ) (EMAبا گزارشگری عملکرد محیطی شرکت:
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هر چند که حسابداری مدیریت محیطزیست در مرحله اول بر تصمیمگیری افراد درونسازمانی تاکید دارد ،امّا اطالعات فیزیکی
مربوط به محیطزیست اغلم به ذینفعان برونسازمانی نیز گزارش میشود.
اغلم گزارشهای عملکرد زیستمحیطی که از رهنمودهای اختیاری اتحادیه اروپا در رهنمودهای مشابه پیروی میکنند ،شامم
اطالعات حسابداری فیزیکی مورد نیاز برای حسابداری مدیریت محیطزیست ) (EMAهم هستند .مثالش بسیاری از شرکتها در
ژاپن ،اطالعات فیزیکی و پولی حسابداری مدیریت محیطزیسـت ) (EMAرا در گزارشهـای محیطـی خـود افشـاء میکننـد.
قوانین برخی کشورها از جمله قانون حسابداری سبز دانمارک نیز شرکتها را ملـزم بـه گـزارش اطالعـات حسـابداری فیزیکـی
نمودهاند.
اجرای حسابداری زیستمحیطی
براسای استاندارد بینالمللی ایزو  ،14000شرکتها باید ممیزیهای زیستمحیطی را بهتورت دورهای با هدف نشان
دادن چگونگی رعایت مسائم زیستمحیطی انجام دهند .این ممیزی به ارزیابی و کنترل مدیریت زیسـتمحیطی
و مطابقت این مسائم با خطمشی داخلی شرکت و قوانین حکومتی میپردازد .به این ترتیـم در بـروز حـواد و
انجام اقدامات قانونی علیه شرکت و آثار نامطلوبی جلوگیری میکند که ممکن است برافکـار عمـومی و کارکنـان
شرکت تاثیر داشته باشد 24.حسابداری زیستمحیطی به دنبال آشکار ساختن زوایای پنهان حسابداری است تـا
به این وسیله هزینههای زیستمحیطی را قابم رؤیت کرده و به درک ابعاد مختلش آن کمک کند .این امر به نوبه
خود ،مدیریت هزینههای زیستمحیطی و کاهش هزینهها را از طریق برقراری ارتباط بین هزینهها و فعالیتهـای
بوجود آورنده آن تسهیم میکند25.
شناسایی هزینههای زیستمحیطی شرکت و جمعآوری اطالعات اولیه در مورد تنوع ،پراکندگی ،وسعت و علـت آنهـا،
که در این بخش الزم است نحوه شناسایی و افشاء هزینههای زیستمحیطی بیان شود:
الش :هزینههای زیستمحیطی که در نتیجه مخارج زیادی ایجاد میشود به وقوع در تـورتهای مـالی شناسـایی خواهـد شـد؛
هزینههای زیستمحیطی که در نتیجه مخارج آینده مورد انتظار متحمم میشود ،زمانی در تورتهای مالی شناسـایی خواهـد
شد که دارای معیارهای شناسایی بدهی باشد26.
ب :هزینه زیستمحیطی شناسایی شده در دوره جاری که برای پاکسازی یا پرداخت جریمه تحمم شده است ممکن اسـت بـه
خاطر خسارت به محیطزیست در دوره یا دورههای قبم باشد ،در نتیجه ،این هزینه باید بـرای دوره یـا دورههـای قبـم در نظـر
گرفته شود27.
در مورد جریانهای ماده و انرژی ،دادههای غیرمالی در شرکت ردیابی و گزارش شود ،جمعآوری و گزارشگری مـنظم
معیارهای غیرمالی ،بازخوردهایی را فراهم می آورد که از نیروی کار حمایت کند ،یعنی پشـتیبانی از افـرادی کـه
وجود آنها و عملکردشان برای دستیابی به محیطی خوب ،حیاتی و ضروری اسـت .منظـور از دادههـای غیرمـالی
توجه به نیروی کار ماهر است که اگر اظهارنظر آنها مدنظر مدیران قرار گیـرد موجـم بهبـود تولیـد و همچنـین
کارایی باالتر عوامم میشود ،بهویژه زمانی که تالشهایشان در نظـر گرفتـه شـود و دسـتیابی بـه نتیجـه خـوب،
پاداش به همراه داشته باشد28
ردیابی و گزارش فرضیههای زیستمحیطی ،یعنی فرضیههای که در مرحله دوم شناسایی شده ،باید در چارچوب نظام
حسابداری ثبت و گزارش شود.

24

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،27مهر 1400

بررسی الگوهای تصمیمگیری مورد استفاده دو شرکت از نظر حساسیت ثبت به آثار ،هزینههای زیستمحیطی که این
هزینهها را میتوان در مرحله طراحی ،تولید و خدمات مربوط به محصول و فرضیههای تولید آن کنترل کرد.
دخالت دادن هدفهای زیستمحیطی و معیارهای غیرمالی عملکـرد در نظـام بودجـهریزی و ارزیـابی عملکـرد ،بـرای
هدفهای زیستمحیطی که الزم است جایگاهی مانند هدفهای راهبردی و مالی تعیین شود .نظامهـای ارزیـابی
عملکرد و پاداشی که هزینهها و هدفهای زیستمحیطی را نادیده میگیرد ،به سیاستهای محیطـی هدفمنـد و
ابتکارهای راهبردی کسم وارد میکند.
ابداع روشهای مناسمتر برای تخصیص هزینههای زیسـتمحیطی بـه تولیـدات ،فرآینـدها و واحـدهای سـازمانی بـا
استفاده از روش هزینهیابی برمبنای فعالیت که در مدیریت برمبنای فعالیت میتوان هزینـهها را بـه فعالیتهـای
ایجاد کننده آنها ربط داده و از این طریق ،آنها را به تولیدات و فرآیندهایی متصم کرد کـه نیازمنـد فعالیتهـای
یاد شده است .مدیریت برمبنای فعالیت به اهمیت تصمیمهای اتخاذ شده در مرحله طراحی توجـه دارد ،زیـرا در
این مرحله بیش از  %90هزینـههای زیسـتمحیطی تعیـین میشـود .بکـارگیری مـدیریت برمبنـای فعالیـت ،از
تالشهای انجام شده برای جلوگیری از آلودگی و طراحی مبتنی بر رعایت محیطزیست پشتیبانی میکند29.
گسترش دامنه حسابداری زیستمحیطی از طریق تجزیه و تحلیم ،حرفه سیاست و زنجیره ارزش ،در این بخـش کـم
فرآیند از مرحلهای که ساده از زمین استخراج میشود تا مرحلهای که مواد اولیـه تولیـد میشـود و همچنـین از
مرحلهای که محصول به خریدار ارائه میشود تا مرحلهای که مصرف ،ضایع و هدر رفته و به زمـین برمیگـردد و
در تورتی که قابم بازیافت باشد پس از بازیافت مجدد ،باید بررسی شود30.
با انتشار گزارشهای زیستمحیطی ،اعتقادات و مسئولیتهای شرکت درخصو

محیطزیست بهتر افشاء شـود و بـه

اطالع افراد ذینفع برسد که شرکتها در تورتی میتوانند به مقبولیت همگانی برسند که بتوانند در جهـت رفـع
نیازهای استفاده کنندگان از گزارشهای خود اقدام مثبـت و رو بـه جلـویی بردارنـد و نسـبت بـه آن بیتفـاوت
نباشند .با انتشار و گزارشهای زیستمحیطی ،شـرکتها میتواننـد فاتـله بـین انتظـارات اسـتفاده کننـدگان و
گزارشهای خود را کاهش دهند و این همان گام برداشتن در راه مقبولیت همگانی و هـدف نهـایی هـر سـازمان
است.
هدف سازمان را باید «توسعه پایدار» قرار داد .امروز باید بتوان بهبود مستمر کیفیت زندگی بر کره زمـین را در آینـده
تضمین نمود .نسم حاضر محیطزیست را از پشتیبان خود به ار نبردهاند ،بلکه از آیندگان به امانـت گرفتهانـد.
بنابراین ،حفظ و حراست از این امانت ضروری است31.
اهداف حسابداری زیستمحیطی )(EMA
در راستای اهداف حسابداری زیستمحیطی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1تعیین فرتتهای زیستمحیطی و محدود کردن هزینههای اضافی که فاقد ارزش افزوده هستند.
 .2برآورد و محاسبه هزینههای محیطزیستی شرکتها و گنجاندن آن در سربار کارخانه
 .3مشخص کردن فرتتهای محیطزیستی برای ایجاد سود خالص
 .4ایجاد و نگهداری یک سیستم اطالعاتی زیستمحیطی برای ارتقاء مدیریت عملیاتی
 .5تعیین هزینهها و بازده آتی ناشی در پیادهسازی سیستم اطالعات مدیریت محیطزیست
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 .6کمک به طراحی یک فرآیند تولیدی کاالها و خدمات سازگار با محیطزیست31
حسابداری زیستمحیطی در ایران
ایران هم مانند خیلی از کشورها ،با مشکالت عدیده زیستمحیطی روبروست ،بطوری که پایتخت آن بهعنوان یکی از آلودهترین
شهرهای جهان لقم گرفته است .حسابداری محیط زیست در ایران ،در بُعد مالی ،طبیعتاش به منظور پیروی از اتول پذیرفته شده
حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد و در بُعد حسابداری مدیریت نیز مورد توجه شرکتهای بورسی ایران قرار گرفته و برخـی
از آنها از اطالعات حسابداری مدیریت زیستمحیطی استفاده میکننند .در بُعد ملی ،نیز آنچنانکه بیشتر ذکـر شـد ،حسـابداری
محیطزیست ،حسابداری محیطزیست در سطح اقتصاد کالن و محاسبات ملـی تبلـور مییابـد کـه بـا دیـده شـدن ایـن بُعـد از
حسابداری محیطزیست در اسناد باالدستی نبودن برنامه چهارم و پنجم کشور ،امیـد اسـت کـه پیشـرفت چشـمگیری در حـم
معضالت زیستمحیطی کشور حاتم شود .با این حال ،از آنجا که در ایران هیچ قـانون ،اسـتاندارد یـا آئیننامـهای شـرکتها را
ملزم به افشای اطالعات زیستمحیطی نمیکند ،هرگونه افشاء از سوی شرکتهای بهتورت داوطلبانه است و تحقیقات نیـز بـه
تبع این امر ،حول افشائیات اندک و ساختار نیافته برخی از شرکتها که به این مسئله توجه دارند ،تورت میگیرد .این امـر در
حالی است که شواهد حاتم از تحقیقات تجربی بیانگر توجه روزافزون به افشای اطالعات زیسـتمحیطی اسـت 32.چالشهـای
موجود حسابداری مدیریت زیستمحیطی ) (EMAدر ایران با توجه به رویههای حسابداری فعلی.
عالوه بر مطالم پیش گفته قانونی که بر سر راه استفاده از حسابداری زیستمحیطی در ایـران وجـود دارد .سـبک و نـوع رویـه
حسابداری فعلی و موجود نیز چالشهایی برای حسابداری زیسـتمحیطی ایجـاد مینماید.محـدودیتهای سیسـتم حسـابداری
مدیریت سنتی ،جمعآوری و ارزیابی دادههای زیستمحیطی را با مشکم مواجه مینماید این محدودیتها ممکن اسـت موجـم
شود تصمیمگیری مدیریت برمبنای اطالعات غلط و مبهم انجام گیرد .بـه بیـان دیگـر ،مـدیران ممکـن اسـت پیامـدهای مـالی
عملکرد محیطی و هزینهها و منافع بالقوه بهبود عملکرد زیستمحیطی شـرکت را بـه خـوبی بشناسـند .برخـی از چالشهـای
پیشرو در این حوزه به این شکم هستند که:
 .7ارتباطات بین داور حسابداری و سایر بخشهای شرکت اغلم به روشنی مشخص نیست :کارکنان فنـی شـرکت اغلـم
تجربه و آگاهی زیادی درخصو

مسائم زیستمحیطی بهویژه جریان انرژی ،آب و سایر موارد ندارند ،امّا از سوی دیگـر

این افراد اغلم آگاهی اندکی درخصو

چگونگی انعکای این مسائم در مدارک حسابداری شرکت دارنـد .در مقابـم در

حالی که حسابداران دارای اطالعات مالی و حسابداری زیـادی هسـتند ،آگـاهی چنـدانی از مسـائم زیسـتمحیطی کـه
سازمان با آن روبروست ،ندارند .بنابراین کارکنان فنی شرکت اغلم اطالعات حسابداری فراهم شده توسط حسابداران را
مفید نمیدانند .لذا ضروری است که ارتباط بین بخش حسابداری و سایر بخشها و افـراد حرفـهای درگیـر در مـدیریت
محیطزیست بهبود یابد.
 .8اطالعات هزینههای محیطی اغلم در حساب سربار «پنهان» شدهاند .هزینههای زیستمحیطی متعددی وجـود دارنـد
که سهواش در مدارک و ثبتهای حسابداری پنهان شدهاند و مدیریت به راحتی نمیتوانـد اطالعـات آنهـا اسـتفاده نمایـد.
شیوه متداولی که اغلم منجر به پنهان شدن سهوی هزینههای محیطی ،آن است که شـرکت بـهجای آنکـه هزینـههای
محیطی را مستقیماش به محصوالت یا فرآیندهایی که هزینه را ایجاد میکنند اختصا

دهـد ،آنهـا را بـه حسـاب سـربار

منظور مینماید .با انتقال هزینههای زیستمحیطی به حساب سربار ،تفکیک هزینههای ثابت (کـه کـاهش آنهـا مشـکم
است) از هزینههای متغیر (که باید توسط اقدامات پیشگیرانه مدیریت کاهش یابند) مشکم میشـود .انتقـال هزینـههای
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محیطی به حساب سربار در مواقعی که هزینههای سربار برای اهدافی از قبیم قیمتگذاری به مراکـز هزینـه تخصـیص
مییابند نیز مشکمساز است.
سازمانها ،راهکارهای مختلفی را برای حم مسئله هزینههای زیستمحیطی پنهان بهکار گرفتهاند .متداولترین راهکـار،
ایجاد ،ایجاد طبقات مختلش هزینه یا مراکز هزینه جداگانه برای فعالیتهای مدیریتی محیطی مشخص است.
 .9اطالعات مربوط به مواد مورد استفاده ،هزینه و جریان اغلم قابم پیگیری نیست :هر چنـد هـر سـاله در شـرکتهای
بزرگ ،مدارک و اطالعات بسیار زیادی درخصو

جابجایی مواد در سیستم برنامـهریزی منـابع بنگـاه ) (ERPو سـایر

سیستمهای نرمافزاری تهیه میشود ،امّا این اطالعات اغلم برای تصمیمگیری ،کافی نبوده و دقت باالیی ندارند.
بسیاری از انواع اطالعات مربوط به هزینههای زیستمحیطی را نمیتـوان در مـدارک حسـابداری مشـاهده نمـود مـثالش
هزینههای مربوط به محیطزیست در آینده (که ممکن اسـت بـا

مدارک حسابداری اغلم شامم اطالعاتی که درخصو

اهمیت باشند) نیستند ،زیرا سیستمهای حسابداری عمدتاش گذشتهنگر هستند .مدارک حسابداری همچنین فاقد بسیاری
از هزینههای محیطی کمتر مشهور هستند.
.10تصمیمات سرمایهگذاری اغلم برمبنای اطالعات ناقص گرفته میشوند :در تورتی که اطالعـات جـامع ،مسـتمر و بـه
موقع درخصو

محیطزیست در دستری نباشد ،تصمیمات ،مدیریت درخصو

پروژههای سرمایهگذاری ،انتخاب مواد،

قیمتگذاری محصوالت و تعیین بهینه تولید با مشکم مواجه میشود .تصمیمات سرمایهگذاری به خودی خود بـا عـدم
اطمینان مواجه هستند .در دستری نبودن برآورد تحیح از هزینهها و منافع مربوط به محیطزیست ،به عـدم اطمینـان
ذاتی تصمیمات سرمایهگذاری میافزاید.
سازمانها باید در تصمیمگیریهای خود ،تمام هزینههای بالقوه مرتبط بـا محیطزیسـت را کـه ممکـن اسـت بـر بـازده
سرمایهگذاری تاثیر داشته باشند ،مورد توجه قرار دهند.

نتیجهگیری
با پذیرش اتول حسابداری اجتماعی و زیستمحیطی در دنیا ،اسـتفاده از اطالعـات اضـافی در سیسـتم حسـابداری سـازمانها
ضروری خواهد بود به منظور ارزشیابی جامعنگری از دوام و توسعه ،الزم است که حوزه حسابداری مبـانی گسـتردهتر گـردد تـا
استفاده از منابع طبیعی و همچنین زیانهای موجود در فرآیند تولید را شامم شود .حسابداری زیستمحیطی سیسـتمی اسـت
که از توسعه پدیدار ،یعنی کسم سود بیشتر بهویژه از شرکتهای انرژی چند ملیتی پشتیبانی مینماید .البته بدیهی اسـت کـه
این موضوع ،مخارجی را نیز به سازمان تحمیم خواهد کرد.
با مشخص شدن اهمیت مباحث زیستمحیطی در سالهای اخیر ،تحقیقات بسیاری در ایـن زمینـه در سراسـر جهـان تـورت
گرفته است .در حسابداری نیز این امر به ظهور شاخه جدیدی بنام حسابداری زیستمحیطی انجامیده است .بـا وجـود اهمیـت
روزافزون انجام افشایگان داوطلبانه از سوی شرکتها در زمینه مسائم زیستمحیطی در کشورهای توسـعه یافتـه ،ایـن موضـوع
آنچنان که شایسته است در ایران مورد توجه قرار نگرفته است .برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراب بهادار تهران،
اطالعات مربوط به عملکرد زیستمحیطی خود را در یادداشتهای توضیحی تورتهای مالی و گزارش هیات مدیره به مجتمـع
عمومی تاحبان سهام افشاء میکنند .امّا تا زمانی که افشاء این قبیم اطالعات غیراجباری و داوطلبانه باشد.
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شرکتها برای گزارشگری از رویههای متفاوت استفاده می کنند و میزان افشای این قبیم اطالعات نیـز دارای نوسـان بـوده و از
کیفیت قابم قبولی برخوردار نخواهد بود.
در این پژوهش حسابداری زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفته و به این مقوله پرداخته شده است که پایه روشها و تـدابیری
میتوان از آلودگی محیطزیست جلوگیری کرد و با میزان آن را کاهش داد .ده مرحله بـرای اجـرای حسـابداری زیسـتمحیطی
بیان شد و مبانی این نوع از مدیریت حسابداری مورد واکاوی قرار گرفت .هر چند که قوانین وضع شـده بـا راهکارهـا و معافیـت
های خود فرتتها مناسبی را برای ارتقاء و حفظ محیطزیست ایجاد کرده است و اجرای حسـابداری زیسـتمحیطی بـه نفـع
همه استفاده کنندگان و عمم محیط است ،امّا سازمانهای ایرانی تمایم چندانی برای اجـرای ایـن مهـم ندارنـد و در رابطـه بـا
اجرای آن نیز الزامی بعدی قانونگذار برای شرکتها در نظر گرفته نشده است.
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده شـرکتهای اسـتفاده کننـده از معافیتهـای مالیـاتی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و
سودآوری آنها نسبت به سایر شرکتهای مشابه بررسی شود .همچنـین پژوهشـگران میتواننـد شـرکتهای اسـتفاده کننـده از
روشهای اجرایی حسابداری زیستمحیطی را به لحاظ سودآوری و ارزش بازار مورد تجزیه و تحلیم قرار دهند.
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