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چکیده
مقاله حاضر به موضوع حسابداری کربن بعنوان یك حوزه بسرعت در حال رشد مدیریت پایداری،
میپردازد .موضوع جهانی انتشار گازهای گلخانهای و افزایش تأثیرات تغییر شرایط جوی ،زمینهای است که
رویههای جدید و جامع را برای جلوگیری و کاهش این تأثیرات منفی میطلبد .بنابراین الزامات اطالعاتی
جدید و راهنمایی در خصوص چگونگی استفاده از رویکردهای حسابداری برای شفافیت ،پاسخگویی و
تصمیمگیری در دولتها ،شرکتها و سازمانهای غیرانتفاعی ،ضروری است .در این مقاله ضمن معرفی انواع
متفاوت گزارشهای کربن ،بر حسابداری مدیریت کربن در سطح شرکت تمرکز شده است .در این سطح،
حسابداری مدیریت کربن با دو رویکرد اصلی ،حسابداری کربن در حالت ناپایداری و حسابداری کربن
برای بهبود پایداری ،قابل بحث است .مقاله ضمن معرفی حوزههای پروتکل گازهای گلخانهای (، )GHG
چالش مدیران در استفاده از ابزارهای جدید حسابداری مدیریت برای درنظر گرفتن اثرات کلی انتشار
کربن را مطرح میکند .این مطلب بر ضرورت همکاریهای بینرشتهای جهت ایجاد روشهای حسابداری
جدید در حوزه حسابداری کربن تأکید میکند.
واژههای کلیدی :حسابداری کربن ،حسابداری مدیریت ،مدیریت پایداری ،تغییرات شرایط جوی
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مقدمه
پایداری بر اساس نخستین و شناختهشدهترین تعریفی که از آن شده ،عبارت است از رفع نیازهای
حال حاضر بدون بهخطرانداختن توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود (رحیمیان و
همکاران . )9189 ،پایداری هم در مباحث جهانیسازی و هم در مباحث عملکرد شرکت مطرح
است .تغییرات شرایط جوی بعنوان یکی از شش مشکل مهم پایداری (جنگلزدایی ،تنوعزیستی،
رشد جمعیت ،فقر ،کمبود آب آشامیدنی و تغییرات شرایط جوی) و احتماال مهمترین آنها در
نظر گرفته شده است (استرن ،5229 9هیئت بینالدول تغییرات شرایط جوی . )5229 5مرکز توجه
نگرانی درباره محیط زیست طی دو دهه اخیر بعد از کیوتو تغییر کرده و موضوع تغییرات شرایط
جوی به یکی از اصلیترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده است .بدین ترتیب گازهای
گلخانه ای توجه زیادی را در تصمیمات مدیریتی به خود جلب نموده و توجه جهانی به تکنیکهای
کاهش کربن معطوف شده است.
بدنبال موضوع تجارت نشر (یك ابزار اقتصادی که در پروتکل کیوتو جهت کاهش انتشار
گازهای گلخانهای بدان اشاره گردیده است) و ظهور بازار برای انتشارات کربن ،بحث
اندازهگیری و گزارش ذخایر دیاکسیدکربن در صورتهای مالی ساالنه مطرح شده است .لذا
حسابداری نیز در این حوزه وارد شده و نقش آن رو به افزایش است (هاپوود . )5228 ،1این امر
مشکالتی را برای مراجع استانداردگذاری بمنظور تدوین استانداردهای مناسب ایجاد میکند.
بعالوه در شرکتها مدیریت کربن بعنوان یك تابع مدیریتی جدید جهت دستیابی به کاهش کربن
ظهور یافته است .مدیریت کربن ،نه تنها شرکتها را ملزم به پیروی از مقرراتگذاران و واکنش
مناسب به فشارهای اجتماعی و تغییرات بازار میکند ،بلکه آنها را ملزم به مشارکت موضوعات
مرتبط با کربن در مدلها ،استراتژیها و رویههای تجاریشان مینماید .بدین ترتیب مدیریت درگیر
سازماندهی تغییرات ساختاری و استراتژیك نهادهای شرکت و زنجیرههای تأمین خواهد شد.
همانند دیگر تصمیمات مهم مدیریتی ،یك سیستم اطالعاتی خوب برای طراحی و حمایت از این
تغییرات ضروری است .از آنجا که عموما حسابداری ،سیستمهای اصلی اطالعات مدیریت را در
یك شرکت فراهم میکند ،حسابداری مدیریت کربن به یك ابزار تعیینکننده برای مقابله با
تغییرات شرایط جوی تبدیل شده است (گواینتر و اسچیمیسر. )5295 ،6
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ترتیب ادامه مقاله بدین شرح است :بخش دوم چارچوبی را معرفی میکند که سطوح متفاوت
حسابداری کربن را با یکدیگر مرتبط میکند .در بخش سوم حسابداری کربن شرکتی بصورت
جامع مورد بحث قرار گرفته و نتیجهگیری و چشمانداز برای تحقیقات آتی در بخش آخر ارائه
شده است.

حسابداری کربن
اصطالح حسابداری کربن بصورت گستردهای توسط دانشمندان در علوم مختلف مورد استفاده
قرار گرفته است .یك تعریف جامع از حسابداری کربن توسط هسپنهید و همکاران )5292( 2ارائه
شد که اندازه گیری نشر و حذف کربن و مفاهیم مالی مرتبط در صورتهای مالی را در برداشت .در
این تعریف جنبه های غیرپولی و پولی از دیدگاه سازمانی و نیز کاربردهای داخلی و خارجی
حسابداری کربن مطرح شده است .اسکو و الول )5299( 1نیز یك تعریف نسبتا گسترده ارائه
کردند که نشان میدهد حسابداری کربن میتواند برای اهدف اختیاری و اجباری و در مقیاسهای
مختلف برای مثال در مقیاس جهانی ،ملی و سازمانی درنظرگرفته شود .تعریف کلك و

همکاران9

( )5229به اندازهگیری و تجارت نشر کربن اشاره دارد .ببینگتن و الریناگا-گونزالز)5229( 9
اساسا دیدگاه مالی داشته و بر ارزیابی داراییها و بدهیها تأکید داشتند .بطور خالصه میتوان گفت
تعاریف موجود اندازهگیری ،مقایسه و ارتباط انتشارات  GHGکه توسط یك منبع منتشر شده یا
در یك چاهك 8تغییر شکل یافته و نیز ارزیابی پولی انتشارات ( GHGبعنوان داراییها و بدهیها)
را به منظور گزارش این اطالعات برای استفادهکنندگان داخلی و خارجی دربرمیگیرد (گواینتر و
اسچیمیسر. )5295 ،
حسابداری کربن با سطوح مختلف جغرافیایی و نهادی در ارتباط است .در شکل زیر یك
چارچوب برای حسابداری کربن ارائه شده که نشان میدهد موضوعات تغییر شرایط جوی بخوبی
در سطوح علمی ،سیاسی-اقتصادی و شرکتی و نیز در سطوح جهانی-بینالمللی ،ملی و محلی
مورد توجه قرار میگیرد (چالتگر و سیوترا. )5295 ،92
گزارشهای کربن علمی بینالمللی ،ملی و محلی ،اطالعات تغییر شرایط جوی را به سطوح سیاسی
و اقتصادی منتقل میکنند .با تفسیر اطالعات بومشناختی در قالب اصطالحات اقتصادی و اهداف
سیاسی ،گزارشهای اقتصادی و سیاسی میتوانند جهت حسابداری کربن شرکت را تعیین کرده و
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مبنایی برای انواع و اندازه انتشاراتی که باید بمنظور پیشرفت به سمت جوامع پایدارتر کاهش یابد،
فراهم کند (چالتگر و سیوترا. )5295 ،
سطوح جغرافیایی
محلی

جهانی ،بینالمللی

ملی

گزارشهای کربن علمی
ایجاد آگاهی ،تهیه نقاط مبنا

ارزیابی پیشرفتها

گزارشهای کربن سیاسی و اقتصادی

ایجاد جهت و نقاط مبنا

پیشرفتها از جاهطلبیهای

حسابداری
بهبود پایداری

فراهم کردن مسیر
برای

حسابداری

در

حالت ناپایداری

سطوح نهادی

سیاسی حمایت میکند

گزارشهای کربن شرکتی

بررسی بزرگی

سطوح
شرکتها بر اساس حسابداری اثراتشكل :1
کربن (اثرات نامطلوب ناپایداری) ،
گزارشهای خود
شرایط جوی
تغییرات

مسیری برای بهبود و برای برنامهریزی ،اجرا و حسابداری میزان موثر بودن سنجههای کاهش
اثرات ،فراهم میکنند .بسته به حوزه و اندازه شرکت و زنجیره تأمین آن ،حسابداری شرکت
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می تواند متمرکز بر سطوح چندملیتی ،ملی یا محلی باشد .حسابداری و گزارشگری اطالعات
شرکت می تواند در سطوح سیاسی و علمی برای ارزیابی اینکه آیا عملکرد شرکت در حوزه
کاهش کربن مناسب بوده یا خیر و نیز ایجاد تعهدات سیاسی جایی که مورد نیاز است ،مورد
استفاده قرار گیرد .حسابهای کمی که نتایج حاصل را اندازهگیری میکند ،به مدیران شرکت
کمك میکند تا بزرگی (یا فقدان) بهبود با آنچه مورد نیاز است را مقایسه کرده و بصورت موثر
با تغییرات شرایط جوی برخورد کنند (چالتگر و سیوترا . )5295 ،در جدول زیر سطوح نهادی
مختلف ،مخاطبان اصلی ،اهداف و انواع اطالعات در هر سطح ارائه شده است.
جدول  :1سطوح نهادی ،اهداف و اطالعات ارائه شده در هر سطح
سطوح
نهادی

علمی

تهیهکنندگان

مخاطباناصلی

دانشگاهیان و

عموم ،رسانهها

سازمانهای

سیاستمداران،

بینالمللی

دانشگاهیان

سیاسی

سازمانهای

و

بینالمللی و

اقتصادی

دانشگاهیان

شرکت

شرکتها

اهداف

افزایش آگاهی

انواع

نمونه

اطالعات
فیزیکی،

منحنی  keelingکه

کمی،

نشاندهنده افزایش غلظت

بومشناختی

دیاکسیدکربن است.
تغییرپذیریدرماهیگیری از

سیاستمداران،
صنعت مربوط

انگیزش فعالیت

پولی،

اقیانوس

فیزیکی،

همبستگیبا شاخصجریان

کمی

اتمسفری مربوط به شرایط

آرام

و

جوی
آگاهیبخشیدرباره

سهامداران

فیزیکی،

پیشرفتو

پولی،کمی،

اثرگذاریبرانتخابها

کیفی

گزارشگری تعادل کربن

گزارشهای کربن علمی
اطالعات مربوط به پدیده تغییر شرایط جوی و اکوسیستم آن ،عمدتا علمی است و در قالب
سنجههای فیزیکی مربوط به غلظت دیاکسیدکربن و افزایش دما ،تأثیرات بر روی ضخیم شدن
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یخچال طبیعی ،زیان تنوع زیستی ،تغییر اکوسیستمهای دریایی و غیره ارائه میشود .انواع دیگر این
گزارشها شامل سیاستهای انرژیهای تجدیدشدنی ،سوخت زیستی ،کارایی انرژی و استفاده
افزایشی از زیستتوده در صنعت است .این گزارشها مبنایی برای پروژههای علمی مربوط به اثرات
تغییر شرایط جوی و رویههای سیاسی و شرکتی فراهم میکند .مشهورترین گزارشهای علمی
کربن منحنی  keelingاست که افزایش بلندمدت غلظت دیاکسیدکربن اتمسفر برای دوره 22
ساله از  9829تا  5229را نشان میدهد .اندازههای دیاکسیدکربن ماهانه نوسانهای فصلی در یك
روند صعودی را نشان می دهد ،هر سال اواخر بهار در نیمکره شمالی به حداکثر خود رسیده و طی
فصل رشد زمانی که گیاهان دیاکسیدکربن اتمسفر را استفاده میکنند ،کاهش مییابد (چالتگر و
سیوترا. )5295 ،

گزارشهای کربن سیاسی و اقتصادی
گزارشهای سیاسی و اقتصادی تغییر شرایط جوی (برای مثال اثر سناریوهای گرم شدن جهان روی
حجم ماهی) اطالعات علمی را به ارقام اقتصادی فیزیکی و پولی و سناریوهای سیاسی تبدیل
کرده ،اما در سطح کالن باقی میمانند .این گزارشها در تعیین اهداف برای انتشار و کاهش
دیاکسیدکربن در کنفرانسهای بینالمللی نظیر کیوتو و بدنبال آن کنفرانسهایی در مورد گرم شدن
جهان ،موثر بودهاند .یك هدف مشترک که توسط گروهی گسترده از سازمانها مورد اشاره قرار
گرفته است ،محدود کردن افزایش دمای متوسط جهان به  5درجه سانتیگراد با کاهش سطح
انتشارات گازهای گلخانهای به سال  9882است (کمیسیون اروپایی . )5229 ،99این گزارشهای
کربن کالن بعنوان نقاط مبنا برای اهداف ،استراتژیها ،سنجهها و گزارشگری کربن شرکت
بصورت متناوب بکار میروند .عملیاتی کردن این اهداف از طریق سیاستها و رویههای مورد
استفاده شرکت ،حسابداری کربن را در سطح شرکت الزامی میکند (چالتگر و سیوترا. )5295 ،

حسابداری کربن در سطح شرکت
حسابداری مالی کربن
اصطالح حسابداری کربن متمرکز بر حسابداری برای حقوق یا مجوزهای نشر است

(دلوایت95

 ،5229کیپیامجی ،5229 91ارنست و یانگ . )5228 96تجارت نشر یا مجوزهای قابل مبادله نشر
در واقع کوپن یا سهمیه حق انتشار آلودگی است که در راستای سیاست کاهش و پایش
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آلودگیهای زیستمحیطی حاصل از فعالیت صنایع مختلف در اختیار آنان قرار میگیرد.
این مجوزها در واقع بیانگر حق انتشار مقدار مشخصی از یك آالینده از یك بنگاه
اقتصادی است و صنایع مستقر در یك محدوده مشخص جغرافیایی در خرید و فروش مجوزها
آزاد میباشند .تجارت نشر که در پروتکل کیوتو ( )9889جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای
بدان اشاره شده بعنوان یك سازوکار سریع و کمهزینه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای مورد
توجه است.
در استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی ( )IFRSیا  US-GAAPهیچ استاندارد حسابداری
یا تفسیری که حسابداری مجوزهای نشر را مشخص کند وجود ندارد .برای مثال این مطلب که
مجوز نشر بعنوان چه نوع دارایی باید طبقهبندی شده (موجودی کاال یا دارایی نامشهود) و مبلغ
آن باید به چه ارزشی گزارش شود (بهای تمام شده یا ارزش منصفانه)  ،مشخص نیست .برآورد یا
اندازه گیری تعهد آتی یا بدهی ایجاد شده بدلیل انتشار کربن از دیگر مسائل مطرح است .لذا
شرکتها باید رویههای حسابداری خود در این حوزه را افشا کنند (دلوایت . )5229

حسابداری مدیریت کربن
حسابداری مدیریت کربن بعنوان آن بخش از حسابداری کربن تشریح شده است که از شرکتها
در عملیاتیکردن و اجرای موفق مدیریت کربن حمایت میکند .حسابداری مدیریت کربن بعنوان
ابزاری برای شناسایی ،جمعآوری ،پردازش و افشای اطالعات کربن ،شامل یك دسته از ابزارهای
مدیریت اطالعات است که بطور معمول بعنوان بخشی از مدیریت و سیاست کربن در سازمانهای
عمومی و خصوصی استفاده میشوند (چالتگر و سیوترا. )5295 ،
باریت و

همکاران92

( )5299یك چارچوب حسابداری مدیریت کربن ارائه کردند که مبتنی بر

چارچوب حسابداری مدیریت محیطی چالتگر و

باریت91

( )5222و باریت و همکاران ()5225

است .در این چارچوب ،حسابداری کربن پولی و حسابداری کربن فیزیکی متمایز شدهاند .این دو
جریان خود به زیرمجموعههایی بر اساس چارچوب زمانی (گذشتهگرا در مقابل آیندهگرا)  ،نوع
اطالعات ایجاد شده (عمومی در مقابل تخصصی) و افق زمانی (کوتاهمدت در مقابل بلندمدت)
تقسیم شدند.
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جدول  :2چارچوب حسابداری مدیریت کربن
حسابداری کربن پولی
کوتاهمدت
.9حسابداری
بهای تمام شده
اطالعات
عمومی

کربن (ایجاد
درآمدها و بهای
تمام شده مجوزهای
نشر کربن فروخته و
خریداری شده)

حسابداری کربن فیزیکی
بلندمدت

بلندمدت

کوتاهمدت

.5حسابداری
مخارج سرمایهای

.6حسابداری

.1حسابداری

کربن (جمعآوری

جریان کربن

اثر سرمایه کربن

داده در مورد

(جمعآوری

(محاسبه کاهش رد

مخارج سرمایهای

اطالعات جریان

پای کربن در یك

ساالنه در مورد

انتشار کربن روزانه

شرکت در طول ده

تکنولوژیهای

مربوط به تولید)

سال گذشته)

کاهش کربن)
.1ارزیابی

.2ارزیابی

گذشتهگرا

سرمایهگذاریهای

.9ارزیابی

تصمیمات بهایابی

انجام شده جهت

اثرات کوتاهمدت

کربن کوتاهمدت

کاهش کربن

کربن در گذشته

(ارزیابی

(ارزیابی

(جمعآوری

اطالعات

صرفهجویی هزینه

صرفهجویی هزینه

اطالعات در مورد

تخصصی

ماهانه ناشی از تغییر

در چرخه عمر

کاهش طول سفر

به سمت استفاده از

ناشی از

یك مدیر بعنوان

حبابهای روشنایی

سرمایهگذاری در

بخشی از برنامه

با عمر طوالنی در

تولید یك محصول

کوتاهمدت کاهش

یك شرکت)

جدید با هدف

کربن)

کاهش کربن)
.8بودجهبندی

آیندهگرا

اطالعات
عمومی

.92برنامهریز

.9ارزیابی
سرمایهگذاری
کربن فیزیکی در
گذشته (مرور بر
کاهش کربن
حاصل از
سرمایهگذاری در
شبکه توزیع کربن
اندک برای
محصوالت توزیع
شده)
.95برنامهریز

.99بودجهبند

عملیاتی کربن پولی

ی مالی بلندمدت

ی کربن فیزیکی

ی کربن فیزیکی

(صرفهجویی پولی

کربن (پیشبینی

(کاهش مورد

بلندمدت (کاهش

ماهانه مورد انتظار

منافع مالی آتی که

انتظار در انتشار

مورد انتظار در

ناشی از کاهش

از برنامهریزی برای

دیاکسیدکربن

انتشار

کربن مربوط به

کاهش دائم ردپای

توسط یك

دیاکسیدکربن
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جدول  :2چارچوب حسابداری مدیریت کربن
مصرف الکتریسیته)

کربن بدست

ساختمان تجاری

ناشی از پروژههایی

میآید)

هنگامیکه

که بوسیله بخش

کارمندان

تحقیق و توسعه

تکنیکهای آگاهی

ایجاد میشوند)

سبز را آموزش
دیدهاند)
.91بهایابی
کربن (محاسبه

اطالعات
تخصصی

.96ارزیابی

تغییر در درآمد

سرمایهگذاری

دوره حسابداری

پروژه کربن پولی

بعدی اگر بهای

(ارزیابی منافع

دیاکسیدکربن

مورد انتظار

محصوالت کثیف

سرمایهگذاری در

در قیمت منظور

یك پروژه

شده به حساب

مکانیسم توسعه

مشتریان در نظر

پاک)

.91ارزیابی
.92بودجهبند

سرمایهگذاری

ی اثر کربن

محیطی فیزیکی

(مالحظه اثر کاهش

(محاسبه اثر کل

دیاکسیدکربن

کاهش

یك پروژه در دوره

دیاکسیدکربن

حسابداری بعد)

سرمایهگذاری
تولید پاک)

گرفته شود)

چارچوب ارائه شده بین ابعاد فیزیکی و پولی ،نوع چارچوب زمانی تصمیمگیری ،طول چارچوب
زمانی (کوتاه یا بلندمدت) و وضعیت اطالعات ارائه شده (عمومی یا تخصصی) تمایز قائل
میشود .این چارچوب می تواند بعنوان راهنمایی برای مدیریت در تعیین اینکه چه ابزارهایی برای
جمعآوری و مدیریت اطالعات کربن در موقعیتهای خاص مناسب هستند ،بکار رود.
راتناتانگا بین حسابداری کامال فیزیکی انتشارات  GHGاز حسابداری بهای تمام شده کربن و
حسابداری مدیریت (استراتژیك) کربن تمایز قائل میشود .در حسابداری بهای تمام شده کربن
موضوعاتی نظیر تجارت مجوزهای نشر کربن ،سرمایهگذاری در تکنولوژیهای نشر اندک کربن،
محاسبه بهای تمام شده هنگام پذیرش مقررات کربن و انتقال این بهای تمام شده افزایشی به
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مصرفکننده از طریق قیمتهای باالتر ،از موضوعات مورد عالقه شرکتهاست (راتناتانگا،99
5229الف)  .حسابداری مدیریت کربن موضوعات متفاوت در حوزههای خطمشی تجاری،
مدیریت منابع انسانی ،استراتژی بازاریابی ،استراتژی قیمتگذاری ،استراتژی تجارت بینالملل،
استراتژی راهبردی ،استراتژی زنجیره تأمین و ارزیابی عملکرد را مورد بحث قرار میدهد .از
جنبههای اصلی مدیریت کربن میتوان به فعالیتهای ردپای کربن و کارایی کربن و از جنبههای
پولی می توان به میانگین موزون بهای کربن سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی کربن اشاره کرد
(راتناتانگا. )5229 ،
وظایف اصلی حسابداری مدیریت کربن در شرکت به شرح زیر است (چالتگر و سیوترا: )5295 ،
الف) ایجاد شفافیت و درنظرگرفتن ناپایداری عملیات گذشته و جاری
تأثیرات کربن رویههای تولید ،محصوالت و زنجیرههای تأمین چه بوده و هستند؟ این انتشارات در
مقایسه با آنچه بصورت علمی و سیاسی تعریف شده ،یا در مقایسه با اهداف کاهش کربن شرکت
یا رقبا چه وضعیتی دارند؟ چه منابع و محرکهایی منجر به این انتشارات کربن میشوند؟ هزینههای
تأثیرات انتشارات کربن چه هستند و خواهند بود (داخلی و خارجی) ؟
ب) پیشبینی انتشار آتی گازهای گلخانهای
اگر عملیات ادامه یافته و اهداف تجاری حاصل شود ،چه اثرات کربنی میتوان در آینده انتظار
داشت؟ چگونه این پیشبینی به اهداف شرکتی یا سیاسی مربوط میشود؟ منابع و محرکهای اصلی
تأثیرات کربن در آینده چه خواهد بود و این امر چه هزینههایی میتواند ایجاد کند (داخلی و
خارجی) ؟
ج) شناسایی پتانسیلهای کاهش و ارزیابی سنجههای کاهش کربن
چه راههای دیگر تولید ،تأمین منبع ،طراحی محصول و غیره با انتشار کمتر کربن ،موجود است یا
نیاز است که ایجاد و اجرا شود؟ اثرات و کاهشهای کربن راههای جدید برای شرکت چه خواهد
بود؟ هزینهها و درآمدهای اجرای راههای جدید چگونه خواهد بود؟
د) حمایت از اجرای سنجههای مدیریت کربن
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چه سنجههای عملیاتی مورد نیاز است؟ آیا سنجههای اجرا شده بصورت موفقیت آمیزی
اثرات جوی را کاهش داده یا خیر و چرایی آن؟ چه فعالیتهای اصالحی مورد نیاز
است؟
همانطور که در جدول شماره  1نشان داده شده است ،ابزارهای حسابداری مدیریت کربن برای
انتقال شرکت از حالت ناپایدار به پایدار ،وظایف و ویژگیهای متفاوت دارند.

جدول  :9ویژگیها و وظایف ابزارهای حسابداری مدیریت کربن
حسابداری کربن در حالت ناپایداری
ایجاد شفافیت در مورد عملیات
عملکردهای

اصلی

گذشته و آینده

حسابداری مدیریت کربن

پیشبینی تأثیرات آینده

حسابداری کربن برای بهبود پایداری
شناسایی پتانسیلهای کاهش
ارزیابی سنجههای کاهش
حمایت از اجرای سنجههای کاهش

نوع اطالعات حسابداری غالب
فیزیکی یا پولی
چارچوب زمانی

فیزیکی
گذشتهگرا

فیزیکی و پولی
(اغلب)  ،اطالعات

آیندهنگر اندک

تناوب اطالعات

ایجاد مستمر

طول زمان

بلندمدت

حال و آیندهگرا

(اغلب)  ،اطالعات

گذشتهگرا اندک
ایجاد پروژه تخصصی مربوط
سنجههای حمایتی کنترل مدیریت پروژه
کوتاهمدت و بلندمدت

سازمانهای استانداردگذاری حسابداری مثل  IASBیا  FASBبصورت جدی درگیر موضوع
حسابداری کربن نشده و محققان تأیید میکنند که چارچوب حسابداری مالی جاری برای فراهم
کردن اطالعات مورد نیاز توسط شرکتها برای برخورد با چالش گرمای جهان تجهیز نشده است
(راتناتانگا5229 ،ب)  .بمنظور پرکردن این خال ،رهبری استانداردگذاری حسابداری کربن توسط
هیئت استانداردهای افشای کربن ( )CDSBبعهده گرفته شد .استاندارد اصلی که انگیزههای
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بینالمللی در مورد تغ ییرات شرایط جوی را با سطح شرکت و حسابداری مدیریت کربن مرتبط
میکند ،پروتکل  GHGاست که توسط انجمن منابع جهان و انجمن تجارت جهانی برای توسعه
پایدار تنظیم شده است .در مقیاس شرکت ،پروتکل  GHGبعنوان یك استاندارد طالیی در
گزارشگری نشر معرفی شده و قرار است بعنوان یك  GHG-GAAPدر نظر گرفته شود
(گرین. )5292 ،99

حسابداری کربن در حالت ناپایداری
حسابداری کربن در این مرحله برای افزایش شفافیت و ایجاد آگاهی در مورد موقعیت و تشخیص
منابع ،محرکها و ضعفهایی که نیاز به اصالح دارند ،ضروری است .اطالعات کربن معموال در
قالب واحد های فیزیکی مثل کیلوگرم است ،اما ممکن است در قالب ارقام پولی مثل بهای تمام
شده نیز بیان شوند .گزارشهای حسابداری در این مرحله ممکن است به منظور پاسخگویی داخلی و
خارجی طراحی شده باشد .حوزههای معمول حسابداری شامل رویههای تولید ،مکانهای تولید،
تولیدات ،شرکت بعنوان یك کل و زنجیرههای تأمین آنها میباشد (کربن تراست. )5221 ،98
اکثر اطالعات مرتبط با ناپایداری گذشتهگرا بوده ،اما میتواند با پیشبینی اثرات آتی انتشار کربن،
اگر عملیات جاری ادامه یافته یا تغییر کند ،انتظارات فروش برآورده شود و برنامههای تجاری اجرا
شوند ،تکمیل گردد (چالتگر و سیوترا. )5295 ،

حسابداری کربن برای بهبود پایداری
حسابداری کربن برای بهبود پایداری مربوط به شناسایی ،انتخاب ،معرفی و اجرای برنامهها و
سنجههای کاهش کربن است .این گزارشها و رویههای حسابداری ،از مدیریت برای تصمیمگیری
در خصوص اینکه چه سنجه هایی در محدودکردن انتشارات کربن موثرتر بوده و چگونه بهبودهای
کربن میتواند بصورت اقتصادیتر حاصل شود ،حمایت میکند .در حالیکه حسابداری برای
ناپایداری اغلب تعارض میان افزایش تولید و فروش با افزایش تأثیرات کربن را روشن میکند،
حسابداری کربن برای پایداری متمرکز بر یافتن و تشخیص راهحل برای کاهش ناپایداری است.
این گزارشها و رویه ها برای بهبود در حال و آینده ضروری هستند .مدیریت از طریق حسابداری
کربن برای بهبود پایداری ،در مورد اینکه شرکت چقدر و با چه نوع سنجههایی ،به اهداف خود
دست یافته است ،شفافیت ایجاد میکند .این رویکرد همچنین از تخصیص مسئولیتها و

حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

999

پاسخگویی در شرکت ،با شناسایی فرد پاسخگو ،بررسی موثر بودن سنجههای بکار گرفته شده و
آزمون تحقق اهداف ،حمایت میکند (چالتگر و سیوترا. )5295 ،
نمونه روشهای حسابداری کربن فیزیکی برای بهبود پایداری شامل ارزیابی سرمایهگذاری
زیستمحیطی ،برنامهریزی کربن و بودجههای زیستمحیطی است (هرزیگ و همکاران،52
 . )5295محاسبه سنجه هایی مثل دوره بازگشت کربن یا نسبت مزیت کربن برای تعیین میزان بهبود
اثربخش بدلیل فعالیتهای کاهش کربن کمك میکند .بودجهها و برنامهریزی کربن میتواند از
این مطلب که آیا بهبود مورد انتظار واقعا حاصل شده است یا خیر حمایت کند .از طریق این
رویههای حسابداری ،مدیریت میتواند بسمت کاهش کربن جهتگیری کرده و در جهت
دستیابی به رویه ها ،محصوالت و خدمات کم کربن ،بدون کربن و حتی کربن مثبت تالش خواهد
کرد (چالتگر و سیوترا. )5295 ،
حسابداری کربن پولی مکمل حسابهای فیزیکی بوده و مرتبط با مدیریت کربن برای دریافت
بیشترین کاهش کربن به ازای هر ریال سرمایهگذاری شده است .حسابداری کربن پولی از طریق
ردیابی بهای تمام شده ،درآمد و محاسبه سودآوری ،شرکت را در جستجوی راههای سودآورتر
کاهش کربن از طریق شناسایی و توسعه راهحلهای مفید محیطی ،اجتماعی و اقتصادی کمك
میکند (تیسای و همکاران. )5295 ،59

شاخصهای حسابداری مدیریت کربن
انتخاب شاخصها و سنجههای کلیدی برای بیان عملکرد در قالب این شاخصها ،یك وظیفه
اصلی کنترل مدیریت و حسابداری است .اصلیترین سنجههای حسابداری در حالت ناپایداری و
بهبود پایداری ،انتشارات دیاکسیدکربن و معادلهای دیاکسیدکربن است (بوش . )5292 ،55در
سطح کالن ،این سنجهها اغلب بوسیله شاخصهای مرکب مثل مشارکت در تغییر شرایط جوی یا
ردپای کربن تکمیل میشوند .در سطح شرکت ،ردپای کربن شاخص اصلی برای میزان کربن
محصوالت و زنجیرههای تأمین است .برای رویهها و مکانهای تولید و نیز برای کل شرکت،
کاهش کربن غالبا در قالب اصطالحات نسبی مثل انتشارات دیاکسیدکربن به ازای هر واحد تولید
یا تن برای کل شرکت برای هر سال در مقایسه با سالهای گذشته ،اندازهگیری میشود .بعالوه
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شاخصهای کارایی زیستمحیطی مثل انتشارات کربن به ازای هر ریال فروش میتواند برای
اهداف ردیابی و مقایسه مفید باشد (چالتگر و سیوترا. )5295 ،

گردانندگان شرکت و بکارگیری مدیریت کربن
در سطح سازمانی ،حسابداری مدیریت کربن در ارتباط با همه بخشها و وظایف مختلف شرکت
است .سیستمهای حسابداری مدیریت کربن برای جمعآوری اطالعات در پاسخ به افزایش
مقررات ،الزامات بازار ،فشار برای تنظیم گزارشات پایداری مطابق با ابتکارعمل گزارشگری
جهانی ( )GRIو بهبود رتبهبندی پایداری شرکت برای اهداف تحلیلگری سرمایهگذاری مالی
تنظیم شدهاند .این دالیل منجر به انگیزش گردانندگان مختلف شرکت جهت بکارگیری
سیستم های حسابداری مدیریت کربن خواهد شد .در جدول زیر بخشهای متفاوت شرکت،
رویههای کربن و چالشهای مربوط ارائه شده است.
جدول  :4بخشهای متفاوت شرکت ،رویهها و چالشهای مربوط
حوزههای شرکت
ارشد

مدیریت

سیاستهای کربن (مثالها)
و

مدیریتاستراتژیك

چالشها (مثالها)

استراتژیهای رقابتی کربن ،خطمشیهای شرکت برای

میزان کاهش کربن بعنوان یك عامل

دستیابی به اهداف کیوتو ،ملی و صنعت

رقابتی ،بیاثر بودن بر شرایط جوی

مدیریت تولید

سیاستهای بهبود رویه

نوآوریهای فرآیند و سیستم

مدیریت محصول

سیاستهای محصول

نوآوریهای محصول

سیاستهای زنجیره تأمین

بیاثر بودن زنجیره محصول بر شرایط جوی

مدیریت زنجیره تأمین
و خرید

کاهش کربن ،کربن خنثی ،محصوالت کربن پایین،

بازاریابی

غیره

تدارکات
روابط

عمومی

ارتباطات شرکت

کاهش دیاکسیدکربن از حمل و نقل ،انبار و تدارکات
و

توجه رسانهها ،توجه  ،NGOاطالعات کربن بعنوان
بخشی از گزارشگری پایدار
الزامات تجارت نشر ،درجات پایداری ،الزامات

تأمین مالی

گزارشگری ویژه کربن برای سرمایهگذاران و
تحلیلگران

منابع انسانی

هدایت یك شرکت خالق با کربن پایین یا کربن خنثی

ایجاد شرکت و محصوالت کربن خنثی
چالشهای فنی و نرم افزاری تدارکات
تعیین موضوعات رسانهها و ،NGO
جمعآوری و یکپارچگی اطالعات کربن در
گزارشات
یکپارچگی اطالعات و عملکرد کربن در
تأمین مالی و استراتژی روابط سرمایهگذار
حمایت از نیروی کار با انگیزه کاهش کربن
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حوزههای حسابداری مدیریت کربن
بدلیل تمرکز متفاوت وظایف مختلف شرکت ،حوزهها و روشهای حسابداری متفاوت برای
حسابداری مدیریت کربن مفید و کاربردی خواهد بود .پروتکل  GHGمیان سه حوزهای که
مرزهای حسابداری را تعریف میکند و حوزههایی که مدیریت کربن برای تعیین و جمعآوری
اطالعات در مورد همه گازهای گلخانهای پوشش میدهد ،تمایز قایل میشود (پروتکل گازهای
گلخانهای 5299 ،5226 51الف ب) :
حوزه  ،9در ارتباط با انتشاراتی است که مستقیما توسط شرکت ایجاد میشود .این حوزه شامل
فرآیند تولید و خدمات متعلق به شرکت یا تحت کنترل شرکت و نیز شامل ناوگان حمل و نقل
شرکت میباشد .پروتکل  GHGتنها شش گاز گلخانهای لیست شده در پروتکل کیوتو را پوشش
میدهد .مستثنی کردن برخی گازها از لیست ،ماهیت سیاسی پروتکل را آشکار میکند زیرا به
لحاظ علمی همه گازهای مربوط باید در چارچوب حسابداری در نظر گرفته شوند.
حوزه  ،5انتشارات غیرمستقیم ناشی از تولید الکتریسیته خریداری شده را پوشش میدهد.
حوزه  1اختیاری بوده و حوزه حسابداری را به انتشاراتی که بصورت غیرمستقیم از طریق خرید
همه انواع کاالها و خدمات نظیر کاالهای نیمهساخته ،خدمات حمل و نقل ،خدمات دفع ضایعات،
فعالیتهای تأمین منابع و غیره حاصل میشود ،گسترش میدهد .بعالوه فعالیتهای این حوزه سوم
شامل استفاده و دفع ضایعات محصوالت و نیز سفرهای تجاری کارمندان است .شکل شماره 5
حوزههای توسعه یافته حسابداری مدیریت کربن و چگونگی ارتباط آنها با حوزههای پروتکل
 GHGرا نشان میدهد.
در حالیکه روشها و فعالیتهای حسابداری مدیریت کربن ،غالبا تمرکز درون شرکتی دارند
(حوزه  ، )9انتشار کربن ناشی از انرژی خریداری شده (حوزه  )5اغلب با استفاده از پایگاههای
داده سیستم انرژی خارجی برآورد میشوند و بوسیله مدیران پایداری در محاسبات خاص ،خارج
از سیستمهای موجود حسابداری مدیریت داخلی شرکت در نظر گرفته میشوند .حسابداری
زنجیره تأمین پایدار ،سراسر زنجیره تأمین (ردیف  1 ،5 ،9و غیره) را در نظر میگیرد اما منطبق با
تعریف حوزه ( 5ردیف  )9و ( 1کل زنجیره ارزش شامل تأمین منابع ،مصرف ،واگذاری یا ورود
مجدد به چرخه را پوشش میدهد) پروتکل  GHGنیست .حسابداری کربن حوزه  1بسیار چالش
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برانگیز است زیرا تالش میکند همه انتشار کربن مستقیم و غیرمستقیم شرکت همچنین
تأمینکنندگان پاییندستی و زنجیره ارزش باالدستی را در نظر بگیرد (چالتگر و سیوترا. )5295 ،
هدف پروتکل  GHGاین است که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را در یك چارچوب
گزارشگری با یکدیگر مرتبط نماید (فوران و همکاران. )5222 ،56
طی چند سال اخیر انواع متفاوت برچسبهای کربن ایجاد شدهاند که رویکردها و اطالعات
حسابداری کربن متفاوت را الزامی میکند .بسته به اینکه آیا برچسب روی شدت کربن ،کاهش یا
خنثی بودن نسبت به کربن متمرکز باشد ،اطالعات متفاوت مرتبط با تأثیرات شرایط جوی مورد
نیاز است .برای مثال از اطالعات مربوط به انتشارات کربن زنجیره تأمین یا کل عمر محصول،
اطالعاتی که محصوالت را قبل و بعد از سنجههای کاهش کربن مقایسه میکند یا اطالعات در
مورد مفاهیم بیاثر بودن بر کربن و مبانی محاسبات مربوط میتوان نام برد.
حوزه 3
حوزه  ٢انتشارات
غیرمستقیم انرژی
خریداری شده
حوزه 1
انتشارات
مستقیم

پایان عمر

توزیع
مصرف

حسابداری مدیریت پیوندی کربن

تولید

ردیف

9

عرضهکنندگان

انتشارات
غیرمستقیم کربن

ردیف

ردیف

5عرضهکنند

1عرضهکنند

گان

گان

نهادهها

نهادهها
(مواد ،خدمات)

نهادهها

زنجیره تأمین منبع
حسابداری مدیریت کربن

حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت

992

زمینه تصمیمگیری برای هر سه حوزه تعریف شده توسط پروتکل  GHGوجود دارد .تمرکز اکثر
رویکردهای موجود بر حوزه  9است ،در حالیکه ردپای انتشار کربن و روشهای حسابداری جدید
زنجیره تأمین با تعاریف حوزه مطابقت ندارد .از دیدگاه روششناسی و قابلیت اتکای اطالعات،
چالش اصلی مربوط به حوزه  1است .درک اهمیت رو به افزایش تأثیرات غیرمستقیم شرایط جوی
از طریق زنجیره های تأمین ،مصرف و واگذاری محققان را به ایجاد ابزارهای جدید برای بدست
آوردن اثرات کربن این زنجیرهها هدایت میکند .در حالیکه رویهها و ابزارهای حسابداری کربن
برای تنظیم گزارشهای حوزه  9شباهتهای بسیار زیادی با حسابداری مدیریت و فیزیکی سنتی
دارد ،مرزهای حسابداری حوزه  5و بویژه حوزه  1رویکردهای جدیدی را الزامی میکند که
حسابداران و مدیران پایداری ،هر دو را به چالش میکشد .معموال حسابداری و مدیریت کربن در
مسیر این سه حوزه ایجاد خواهد شد که با اثرات کربن مستقیم و اطالعات داخلی که میتواند
مبتنی بر مدیریت موجود و سیستمهای اطالعات تولید باشد ،آغاز میشود .برای گسترش تمرکز
حسابداری مدیریت محیطی فراتر از حوزه  9و  ،5تکنیكهای حسابداری کربن پیوندی ایجاد
شدهاند.
درحالیکه ابزارهای متعدد از حسابداری مدیریت محیطی ایجاد و بکار گرفته شدهاند ،تحقیقات
محدودی در مورد اجرای عملی و استفاده از حسابداری مدیریت کربن انجام شده است.
موضوعات کلیدی در حال بررسی حسابداری مدیریت کربن شامل طراحی رویهها ،سنجهها و
شاخصها برای مستندسازی همه انتشارات کربن یك زنجیره ارزش ،شناسایی و اختصاص دقیق
انتشارات کربن به رویههای تولید ،محصوالت و فعالیتها یا حفظ اطالعات باکیفیت باال شامل
حسابرسی و بیمه است .پروتکل  GHGقوانین مفید زیادی ایجاد کرده و یك استاندارد مهم است
اما باید بیشتر توسعه یابد تا در سیاستهای شرکت مفیدتر واقع شود .در مورد اطالعاتی که برای
حمایت از تصمیمگیری مطلوب مورد نیاز است ،و نیز در مورد اینکه چرا و با چه تناوبی شرکتها
اطالعات کربن را جمعآوری کرده یا باید جمعآوری کنند و اینکه اطالعات چگونه باید برای
تسهیل اجرای بهبودها استفاده شود ،دانستههای اندکی موجود است .بنابراین محققان حسابداری
پایداری باید تالششان را برای یادگیری چالشهای حسابداری کربن شرکت ،رویههای حسابرسی
و بیمه و حمایت برای نهادینه کردن آن ،افزایش دهند (چالتگر و سیوترا. )5295 ،
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نتیجهگیری و چشماندازهای آتی این رشته تحقیقات
کاهش انتشار کربن توسط شرکتها از اهمیت زیادی در حوزه توسعه پایدار برخوردار بوده و
یك موضوع بسیار مهم تجاری است .حسابداری کربن نقش تعیینکننده در سطوح علمی و سیاسی
برای آگاهیبخشی به انجمنهای سیاسی و اجتماعی و برای حمایت از تصمیمگیرندگان در تنظیم
مقررات و توافقات بینالمللی بازی میکند .اکثر پتانسیلهای کاهش گازهای گلخانهای ،که در
گزارشهای سیاسی-اقتصادی و علمی در سطوح کالن تعیین میشود ،باید توسط سازمانها اجرا
شود .به همین خاطر شرکتها شروع به استفاده از انواع متفاوت روشها و رویههای حسابداری
کربن نموده اند .در نتیجه حسابداری مدیریت کربن بعنوان اصطالحی است که تمامی حوزهها،
روشها و رویههای حسابداری را که با انتشار گازهای گلخانهای در متن فعالیتهای شرکت در
ارتباط است ،تشریح میکند.
از آنجا که اکثر فعالیتها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با انتشار کربن است ،حسابداری
کربن شرکت تنها یك موضوع برای بخش پایداری نیست .بسته به توسعه شرکت و صنعت فعال
در آن ،بسیاری وظایف شرکت شامل برنامهریزی استراتژیك ،تولید ،تدارکات ،بازاریابی .. ،بطرق
مختلف درگیر حسابداری مدیریت کربن هستند .در این زمینه ،محققان حسابداری مدیریت کربن
برای ایجاد رویکردهای کنترل مدیریت و حسابداری عملی و متمایز که میتواند جهت حمایت از
این وظایف برای کمك به شرکتها در کاهش اثرات کربن آنها استفاده شود ،در تالش هستند.
در همه موارد ،حسابداری برای ناپایداری و حسابداری برای بهبود پایداری ممکن و مورد نیاز
هستند زیرا به منظور افزایش شفافیت ،دقت و مقیاس اطالعات مربوط به تأثیرات کربن شرکت در
سه حوزهای که توسط پروتکل  GHGتعریف میشود ،مکمل یکدیگرند.
از آنجا که سازمانهای حرفهای حسابداری مالی بصورت کافی با موضوعات حسابداری مالی
مرتبط با کربن درگیر نشدهاند ،سایر سازمانها رهبری تدوین استانداردهای حسابداری و
گزارشگری را بعهده گرفته اند .با حوزه  9و  5و معرفی استاندارد حسابداری کربن حوزه  1توسط
پروتکل  ، )5299( GHGهدف حسابداری و تحلیل گسترده برای زنجیرههای تأمین معرفی
شده اند .این حوزه جدید حسابداری کربن ،ایجاد حسابداری کربن پیوندی را ،که رویکردهای
اقتصادی تحلیل نهاده-ستاده را با حسابداری مدیریت محیطی ،بویژه حسابداری جریان مواد و
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هزینهیابی مبتنی بر فعالیت ترکیب میکند ،برانگیخته است .مالیاتهای کربن ،تجارت نشر و سایر
مقررات ،بهای تمام شده نهادهها و ستادهها را بطرق مختلف از طریق قیمتهای باالتر انرژیهای
فسیلی در زنجیره تأمین و بنابراین از محصوالت خریداری شده و نیز در تولید و تدارکات ،تحت
تأثیر قرار می دهد .بنابراین تعیین بهای انباشته و ریسك مربوط به انتشار کربن یك موضوع مرتبط
مالی است.
از آنجا که بیشترین مصرف انرژی برای بسیاری از محصوالت ،در بخش مصرف (مثال توسط
ماشینها ،تجهیزات برقی ،حباب المپ) است ،شرکتها درگیر تهیه اطالعات کربن مرتبط با
محصوالت و خدمات برای کمك به انتخابهای مشتری هستند .روشهای حسابداری مرتبط با
مشتری مثل ردپای کربن محصول ،برچسب کربن محصوالت و هزینهیابی چرخه عمر ایجاد شده،
اما مستلزم توسعه بیشتر است.
یافتههایی دال بر رشد ناکافی روشهای حسابداری کربن و پیوندهای عمل-تئوری ارائه شده که
نشان می دهد حسابداری مدیریت کربن هنوز در مراحل ابتدایی توسعه است و بدین ترتیب بر نیاز
ضروری به همکاریهای بینرشتهای بین دانشمندان و حرفهایها ،حسابداران و مهندسان برای
ایجاد روشهایی جهت استفاده عملی تأکید میشود .بخش حسابداری مدیریت فیزیکی پروتکل
 GHGبسیار خوب توسعه یافته است اما جنبههای پولی آن بسختی در حال توسعه است .این امر
یك نقطه کور در مورد اینکه چطور تغییرات تأثیرات کربن فیزیکی به عملکرد اقتصادی شرکت
مربوط میشود ،به جا میگذارد .کشف این روابط به شرکتها ،برای ایجاد محصوالت و خدمات
و مدلهای تجاری برای حرکت بسمت حذف کربن و پایداری کمك کرده و آنها را از درگیر
شدن با سنجههای کاهش کربن بعنوان الزامات قانونی ،پروژههای مشروعیت یا بشردوستانه رهایی
میبخشد.
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