حسابداری پایداری

از دهــهی  ،1930ما به همه چیز از منظر مالی نگاه

کردهایم .ولی من میترســم که ایــن رویکرد مالی
پاسخگوی جهان تغییریافتهی سدهی بیست و یکم

نباشــد .در ســال  ،1994من از یک رویکرد فراگیر

از
سرمای هداری
مالی
به
سرمای هداری
پایدار

راهبــری گفتــم – مبنی بر این کــه ،هیئت مدیره
باید به گروههای اصلی ذینفع شــرکت توجه کند،

مالی جهانی ،بحرانهای تغییر آب و هوا ،شــفافیت
رادیکال ،و انتظارات رو به رشــد ذینفعان ،به عنوان

کالنروندهای باورنکردنی روبهرو شــدهایم .ســطح
پرانرژی فعالیت فعاالن جامعهی مدنی نیز که امروزه
شاهد هستیم ،هرگز در سدهی بیستم وجود نداشت.

و تصمیمــات راهبردی خود را در راســتای برآورده

جهان در حال تغییر

نخستین گزارش با رویکرد توجه به ذینفعان ،توسط

زندگی میکننــد .من در کتابم به نام "ســرایداران

کردن انتظارات معقول آنهــا اتخاذ کند .در عمل،
شــرکت بستنیســازی بن و جری ،در سال ،1995

در حــال حاضر  7.4میلیارد نفــر روی کرهی زمین

موقت " کرهی زمیــن را همانند یک هتل توصیف
۴

در ایالت ورمونت (آمریکا) منتشــر شد .در بوستون

نیز ،باب ماســی و آلن وایت ایــن واقعیت را مطرح
کردند که  80درصد ارزش شــرکتها به داراییهای

نامشهودی تعلق دارد که به عنوان دارایی در ترازنامه
منعکس نمیشوند (نمودار  1را ببینید) .این دو ،در

سال " ،1997سازمان گزارشگری جهانی (" 1)GRI

را تاسیس کردند .من نیز پیشنهاد کردم "گزارشگری
پایداری " ۲در الزامات پذیرش شرکتها در بورسها

گنجانده شود .بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ این

پیشنهاد را پذیرفت ،و از ســال  ،2002گزارشگری

موضوع حیاتی گنجاندن
موضوعات پایداری در

راهبرد کسب و کارها است.

پایداری بــرای شــرکتهای پذیرفتهشــده در آن

بورس الزامی شد .عالیترین نهاد حسابداری جهان،
فدراسیون بینالمللی حسابداران ( )IFACنیز اذعان

کرد گزارشــگری مالی الزم است ،ولی کافی نیست.
زمانی که من رئیس ســازمان گزارشــگری جهانی
( )GRIبودم ،گفتم ،آن عواملی که برای کسب و کار

هر شرکتی حیاتی ،مربوط ،و با اهمیت هستند باید
در تف ّکر راهبردی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
آن شــرکت گنجانده شــوند .وقتی شــما به مفهوم
پایداری توجه میکنید ،میبینید سه جنبه را شامل

نویسنده:

مروین ای .کینگ
ترجمه:

میشود :رشد اقتصادی ،مسئولیتپذیری اجتماعی،

و حفاظت از محیط زیســت .هر هیئت مدیرهای که

راهبــردی را تدوین میکند ،و در آن ،روش کســب
درآمد شــرکت را بــدون توجه به آثــار اجتماعی

و محیطــی آن تعییــن میکند ،در واقــع در انجام
وظایفاش برای مراقبت از شرکت ناکام خواهد بود.

آن چه ما تالش میکردیم انجام دهیم ،تبیین مفهوم
"خلق ارزش  "۳توسط این مفاهیم بود .از زمانی که

محسن ژاله آزادزنجانی
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حسابدار

شمارۀ  ۳۱۵و ۳۱۶

ما وارد ســدهی بیست و یکم شدهایم ،با بحرانهای

کردهام .شــب گذشته  1.8میلیارد نفر با شکم گرسنه
یا بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم سر بر بالین

گذاشــتند .با این حال ،تا سال  ،2050دو میلیارد نفر

دیگر نیز به جمعیت کرهی زمین اضافه خواهند شــد.

در چنین شرایطی ،اگر شما فکر میکنید که میتوانید
در آینــده هم با روشهای معمول امروزی به کســب

و کارتــان ادامه دهید ،به لبهی پرتگاه حماقت خوش
آمدید.

جوانــان امروز به روش متفاوتــی فکر میکنند .حین
ســخنرانی در فرانکفورت برای دانشــجویان دکتری

دربارهی بحران مالی جهانی ،یکی از آنان به من گفت:

"شما و نسلتان بحران زیست محیطی جهانی را برای

ما ایجاد کردهاید ".این چیزی اســت که ما باید با آن
روبهرو شــویم .بحرانهای مالی اص ً
ال مهم نیستند؛ ما

میتوانیــم آنها را حل کنیم .ما اکنون با مســئلهی

بسیار مهمتری روبرو هستیم :معضالت محیط زیستی.
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نمودار  – 1تغییرات میانگین داراییهای فیزیکی و مالی شرکتها در مقایسه با میانگین
دیگر داراییهای آنها

ولی این چیزی اســت که اتفاق افتــاد .آن مدیران،
منابع طبیعی را استخراج میکردند ،منابع انسانی را
بهکار میگرفتند ،درختان را قطع میکردند ،مبلمان

میســاختند و میفروختند ،ســامانهها را توســعه

میدادند ،و برندســازی میکردند .ما حســابداران

چطــور گزارش میکردیم؟ فقط ســرمایههای مالی
و تولیــدی را گزارش میکردیــم .و مابقی چیزها را
نادیده میگرفتیم.
تفکر یکپارچه

۷

شــش نوع سرمایه وجود دارد :مالی ،تولیدی ،انسانی،

سایر داراییها

فکری ،طبیعی ،و اجتماعی ،که شامل سرمایهی روابط

داراییهای فیزیکی و مالی

نیز میشود (نمودار  2را نگاه کنید) .یکی از بزرگترین

شرکتهای جهان ،شرکت کوکاکوال ،را در نظر بگیرید.

پر واضح اســت که ســدهی بیســت و یکم سدهای

شــده اســت .زیرا روش پول درآوردن شــرکت به

اگر من یک بطری بدون برچسب آن را روی این میز

که از حداقل منابع حداکثر اســتفاده را کنیم .منابع

زیست منجر میشــود .مفهوم ارزش به طور کامل

است .ولی همان طور که همگی شما میدانید ،فعاالن

مصرف منابع طبیعی توسط انسان بسیار سریعتر از

ســه جنبهی حیاتی نگاه میکنیــم :اقتصاد ،جامعه

همچنان شاهد افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش

منفی چیست؟ این چنین اســــت که مفهـــــوم

از دالیل چاقی کودکان کوکاکوال است .این باعث شد
کوکاکــوال تفکر و راهبرد خود را کامــ ً
ا تغییر دهد.

متفاوت از سدههای پیشین است .ما باید یاد بگیریم

پیامدهــای مثبت و منفی بــر روی جامعه و محیط

بگذارم ،همگی شــما متوجه میشــوید که کوکاکوال

طبیعی جهان محدود و رو به تهی شدن است .میزان

تغییر کرده است .ما به تاثیر عملیات شرکت بر این

مدنی بحثی را علیه کوکاکوال به راه انداختند که ،یکی

رونــد ایجاد آنها در طبیعت اســت .با این حال ،ما

و محیط زیســت .تاثیرات مثبت چیســت؟ تاثیرات

تقاضا برای استفاده از منابع طبیعی هستیم.

"ارزش کل " آغاز میشود.

بازاریابی نخواهیم کرد .ما برچسبهای ارزش غذایی

روابط بین ذینفعان کام ً
ال تغییر کرده است .مفهوم

موضوع حیاتــی گنجاندن موضوعــات پایداری در

ما تا آن جا که ممکن است محصوالتی با کالری کمتر

مثــل تابلوهای ّبراق "سبزشــویی " بر روی دیوار

جهان کودکان را به انجام فعالیتهای ورزشی تشویق

توجه صرف به منافع ســهامدار و شــرکت ،متعلق

۵

کوکاکوال اعالم کرد" ،ما برای کودکان زیر دوازده سال
بر روی قوطیها و بطریهای خود نصب خواهیم کرد.

به گذشــته است .این برداشــت که شرکت متعلق
به سهامداران اســت ،کام ً
ال نادرست است .این طور

راهبرد کسب و کارها است .نه این که آنها را فقط

تولید خواهیم کرد .ما روی بطریهای خود در سرتاسر

شــرکتها نصب کنیم .امــروزه میبینیم که عوامل

خواهیم کرد".

ارتباط با شرکت برخوردارند .اهم این حقوق عبارتند

تجزیه و تحلیل و قضاوت دربارهی سرمایهگذاریها

۶

نیســت .ســهامداران فقط از حقوق مشــخصی در

"محیط زیســتی ،اجتماعی و راهبری ( ")ESGدر

از ،حق انتخاب اعضای هیئت مدیره ،و حق دریافت

حیاتی شدهاند.

روزنامهنگاران مالی از ســهامداران به عنوان مالکان

وقتی به گذشته نگاه میکنیم و خودمان را به جای

تامینکنندگانش ،مشتریانش ،مدیرانش و کارکنانش.
و دیگری جامعهای کــه در آن فعالیت میکند .مث ً
ال،

از شــرکت بود .ولی امروزه در فرآیند تصمیمگیری

فقط یک میلیارد نفر جمعیت داشت  -میبینیم که

آن شــرکت در جامعهی نیویورک فعالیت میکند .به

توجه قرار گیرد ،که البته ســهامداران را نیز شامل

زمین دارای منابع طبیعی نامحدود است؛ و ظرفیت

مردم ساکن آمریکا فعالیت میکند .این واقعیت است

در گذشــته ما میپرســیدیم که شرکت چقدر پول

دارد ".بــه همین دلیل ،آنان کســب و کار خود را
بر مبنای فلســفهی "استخراج کن ،بساز ،زبالهکن"

یک شهروند مسئول ایفا کند .تفکر یکپارچه به معنی

درک ،شناخت ،و سپس برنامهریزی برای تعیین روش

پول درآوردن شــرکت به موضوعــی حیاتی تبدیل

انفجار جمعیت ســدهی بیستم را حتی تصور کنند.

بلندمدت به شیوهای پایدار است؛ در جهانی که تقاضا

سود .از سدهی نوزدهم تا آغاز سدهی بیست و یکم،

آیا شگفتآور نیست که مردم نمیدانند هر شرکتی دو
جامعه دارد؟ یکی جامعهی خود شرکت است – شامل،

شرکت مینوشتند .و هیئت مدیره مکلف به مراقبت

مدیران سدهی نوزدهم میگذاریم  -وقتی که زمین

اگر محل کســب و کار شــرکت در نیویورک است،

باید نیازها ،منافع و انتظارات همهی ذینفعان مورد

آنان حق داشــتند این طور فکــر کنند که" ،کرهی

همین دلیل ،شرکت بر مبنای هنجارهای مورد قبول

حــد و مرزی برای جذب زبالههــای تولیدی ما
بی
ّ

که شــرکت را وادار میکند تا نقش خود را به عنوان

میشود.

درآورده اســت .ولی در سدهی بیست و یکم ،روش
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تعریف کرده بودند .هیچکدام از آنان نمیتوانســتند

پول درآوردن شــرکت ،و تعیین روش خلق ارزش در
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نمودار  – 2شش نوع سرمایه

طبیعی

اجتماعی

برای محصوالت به طور فزاینده در حال افزایش است

و منابع طبیعی آن همچنان محدود است.

فکری

انسانی

میشود؟ پاسخ منفی است.

شرکت شما ورشکست میشود .ولی شرکت شما ،از

گام دوم در تفکر یکپارچه این اســت که درک کنیم

خروجی برونسازمانی هم دارد.

من عاشــق این هســتم که به عنوان مشــاور وارد

با یک چالش روبهرو هســتیم ،و ناچاریم ذهنیتمان

تا به شــما بگویم آیا شرکت درست کار میکند یا نه.

شــرکت را تغییر دهیم .ما نمیتوانیم فکر کنیم که

شرکتها بشوم .فقط  48ساعت به من فرصت بدهید
مفهومی وجود دارد کــه آن را "فضای اخالقی رأس

تولیدی

مالی

را در هیئــت مدیره تغییر دهیم .مــا باید جعبه ابزار
با همــان ابزارهای قدیمی میتوان نتیجهی متفاوتی

طریق تاثیری که بر جامعه و محیط زیست میگذارد،

من اعتقاد دارم ( ACCAانجمن حســابداران خبرهی
رســمی) ،این طرز تفکر را بهخوبی درک کرده است.

در یکی از نشــریات این انجمن میخوانیم" ،در چند

ســازمان " ۸مینامیم .این مفهوم باعث ایجاد لحنی
در سرتاسر شــرکت میشود ،و نهایتاً ر ّدپای گامهای

شــرکتها و ســرمایهگذاری اجتماعی شــرکتها

مهمی در جهان تبدیل شدهاند ،و شاهد تغییر جهت

شرکت دیده میشود .اگر شما راهبرد خود را درست

این موضوعــات را در راهبرد کســـــب و کار خود

از طریق خلق ارزش اشتراکی ،شرکت عملیات خود را

برداشتهشــده در خطوط پایانــی صورتهای مالی
انتخــاب کنید و آن را از باال تا پایین ســازمان اجراء

کنید ،آن گاه میبینید که چطور افراد عادی میتوانند
به نتایج خارقالعاده دســت پیدا کنند .ولی اگر این

گرفت .حرف زدن دربارهی مسئولیتپذیری اجتماعی

متعلق به طرز تفکر دیروز اســت .شما نیاز دارید که
بگنجــانید.

مدیران نیازها ،عالیق ،و انتظارات منطقی و مشــروع

نتایج عادی هم دست پیدا نخواهید کرد.

را به همراه خود دارند .آنان راهبردی را که فقط در آن
بایدها و نبایدها گفته شده باشد و فقط برای رسیدن

هم برای جامعه در کل ،پیوند میدهد .و موفقیت خود

ارزش اشــتراکی هم بر کارهای شرکت برای کاهش

ذینفعان شــرکت را درک کننــد ،آن گاه میتوانند

مختلف شرکت ،چکیدهی هزاران سال تجربهی بشری

به ایجاد ارزش بلندمدت ،هم برای کسب و کار خود و

گام ســوم این اســت که دربارهی شش سرمایه فکر

کارها را نکنید ،حتی اگر از باال تا پایین شــرکت هم

اما نکتهی کلیدی این جا اســت که کارکنان سطوح

از خلق ارزش سهم به ایجاد ارزش اشتراکی هستیم.

را در بازدهی مالی درونســازمانی و نتایج اجتماعی

کنید .شــرکت از چــه راهی پول در مــیآورد؟ اگر

متخصصان با مدرک دکتری داشــته باشید ،حتی به

دههی گذشته ،موضوعات پایداری به آرامی به جریان

راهبرد شرکت را بر مبنای آگاهانهتری توسعـه دهند.
مــا از "ارزش ســهم ( ")share valueبه " ارزش

اشــتراکی ( ")shared valueگــذر کردهایم .ما از

و اقتصادی برونســازمانی میبیند .ســرانجام ،خلق
اثرات منفــی بر جامعه ،و هم از دیــدگاه بنیادیتر،

بــر چگونگی نقشآفرینــی آن به عنــوان جزئی از
چالشهای جهانی ،نظیر تغییرات آب و هوا ،و اعمال
حقوق بشر ،داللت دارد .متعاقب این تغییر جهت ،یک

گرایش جدید گزارشگری شرکتی نیز به وجود آمده

طریق هیئت مدیره عملیات شرکت را هدایت میکنیم

است :یکپارچهسازی مفاهیم مالی و غیرمالی در قالب

از خردمنــدی و دیگر جنبههای کلیدی باشــد که

کســانی که تفکر یکپارچه و گزارشگری یکپارچه را

یکپارچه میشناسیم".

نمیکنند .به نظر شما تهیهی صورتهای مالی طبق

مالی درونســازمانی بستگی دارد .اگر به تعریف ما از

دیدگاه محیط زیســتی ،اجتماعی و راهبری ()ESG

آنها هم درونســازمانی و هم برونسازمانی هستند.

یــا با اهمیت هســتند ،منجر به نتیجــهی متفاوتی

دارید تا بتوانید پول در آورید .چون در غیر این صورت

به صورتهای مالی پربارتر تنظیم شده باشد ،و عاری

امروز دربارهی آنها صحبت کردیم ،بهدرستی اجراء
استانداردهای حســابداری ،بدون توجه به این که از

چه چیزهایی برای کسب و کار شما حیاتی یا مربوط
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تا برای شرکت و جامعه ارزش بلندمدت خلق کنیم.

درک نکردهاند ،گمــان میکنند موفقیت به بازدهی

یک ابزار حســابداری ،که آن را به عنوان گزارشگری

تصمیم بگیریم چه چیزی مربوط است

خروجیهای یک کسب و کار نگاه کنید ،میبینید که

من از تعبیر اُختاپوس (هشتپا) استفاده میکنم .در

شما به خروجی درونسازمانی (یعنی ،سودآوری) نیاز

طبق استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری

ایاالت متحده ،شما مجبورید صورتهای مالی خود را

مالــی ( )FASBتهیه کنیــد ،و مجبوریــد آنها را
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حسابرسی کنید .این یکی از بازوهای اُختاپوس است.

"اطالعات بیشتری میخواهید؟ اینجا کلیک کنید.

در هوا منتشــر میکنید نیز باشید .این بازوی دیگر
اُختاپوس اســت .شــما این دادههای انبــوه را که ما

دو جنبهی همبسته از ارزش وجود دارد :ارزشی که

داریــد .هیئت مدیره ناچار اســت ،با به کار بســتن

برای تامینکنندگان ســرمایهی مالی ،و ذینفعان و

این اطالعات بکنند .زیرا اگر چنین نکند ،چه کســان

خلق ارزش برای خودش ،مرتبط با ارزشی است که

شــما ممکن است ملزم به افشــای میزان کربنی که

همه چیز اینجاست".

پیشتر دربارهی آنها صحبــت کردهایم ،در اختیار

ســازمان برای خودش خلق میکند ،و بازدهی مالی

خرد جمعی خــود ،زمان زیادی را صــرف پردازش

کل جامعه را در پی دارد .توانایی یک ســازمان برای

دیگری در شــرکت باید موضوعات مربوط را از انبوه

آن سازمان برای دیگر ذینفعان ایجاد میکند.

این دادهها استخــراج کنند؟

تحقیقات نشــان داده اســت بیــش از  20درصد از

اعضــای هیئت مدیــره صورتهای مالــی را درک

نمیکنند .و بیش از هشــتاد درصد از آنان موضوعات

ما از "ارزش سهم

پایــداری افشاءشــده در صورتهای مالــی را حتی

(")share value

حســابداران میدانند صورتهای مالی امروزی برای

به "ارزش اشتراکی

نمیخوانند .چیــز باور نکردنی دیگر این اســت که

 99درصد از مردم غیرقابلدرک هســتند .در صورتی

کــه ما میخواهیم خردمندیمــان را در تهیهی این

(")shared value

زبانی واضح ،موجز ،و قابلدرک درآوریم و بر پیشانی
این اُختاپوس بچســبانیم .ایــن کار از طریق گزارش

گذر کرد هایم.

صورتهای مالی بــه کار ببندیــم ،و اطالعات را به

یکپارچه انجام میشود.

در شــرایطی کــه گزارشهای شــما غیرقابلدرک

هســتند ،آیا میتوانید وظیفهی حســابدهیتان به
عنوان عضو هیئت مدیره را ایفاء کنید؟ پاســخ باید
منفی باشــد .کاری که ما باید به عنوان عضو هیئت
مدیره انجام دهیم این اســت :از بین انبوه این دادهها

اطالعاتی را گلچین کنیم و در اختیار آنان قرار دهیم
که واقعاً به آنها نیاز دارند .سرمایهگذاران نیاز دارند
تصمیمات سرمایهگذاری بگیرند .اعضای هیئت امنای

صندوقهای بازنشستگی نیاز دارند وظیفهی خود در

مراقبت از ذینفعان پرشمار خود را ایفاء کنند.

گزارشگری چیزی نیست که اکنون داریم

تفاوت گزارشگری یکپارچه چیست؟ یکپارچه است.
همهی اَشــکال ســرمایه ،کوتاهمــدت ،میانمدت و

بلندمدت ،را دربرمیگیرد .شــفافیت بیشتری دارد.
موجز و شــامل موضوعات با اهمیت اســت .قابلیت

فناورانــه دارد .شــما میتوانیــد در وبگاهتان بگوید:
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مروین ای .کینگ :رئیس اسبق شورای بینالمللی
گزارشــگری یکپارچه ( )IIRCو سازمان گزارشگری
جهانی ( )GRIاســت .وی همچنین به عنوان قاضی
اسبق دیوان عالی آفریقای جنوبی ،ریاست کمیتهی
عالی راهبری شرکتی این کشور را بر عهده داشت .آن
کمیته استانداردهای پیشگامانهای را دربارهی راهبری
شرکتی ،گزارشگری پایداری ،و گزارشگری یکپارچه
توسعه داده است .متن فوق ،سخنرانی ویرایششدهی
وی در "انجمن ســیتی بار نیویورک" (New York
 – City Bar Associationانجمــن حقوقدانان و
دانشــجویان حقوق نیویورک) است که در شمارهی
جوالی  2016سیپیای جورنال منتشر شده است.
محسن ژاله آزاد زنجانی :حسابدار رسمی ،حسابدار
مســتقل خبره ،حســابدار مدیریت خبره ،دانشجوی
دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
پینوشت:
1 - Global Reporting Initiative
2- sustainability reporting
3 - value creation
4 - Transient Caretakers
5- total value
 -۶اصطالح "سبزشــویی" ( )green washingنخستین بار،
در ســال  ،۱۹۸۶توســط ج� وسـ تـرولت ،پژوهشــگر نیویورکی،

بهکار رفت .وی از این اصطالح برای اشاره به رویکرد دستآویز قرار
دادن دوستداری محیط زیســت برای کسب منافع مالی استفاده

ما بایــد جعبهی ابزار شــرکتها را تغییر دهیم .ما

نمیتوانیم مثل گذشــته عمل کنیم .مــا نیاز داریم

ببینیم که جهان چیزی نیســت که اکنــون داریم.
گزارشــگری چیزی نیســت که اکنون داریم .راهبرد

چیزی نیست که اکنون داریم .مالیات چیزی نیست
که اکنون داریم .شــفافیت چیزی نیست که اکنون
داریم .ارزش چیزی نیست که اکنون داریم .و تامین
سرمایه چیزی نیست که اکنون داریم .بنابراین ما نیاز

داریم طرز تفکرها تغییر کند.

کرد .وسترولت در مقالهی خود به نصب تابلوهای ّبراق در اتاقهای

برخی هتلها اشاره کرده بود که در آنها اعالم شده بود استفادهی
چندباره از حولهها باعث کاهش مصرف آب و مواد شــوینده و در

نتیجه کمک به محیط زیســت میشود .او با طعنه به این رویکرد،
هدف اصلــی از نصب این تابلوها را ،بیشــتر از آن که برای حفظ
محیط زیست باشــند ،برای حفظ حولهها دانسته بود! زیرا به باور
وی صنعت هتلداری به شــکل گستردهتری آلودهکنندهی محیط
زیســت است ،و کمتر شســتن حولهها فقط منجر به منافع مالی
بیشــتر برای هتلداران میشــود و ربط چندانی به حفظ محیط
زیست ندارد (مترجم به نقل از ویکی پدیا).
7- Integrated Thinking
8- - tone at the top

من معتقدم ،همان طور که در سدهی نوزدهم ،مفهوم

مســئولیت محدود توســعه پیدا کرد ،و شرکتهای
با مســئولیت محدود به عنوان مدیومــی برای انجام

بوکارها انتخاب شــدند ،اکنون نیز زمان آمدن
کســ 

مفهوم تفکـــــر یکپارچه و گزارشگـری یکـــپارچه
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