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حسابداری خالص صفرحسابداری خالص صفر

وبر  رابرت  بهوسیله  1991 سال در که کارتون یک در
روی را دستانش مدیر شد، ساخته (Robert Weber)

»اکنون میگوید: و میگذارد شرکت حسابدار شانههای
بهشمابستگیدارد.تنهاچیزیکهمیتواندمارانجاتدهد
یکپیشرفتحسابداریاست.«چهکسیمیدانستکهآن
بحران،تغییراتاقلیمیاست؟اکنون،سهدههبعد،حسابدار

برنامهایدارد.
ژانت یلن (Janet Yellen)وزیرخزانهداریایاالتمتحد
امریکا،ممکناســتنســخهامروزیمدیردرکارتونهایوبر
باشــد.یلنبهتازگیبــهنشــریهپولیتیکو (Politico)گفت:
"هماثرخودتغییرهایاقلیمیوهمسیاســتهایمقابلهباآن،
میتواندآثارعمدهایداشتهباشد؛ایجادداراییهایسرگردان،
ایجادتغییرهایبزرگدرقیمتداراییها،ریســکهایاعتباری
وغیرهکهمیتواندبرسامانهمالیاثربگذارد.اینهاریسکهای
بســیارواقعیهســتند."چگونهمیتوانچنینریسکهاییرا

اندازهگیریکرد؟
همکســبوکاروهــمســرمایهگذارانبــرایاندازهگیری،
مدیریتواطالعرســانیریســکهایمالیمرتبطبــااقلیم،
بهروشیمقایسهپذیرنیازدارند.اینمقالهیکرویکردسادهو

موثربرایارزیابیریسکاقلیمازنظرمالیراتوصیفمیکند
ونقشاساسیحسابداراندربهبودکیفیتواتکاپذیریدادهها
وتحلیلموردنیازبرایهدایتشــرکتهاوســرمایهگذارانبه

خالصصفرراتوضیحمیدهد.
گروهمشــورتیحسابدارانشاغلدرکسبوکارزیرمجموعه
فدراسیون بین المللی حسابداران1بهتازگیگزارشیروشن
درموردتوانمندســازی ســازمانهای هدف محور2منتشر
کردهاســت.اینگزارشخطمیانیازاطالعاتکیفیدرمورد
ریســکمالیمرتبطبااقلیمتاقضاوتهایحسابداریدرمورد
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ارزیابیداراییهاوعمرمفیدراروشنمیکند،امانشانمیدهد
کــهآثاراقلیــمبهطورعمدهکّمــیوپولینشــدهاند.گزارش
فدراســیونبینالمللیحســابداراننتیجهگیریمیکندکهدر
غیابکّمیکردن،شــرکتهابهسختیمیتوانندریسکهایگذار
اقلیمراباریســکهایسازمانیگســتردهترخودمقایسهکنندو
سرمایهگذاراننمیتواننددربارهتخصیصسرمایهخودتصمیم

آگاهانهایبگیرند.
شایدنگرانکنندهتراینباشدکهگزارشفدراسیونبینالمللی
حســابدارانهمچنیننشاندادکهشــرکتهاوسرمایهگذاران
آنهابهطورمعمول،فاقدبینشــیقویدربــارهاثراقلیمبرای
درکچگونگیاثرگــذاریآنبرانعطافپذیریکســبوکارو
ایجادارزشبلندمدتهســتند.ایننشانمیدهدکهمدیران
شرکتنتوانســتهاندموانعومحدودیتهایمالیاصلیناشیاز

تغییرهایاقلیمیوانتقالانرژیرامشخصکنند.

موانع و محدودیتهای مالی برای خالص صفر 
چیست؟

زیادی حد تا دو هر اقلیم، با مرتبط مالی فرصت و ریسک
به وابسته داراییهای جایگزینی و کنارگذاری به نیاز از ناشی

کربن،برمبنای تسریعی3است.
باکاهشقیمتانرژیهایتجدیدپذیر،مانعاصلیاقتصادی
برایرسیدنبهخالصصفرتاسال2050ایناستکهمارابه
کنارگذاریپیشازموعدازذخیرهعظیمداراییهایوابســتهبه
کربنجهانوجایگزینکردنآنهاباداراییهایدارایآالیندگی

کمیاصفر،ملزممیکند.
نمونههاییازداراییهایوابســتهبهکربنشــاملهمهچیز
ازذخایرنفــتوگازوکارخانههایتولیدزغالســنگگرفتهتا
کارخانههایســیمانوفوالد،هواپیماهایجتوخودروهای
بنزینی،تاخانههاوســاختمانهایاداری.امابرایتغییرهای
اقلیمی،عمرمفیداقتصادیاینداراییهاممکناســتفراتراز

سال2050باشد.
عظیمی سرمایهگذاری به داراییها این اصالح یا جایگزینی
نیازداردکهدرمدلهایتجاریموجودمشخصنشدهاست.
معنیدیگرآنایناستکهداراییهایموجودوابستهبهکربن
یا آسیبدیدگی باالی ریسک معرض در جدید، بهویژه و

زمینگیرشدندائمی،دراثرگذارانرژیهستند.
محدودیتمالیاصلیایناستکهکسبوکارهابایدباحفظ
سوداوریدرسطحپذیرفتنیوبرگشتسرمایه،گذاربهخالص

صفرراطیکنند.
شــرکتهاوســرمایهگذارانبــهیــکرویکردجدیــدبرای
اندازهگیریریسکمالیمرتبطبااقلیمنیازدارند،کهبهروشنی
ارتباطبینانتشــارگازهای گلخانه ای4وداراییهایمشــهود
بلندمدتتولیدکنندهآنها)ضریبکربن(راتشخیصدهد.

ضریب کربن چیست؟
(CQ)،روشیجدیدبرایکمکبهشرکتها، ضریب کربن5 
با مرتبط مالی ریسک اندازهگیری برای بازارها و حسابداران
اقلیماست.بااستفادهازضریبکربن،شرکتهاوسرمایهگذاران
شانسبیشتریبرایدستیابیبهخالصصفردربرنامه،همراه

باگرفتنتصمیمهایمالیآگاهانهدارند.
ضریبکربنمجموعهایازمعادلههاونسبتهایمالیمنبع
بازاســتکههرحســابداروتحلیلگرمالیمیتواندبالفاصله
درککنــد.ضریبکربن،اقالممالیحسابرسیشــدهراتغییر
نمیدهد،بلکهبااســتفادهازآنهاســاختهمیشــود.صورت
ســودوزیانوترازنامهرابهگونهایتنظیممیکندکهسناریوی
»چهمیشــوداگر«رانشاندهد-»چهمیشوداگر«اینشرکت
یااینسبد،امروزطبققانونناگزیرشودبدونکربنباشد؟آیا

ایناحتمالوجوددارد؟آیاتواناییاینتغییررادارد؟

هر حسابداری 

می داند که 

اندازه گیری 

در مرکز مسئولیت پذیری 

قرار دارد
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بهضریبکربنمانندسودهرسهمیاحاشیهسودفکرکنید.
ضریــبکربنیکالگوریتماســت؛چیزیکهیــککامپیوتر
میتوانــدپردازشکند.اینبدانمعنااســتکــههیچفرضیه
ذهنی»تخصصی«یاروششناســی»جعبهسیاه«وجودندارد.
اینموضوع،ضریبکربنراازاکثرمعیارهایاختصاصیکربن

متمایزمیکند.

ضریب کربن چگونه کار می کند؟
شروع گلخانهای گازهای انتشار محاسبه با کربن ضریب
میشودکهدرآیندهازداراییهایمشهودبلندمدتتولیدکننده
کربندرطولعمرمفیدباقیماندهآنهاناشیمیشود.ضریب
کربنآیندهنگراست.اینضریبآیندهایرابهتصویرمیکشد

کهاکنونرخدادهاست.
آالینده های تحقق نیافته6،آالیندههایگازهایگلخانهای
درآیندههستندکهازاستفادهمستمرداراییهایمشهودباعمر
طوالنیشرکت،حاصلوبراساسمیزانآالیندهتحققیافته
ســالجاریضربدرعمرداراییمحاسبهمیشود.عمردارایی
معیــاریازعمرتخمینیاســتهالکپذیرداراییهایشــرکت
اســتکهبهصورتامالک،ماشینآالتوتجهیزات،بهبهای
تمامشــده،منهایاستهالکانباشته،تقســیمبرهزینهدوره

جاریاستهالکمحاسبهمیشــود.درمورددارائیهاییکهدر
ترازنامهشــرکتهایثبتشدهدربورسنیســتند،عمردارایی
ممکناستبااستفادهازمعیارهایمربوط،مانندطبقهبندیو

عمرداراییسازمانامورمالیاتیبراوردشود.
ســپسضریــبکربــن،آالیندههــایتحققنیافتــهرابه
بهایتمامشــدهبــراوردیتقویممیکندتاآنهــارادرمقیاس
جهانــیازجوزمینحذفکند.یکمطالعهدرســال2019از
فرهنگســتانهایملیعلوم،مهندسیوپزشکیایاالتمتحد
امریــکا،بهایننتیجهرســیدکههزینهمســتقیم100دالریا
کمتربــهازایحذفهرتندیاکســیدکربن،ازنظراقتصادی

امکانپذیراست.
ضریبکربن،هزینهکربنتحققنیافتهرابهعنوانحســاب
مقابلداراییامالک،ماشــینآالتوتجهیزاتتلقیمیکند؛
درستماننداســتهالکانباشته.ازطرفدیگر،ضریبکربن
هزینههایاجتنابشــدهرابرایجبرانآالیندههایگذشــته
بهعنوانیــکبدهیاحتمالیدرنظرمیگیرد.آنرامانندیک
حکــمدادگاهدریکدعوایحقوقیدرنظــربگیریدکهبرای
شرکتیکهازآسیبرساندنبهجامعهسودبردهاست،خسارت

ناشیازثروت سازی ناعادالنه7رامطالبهمیکند.
درنهایت،ضریبکربنامکانمقایسهداراییها،پروژههای
سرمایهای،شرکتهایاسبدهایسرمایهگذاریمختلفرابهدو
صورتامکانپذیرمیسازد.ابتدا،بامقایسهنتایجتعدیلشده
عملیاتوشرایطمالیبهخالصصفر؛بهعنوانمثال،حقوق
صاحبانســهامیاســودهرسهمتعدیلشــدهباکربن.دوم،
بامقایســهنســبتهزینهکربنتحققنیافتهبهارزشدفتری
امالک،ماشــینآالتوتجهیزاتدرترازنامه.نسبتضریب
کربنیکمعیارنرمالشــدهاستکهدرســطحدارایی،پروژه
سرمایهای،شرکت،سبدسرمایهگذارییاحتیدرسطحملی،

عملمیکند.
نسبتضریبکربنرامیتوانبهصورتگذشتهنگرمحاسبه
وبهصورتآیندهنگرپیشبینیکرد.عملکرددرطولزمانرا
میتواندربرابرمنحنیمجانبیکهتاسال2050)یاقبلازآن
برایبخشانرژی(بهصفرمیرسد،ترسیمکرد.شکافبین
عملکردهدفوعملکردواقعی،نشــاندهندهریسککاهش
ارزشاســت.همچنین،نشــاندهندهبدهــیقانونیممکن

پرداختن به چالش 

کیفیت داده ها 

دیر یا زود 

نیاز به دعوت از 

حسابداران 

دارد
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وآسیببهشــهرتبهخاطرسبزشــوییوکوتاهیدررسیدن
بــهتعهدهایخالصصفروهمچنینریســکازدســتدادن
ســرمایهگذاریناشیازتخصیصنادرســتسرمایهاست.از
ســویدیگردرسطحکالن،ریسکمالینظاممندرامنعکس

میکند.
هــرمرحلهدرفراینــدضریبکربن،نیازمندحســابداریو

متخصصانحسابداریاست.

نقش حسابداری در براورد انتشار گازهای 
گلخانه ای چیست؟

همراهبادادههایمالیحسابرسیشده،دادههایانتشاردرخور
اعتماد،ورودیضروریبرایضریبکربنهستند.

فرضهــایمربوطبهانتشــار،بربراوردهایحســابداریو
ارزشداراییهــاتاثیرمیگــذارد.آالیندههــایتحققیافتهو
تحققنیافته،ریســکمالیایجادمیکنــدوفرصتهایمالی
راازبینمیبرد.زمانآنفرارســیدهاســتکهحسابدارانو

حسابرسانشرکتهابهآنهابپردازند.
اصولپذیرفتهشــدهحســابداریبرایگازهــایگلخانهای
چارچوب گلخانــه ای8، گازهای  توافقنامــه  دارد. وجــود
اســتانداردجهانیجامــعوپرکاربردبرایاندازهگیریانتشــار

گازهایگلخانهایاست.
استانداردحسابداریوگزارشگریشرکتیبرمبنایتوافقنامه
انتشارگازهایگلخانهای،فرایندتهیهفهرستانتشارگازهای

گلخانهایدرســطحشــرکتراتنظیممیکند.ایناستاندارد
شاملآالیندههایمســتقیمناشــیازعملیاتزیرمالکیتیا
کنترلشــدهازســویشــرکت)دامنه1(،وهمچنینازمنابع
زیرمالکیتیاکنترلشدهبهوسیلهشرکتدیگریاست؛مانند
برقخریداریشــده)دامنه2(،وانتشــارگازهــایگلخانهای
درزنجیرهارزششــرکت)دامنه3(ازجملــهزنجیرهتامینو

آالیندههایمرتبطبااستفادهازمحصوالتشرکت.
پروژه افشــای کربن9،کهازقبلبههمینعنوانشناخته
میشــد،ســالهاازطریقپرسشــنامهتغییراتاقلیمیساالنه
خود،دادههایانتشارگازهایگلخانهایراازشرکتهاجمعاوری
کردهاست.بیشازنوددرصداز500 شرکت فورچون10کهبه
پروژهافشایکربنپاسخمیدهند،ازتوافقنامهانتشارگازهای
گلخانهایبرایگزارشــگریدربارهانتشــارگازهایگلخانهای
درشــرکتخود،اســتفادهمیکنند.اینگزارشــهابهنوبهخود
ازسویذینفعانشــرکتها،ازجملهســرمایهگذاران،کهبرای
تصمیمگیریهایسرمایهگذاری،مشــارکتراهبریشرکتیو

راینیابتیبهدادههاتکیهمیکنند،استفادهمیشود.
بانکهاوســایرموسســههایمالینیزازدادههایانتشــار
گازهایگلخانهایبرایمحاســبهانتشــارگازهایگلخانهای
دردامنــه3اســتفادهمیکنند.درنوامبر2020، مشــارکت 
موسســه های مالی برای حســابداری کربن11،استاندارد
جهانــیگزارشــگریوحســابداریبرمبنایانتشــارگازهای
گلخانهایرابراســاستوافقنامهانتشــارگازهــایگلخانهای
راهاندازیکرد.مشــارکتیادشده،شــراکتیمتشکلاز118 
نهادمالیاســتکهبیشاز2/9تریلیوندالرداراییدراختیار
دارندومتعهدبهاندازهگیریوافشایانتشارگازهایگلخانهای
بهروشــیهماهنگبرایکمکبهنهادهایمالیدرراســتای

همسوییسبدخودباتوافقنامهپاریسشدهاند.
اســتانداردجدیــدمشــارکتموسســههایمالــیبرای
حســابداریکربن،روشــیرابــراینهادهــایمالیبرای
اندازهگیــریتامینمالــیآالیندههادرشــشطبقهدارایی
ارایهمیکند:ســهامپذیرفتهشــدهدربورسواوراققرضه
شــرکتی،وامهایتجاریوســهامغیربورسی،تامینمالی
پروژه،امالکتجاری،واممســکنووامهایوســایلنقلیه
موتوری.ایناســتاندارد،اندازهگیریوگزارشگریدرمورد

بدون سنجه های مالی

حسابرسی شده

هیچ پاسخگویی برای 

خالص صفر

وجود نخواهد داشت
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انتشــارگازهایگلخانهایمرتبطباهمهشــرکتهایموجود
درســبدنهادهایعضورابراساستوافقنامهانتشارگازهای
گلخانهای،الزامیمیکند.اســتانداردمشارکتموسسههای
مالیبرایحســابداریکربنوبهطورگستردهتر،تعهدهای
اقلیمــینهادهایمالــی،بهطوردرخورتوجهــینقدینگیو
دسترســیشــرکتهایباآالیندگیباالرامحــدودمیکند.
بنابراین،محاســبهوگزارشــگریاتکاپذیردرموردانتشــار

گازهایگلخانهای،یککارکردمالیمهماست.
مشکلایناستکهگزارشــهایداوطلبانهپایداریشرکتها
کهسرمایهگذارانووامدهندگانبهناگزیربهآنهاتکیهمیکنند،
مستعدسبزشوییهستند.بســیاریازشرکتهابهطوراساسی
افشــایانتشــارگازهایگلخانهایخودراباگزارشــگریتنها
بخشــیازآالیندههایخودوحذفسایربخشهاییکهممکن
استبااهمیتباشد،گزینشــیانجاممیدهند.درحسابداری
مالــی،اینامرمحدودیــتدامنهنامیدهمیشــود.امافرض
ماهیتداوطلبانهگزارشگریگازهایگلخانهای،بهاینمعنی
استکهسرمایهگذارانوبانکهابایدبراساساطالعاتناقص
عملکنند.بنابراین،اســتانداردمشــارکتموسسههایمالی

برایحســابداریکربنمیگوید:"دادههایمحدود،بیشــتر
اوقاتچالشاصلیدرمحاســبهانتشــارگازهــایگلخانهای
اســت".برایرســیدگیبهمشــکلدادههــادرکوتاهمدت،
مشــارکتموسســههایمالیبــرایحســابداریکربنیک
سیستمامتیازدهیدادههاراایجادکرد.دربلندمدت،اینباور
وجودداردکهتامینکنندگانســرمایه،شرکتهاییکهمجموعه
دادههایکاملارایهنمیکنندراازسرمایهخودمحرومخواهند

کرد.
پرداختنبهچالــشکیفیتدادهها،دیریازودنیازبهدعوت
ازحسابداراندارد.مانندهربراوردحسابداریدیگر،دادههای
آالیندههابراوردهاییهســتندکهبهیکسامانهکنترلداخلی
موثــردرطولتهیهآنهانیازاســت.دادههــایآالیندههانیز
بایدمشــمولاطمینانبخشیبرمبنایدرجهبندیسرمایهگذار

باشد.
امروزهبســیاریازشــرکتهابهســطحیازاطمینانبخشی
دســتپیدامیکنند.انگیزهاینامرممکناســتپرسشنامه
پروژهافشــایکربنباشد،کهدرآنپرسیدهمیشودآیاانتشار
گزارششدهتاییدشدهاستیاخیر.اماکیفیتاطمینانبخشی

فرصتهاریسکها

مدیریتریسکبرنامهریزیراهبردی

پیامدهایمالی

درامدها

مخارج
داراییهاوبدهیهاترازنامهصورتوجوهنقدصورتسودوزیان

سرمایهوتامینمالی

ریسکهای گذار
سیاستیوقانونی

فناوری
بازار

شهرت

ریسکهای عینی 
حاد
مزمن

فرصتها
کاراییمنابع
منبعانرژی

محصوالت/خدمات
بازارها

انعطافپذیری

شکل 1
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بهدســتآمدهبسیارمتفاوتاستوشایدازسوییکموسسه
حســابداریارایــهنشــود.عالوهبرایــن،دربیشــترموارد،
اطمینانبخشیدرقالبکلماتی»محدود«است؛بهاینمعنی
کههیچموردیمبنیبراشــتباهبودناطالعاتگزارششــده،
توجهارایهدهندهاطمینانبخشیراجلبنکردهاست.برخالف
حسابرسیمالی،ارایهدهندهاطمینانبخشیدرمورداثربخشی
فرایندگزارشگرییامنصفانهبودنبراورد،نظرنمیدهد.

چگونه ضریب کربن می تواند برنامه ریزی مالی 
داخلی و گزارشگری مالی برون سازمانی را بهبود 

بخشد؟ 
ندارد، واقعیت امروزه کربن قیمتگذاری طرح که آنجایی از
ضریبکربنیکتهدیدپنهانبرایبدهیهاینقدینامشخص
در که همانطور این، وجود با میکند. اندازهگیری را آینده
شکل 1نشاندادهشدهاست)برگرفتهازتوصیههای کارگروه 
بر اقلیم با مرتبط آثار آب وهوا12(، به  مربوط  مالی  افشای 
پیامدهایفوری آینده،میتواند انتظار بدهیهاینقدیمورد
برونسازمانی وگزارشگریمالی برنامهریزیمالیداخلی بر

داشتهباشد.
ریســکهاوفرصتهــایگذاراقلیم،برمدیریتریســکو
تصمیمهــایبرنامهریزیراهبردیامــروزیتاثیرمیگذارند،
ونتایــجمالیفرداراتعیینمیکنند.ضریبکربنبهشــرکتها
کمکمیکندتاریســکهایمرتبطباانتقالبهخالصصفررا
شناســایی،ارزیابیومدیریتکنندوتصمیمبگیرندکهچگونه

دراقتصادکمکربنرقابتکنند.
مفروضهایمهمزیربنایبرنامهریزیمالیداخلیشــرکت
بایدپسازآندرگزارشــگریمالیبرونسازمانیتسریداده

شود.
براساساصولپذیرفتهشدهحسابداریعمومیایاالتمتحد
امریکاواستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی،انتظارهای
آتیمیتواندبرترازنامهشــرکتتاثیرمنفیبگذارد-بهعنوان
مثال،ازطریقکاهشارزشداراییها،تعهدهایبازنشستگی

وبدهیهایاحتمالی.
بهعنوانمثال،همانطورکهدرمقاله حسابداری تغییرهای 

اقلیمی: از تحلیل ســناریو تا تقلب در سه مرحله آسان13 
توضیحدادهشدهاســت،فرضهایقیمتگذاریداخلیکربن
بایدبهجریانهاینقدیبراوردشــدهمورداســتفادهدرآزمون

کاهشارزش،تسرییابد.
تحلیلضریبکربنمحاسبهشــدهبهوســیلهحســابداران،
پیوندمشــخصیبینعملکردمالیومواردافشــایتشریحی

دربارهراهبرداقلیمیومدیریتریسکفراهممیکند.
مرکــز در اندازهگیــری کــه میدانــد حســابداری هــر
مسئولیتپذیریقراردارد.بلندپروازیهایخالصصفرتازمانی
کهسیاستگذاران،مدیرانشــرکتهاوسرمایهگذارانشروعبه
اندازهگیریچیزهایدرســتبهروشصحیحنکنند،درتوهم
باقیخواهندماند.بدونســنجههایمالیحسابرسیشــده،
شــفافوعینیریسککربن،هیچپاســخگوییبرایخالص
صفروجودنخواهدداشــت.بدونپاسخگویی،هیچنتیجهای
حاصلنخواهدشــد.زمانروبهاتماماســتوماهمچنانبه
دنبالزمانسنجهســتیم.تنهاچیزیکهمیتواندمارانجات

دهد،یکپیشرفتحسابداریاست.
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