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نطق   ،(Erkki Liikanen) لیکانن  ارکی   ،(IFRSF) مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  بنیاد  امنای  هیئت  رئیس 
اصلی سخنرانی در زمینه سند مشورتخواهی درباره گزارشگری پایداری را در کارگروه بین دولتی کارشناسان استانداردهای بین المللی 

حسابداری و گزارشگری کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) ارائه کرد.

پایداری و تغییرات آب وهوایی چالشهایی جهانی هستند، و اکنون تمرکز فزاینده ای بر نحوه عملکرد و گزارش بنگاه ها در این موارد 
همچنان  پایداری  گزارشگری  اهمیت  بنابراین  دارد.  وجود 

برای ذینفعان مختلف در حال افزایش است. 
با وجود تفاوتی که در دامنه و انگیزش برای این موضوع وجود 
دارد، بیشــتر ذینفعان پیام مشــترکی را به اشتراک می گذارند: 
یــک نیاز فوری بــرای بهبود یکنواختی و مقایســه پذیری در 

گزارشگری پایداری وجود دارد.
وجود استانداردهای یکنواخت و مقایسه پذیر به کسب وکارها 
ایــن امکان را می دهد تا اعتماد عمومی را از طریق شــفافیت 
بیشتر با نواوریهای پایدار ایجاد کنند که برای سرمایه گذاران و 

حتی مخاطبان فراتر از آنها، سودمند خواهد بود. 
ســرمایه گذاران بــزرگ نهــادی، خواســتار افشــای بهتر 

سخنرانی رئیس هیئت امنای بنیاد استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی درباره گزارشگری پایداری

ترجمه: زهرا نوری   
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ریســکهای مربوط بــه تغییــرات آب وهوایی و شــاخصهای 
پایداری هستند. این ســرمایه گذاران، از گزارشگری پایداری 
برای آگاهی بخشی به تصمیمهای خود استفاده کرده و خواستار 
اطالعات مقایســه پذیر و اتکاپذیر هســتند. ســرمایه گذاران 
به همــراه بنگاه هــا، نیــروی محرکــه در پس افزایــش تعداد 
درخواســتها برای اطالعات شــفاف، یکنواخت و مقایسه پذیر 

پایدار هستند. 
تعداد زیادی از بنگاه ها متعهد به توسعه گزارشگری پایداری 
هستند. چنین تعهدی ناشــی از مقررات، رفتار مصرف کننده، 
تقاضای ســرمایه گذار و شناســایی تاثیری اســت که مدیریت 
ریسکهای پایداری می تواند بر خلق ارزش در درازمدت داشته 
باشــد. بســیاری براین باورند که رویه فعلی افشــای پایداری 
به دلیل نبــود اســتانداردهای پذیرفته شــده مشــترک و نبود 
توانایی مقایسه اطالعات گزارش شده، ناکارامد است. بنگاه ها 
همچنین دربــاره چگونگی گزارش تاثیر تغییرات آب وهوایی و 

انتقال به اقتصاد سبز، شفافیت ندارند. 
بانکهــای مرکزی به عنــوان محرکهای مهــم در کاِر ثبات 
مالــی، به طور فزاینده ای بر ریســکهای مرتبــط با آب وهوا و 
به طور گســترده تری بر مســئله پایداری تمرکز دارند. مراجع 
انتظام بخشــی محافظــه کار، در حــال شــروع ترکیب کردن 
تحلیل تغییرات آب وهوایی با آزمونهای تحمل فشــار هستند 
و آزمــون تحمل فشــار انتظام بخشــی بانکهــا و بیمه گران، 
به طور فزاینده  ای براوردهای تاثیر تغییرات آب وهوایی را دربر 

می گیرد. 
مشــارکت مراجع انتظام بخشــی در گزارشگری پایداری زیر 
تاثیر مواضع سیاســت عمومی دولتهای آنها است. درنتیجه، 
دیدگاه های مراجع انتظام بخشی درباره گزارشگری پایداری در 
برخی از مناطق مانند اروپا یا چین چشــمگیرتر اســت، که در 
ایــن مناطق، مراجع بانکــداری و اوراق بهادار، رهبران اصلی 
نواوریهای سیاستی هســتند. به هرحال، سازمان بین المللی 
کمیسیونهای بورس اوراق بهادار (IOSCO)، همچنین در 
حال بررســی چگونگی مشارکت اعضای این سازمان در زمینه 

گزارشگری پایداری است. 
بنگاه ها در پاسخ به نواوریهای سیاست عمومی برای مقابله 
با تغییرات آب وهوایی، باید مدلهای کسب وکار خود را با این 

نواوریها هماهنگ کنند تا با آماج انتشار خالص ازکربن، همسو 
شــوند، که به وسیله حوزه های گزارشگری مهم در انطباق با 
بازارهــای مالی که درحال گذار بــه دنیای خالص ازکربن اند، 
تنظیم شــده  اســت. سیاســت گذاران همچنین انتظار دارند 
که بنگاه ها ملزم شــوند که در گزارشــگری خود، نواوریهای 
سیاســت عمومی جهانــی مرتبط با تغییــرات آب وهوایی را 

درنظر بگیرند. 
موسســه های حسابرســی و ســایر ارائه دهندگان خدمات، 
می کننــد.  ارزیابــی  و  تهیــه  را  گزارشــگری  چارچوبهــای 
موسســه های حسابرســی می تواننــد نقــش مهمــی در ارائه 
خدمات اطمینان بخشی داشته باشند، در صورتی که قرار باشد 
گزارشــگری پایداری استاندارد شود و اطالعات درباره آن ارائه 

گردد. 
بســیاری از نواوریهای مهم در گزارشگری پایداری ازجمله 
در ســطح منطقه ای، پیش از این وجود داشــتند. هنگامی که 
چالشها جهانی هستند، بهینه ترین راه حلها، راه حلهای جهانی 
هستند که بتوانند با هماهنگی با نواوریهای منطقه ای کار کنند. 
تعداد زیادی فراخوان برای استانداردسازی و مقایسه پذیری 
گزارشــگری در این موضوعها وجود دارد. برخی اظهار کردند 
که بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید در این 
حوزه نقش آفرینی کند. یک دلیل برای این مســئله این است 
که به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی که 
توســط نهاد اســتانداردگذار بنیاد یعنی هیئت استانداردهای 
بین المللی حســابداری (IASB) توســعه داده شده اند، در 

بیش از 140 کشور الزامی هستند. 
هیئــت امنای بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی، هر پنج ســال راهبرد خود را بازنگری می کند. اکنون در 
حال آماده شدن برای این بازنگری هستیم. این یک فرصت و 
وظیفه برای ما اســت تا مسائل مهم راهبردی در این زمینه را 

مورد توجه قرار دهیم. 
ما تصمیم داریم که به موضوع پایداری به عنوان یک موضوع 
جداگانه نگاه کنیم. به همین دلیل یک سند مشورتخواهی تهیه 
کردیم که در پایان ماه ســپتامبر منتشر شد و مهلت نظرخواهی 

برای آن تا پایان سال است. 
پرسش اول: آیا در سطح جهان تقاضایی برای استانداردهای 
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پایداری وجود دارد؟
را  دیگری  پرسش  شود،  ختم  کلی  توافق  به  پاسخها  اگر 

به دنبال دارد:
آیا بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، باید در این 
احتمالی  راه های  مشورتخواهی،  سند  کند؟  ایفا  نقشی  حوزه 
پیِش رو را مشخص می کند، در صورتی که از بنیاد خواسته شود 

تا نقشی ایفا کند. 
یک گزینه، ایجاد یک هیئت جدید اســتانداردهای پایداری 
جداگانه اســت. ایــن هیئت، در کنــار هیئت اســتانداردهای 
بین المللــی حســابداری، زیرمجموعــه بنیاد اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی قرار می گیرد. این رویکرد با توجه 
بــه افزایش تاثیر موارد مرتبط با تغییرات آب وهوایی و پایداری 
در صورتهــای مالــی بنگاه ها، بــرای هر دو هیئت مناســب 

می باشد. 
بســیاری از حوزه ها می خواهند که بنگاه هــا را وادار کنند تا 
افزون بر ارائه موارد افشای ضروری استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، موارد افشای مرتبط با تغییرات آب وهوایی 

را نیز ارائه دهند. 
اما برای موفقیت این گزینه، چندین شرط باید برقرار باشد.

حمایــت از ســوی مراجع عمومــی، مراجع انتظام بخشــی 
جهانی و ســایر ذینفعان بازار الزامی اســت. هیئت جدید باید 
با مراجع منطقه ای، برای دســتیابی بــه ثبات جهانی و کاهش 
پیچیدگی درگزارشــگری همکاری کند. یک پیش شرط مهم، 

سطح مناسب منابع، ازجمله بودجه اختصاصی و تخصص فنی 
مناســب است. همچنین به یک ســاختار راهبری مناسب هم 

نیاز است. 
ایــن فراینــد می توانــد به تدریــج و بــا شــروع تمرکــز بر 
استانداردهای گزارشگری مرتبط با تغییرات آب وهوایی شکل 
بگیرد. البته این کار، پیشرفتهای موجود و نواوریهای مختلف 
در این زمینه را مورد توجه قرار خواهد داد. پنج اســتانداردگذار 
بــزرگ بین المللــی عوامل محیطی، اجتماعــی و راهبری 
(ESG) در این حوزه، به انتشــار ســند مشــورتخواهی پاسخ 

مثبت دادند و متعهد به همکاری مشترک با بنیاد به منظور ارائه 
راه حلهای بهینه شدند.

باز هــم می خواهم تکرار کنم که این یک فرایند تقاضامحور 
اســت. اگر برای آن تقاضایی وجود داشته باشد، آنگاه به دنبال 
بررســی چگونگی حرکت روبه جلو خواهیم بود. اگر شما درباره 
این موضوع دیدگاهی دارید، لطفا بــا ما در میان بگذارید. اگر 
تقاضایی برای آن موجود نباشــد، پس دیگر هیچ کاری برای 

انجام وجود ندارد. این به شما بستگی دارد. 

آیا در سطح جهان تقاضایی برای استانداردهای پایداری وجود دارد؟                                 

آیا بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید در این حوزه نقشی ایفا کند؟


