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  هزینه هاي زیست محیطی و سیستمهاي حسابداري

  

  چکیده

و در نتیجه استفاده از منابع طبیعی  باعث تشدید رشد روزافزون جمعیت بهمراهرشد اقتصادي در سالهاي اخیر 
از طریق می تواند عمدتا که به محیط زیست هت وارداخسارکاهش .گردیده است کره زمینبه  فراوانوارد آمدن خسارات 

از .یکی از دغدغه هاي اصلی سازمانهاي امروزي بحساب می آید صورت گیرد، هزینه هاي عملیاتیمدیریت کارآمد 
پایدار 2یک مزیت رقابتیبه می توانند شرکتها است، آن هدف اصلیتوسعه ي پایدار که 1حسابداري محیط زیستطریق 

به دلیل عدم استفاده از ارزشهاي مبتنی بر  .ینه هاي زیست محیطی جزو هزینه هاي قابل قبول مالیاتی استهز.دست یابند
یجاد تغییر در فرهنگ مستلزم ا حسابداري محیط زیستبکارگیري در محاسبه هزینه هاي مرتبط با محیط زیست، بازار 
بهینه با هدف جمع آوري، تجزیه وتحلیلواستفاده از اطالعات مالی وغیر مالی  به معنايمحیط زیست  حسابداري.است

بکارگیري این اطالعات در محاسبه همچنین زیست و استفاده معقول از منابع طبیعی و محیط اقتصادي و سازي عملکرد
مواردي در این مقاله تالش می شود .)Bennett et al,2003(کاال وخدمات می باشدي بهاي تمام شده ي 

شرکتها در قبال این آسیبها، ضرورت بازنگري ارتباطات موجود بین  مسئولیتبه محیط زیست،  هآسیب هاي واردهمچون
اهداف در نهایت، .صنایع و محیط زیست، و ارزیابی اثرات و آسیبهاي زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گیرد

ید مطالعه و تاکمورد مرتبط با هزینه هاي زیست محیطی حسابداري زیست محیطی و نحوه ي افشا وگزارش اطالعات 
  .گیرد می قرار

  افشاي اطالعات حسابداري، گزارشگري، و محیط زیست، آسیبهاي زیست محیطی، منابع طبیعی، : کلمات کلیدي

  

  
                                                           
1Environmental Accounting 
2Competitive Advantage 



3 
 

  

  مقدمه

جوامع انسانی بر محیط زیست تاثیرات  نقش و به واسطه ي رشد و پیشرفتهاي صنعتی و تکنولوژیکی امروزه
همچنین تبیین این آثارو مطالعه بررسی و  با هدفروشها ومدلهاي مختلفی را لزوم تدوین فوق موضوع. افزایش یافته است

انسان خود یک گونه ي ،علمیطبق برخی از تئوریهاي .را ضروري می نمایدمتقابل بین انسان و محیط زیست روابط
نیز انسان را  تواندمی  لذا تغییرات محیط. تمایز و تکامل یافته استمکه بر اثر مکانیسم انتخاب طبیعی  بودهجانوري 
  .)Jones 2010(ردهدقراخود تحت تأثیر  ي جانوريسایر گونه هاهمچون 

 5ومنابع طبیعی ،4، منابع مالی3سه عامل مهم منابع انسانی استفاده ازهر سازمان براي انجام فعالیتهاي خود، نیازمند 
بخشی از بهاي تمام شده محصوالت یا به عنوان می توان آنها را  اهمیت هزینه هاي زیست محیطیبا توجه به .است

 موجب می شود که اوالً در صورتهاي مالی هزینه ها گونهلذا عدم گزارش این.نمودخدمات واحدهاي تجاري قلمداد 
ثانیاً عدم گزارش . نگیرد صورتواقدامات الزم براي کنترل آنها  هاز دید مدیریت پنهان ماند ي زیست محیطیهزینه ها
مخدوش شدن مهمترین ویژگی کیفی اطالعات باعث بهاي تمام شده  بعنوان بخشی ازي زیست محیطی هزینه ها

  . می گرددآنها 6حسابداري، یعنی قابل اتکا بودن

  : براي گزارشگري حسابداري محیط زیست بایستی عوامل زیر مورد توجه قرار گیرند

v به محیط زیست هآسیبهاي وارد 

v  آسیبهامسئولیت شرکتها در قبال این 

v بازبینی ارتباط بین صنایع و محیط زیست و میزان استفاده از منابع طبیعی 

v  ارزیابی اثرات وآسیبهاي زیست محیطی 

v گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی لزوم  

  .هرکدام از موارد فوق بشرح زیر تشریح می گردند

 آسیبهاي زیست محیطی

 اگر چه ماهیت و شدت این تهدیدات. دي قرار داردمحیط زیست همواره در معرض تهدیدات و آسیبهاي متعد
این است که انسانها در هزاره گردیده مهم و قابل بحث است، اما موضوعی که باعث نگرانی اکثر محققان  در جاي خود

در دوره ي  )Kovel, 2007(طبق مطالعات  .مواجه خواهند شد مضرسوم با موج وسیعی از مشکالت زیست محیطی 
در آیندهی نه چندان دور، انتظار می رود که . آسیبهاي وارده به محیط زیست شدیدتر گشته است 2000تا  1970زمانی 
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 Beck(ی بخود گیردکاهش رونداز آثار وتبعات این موضوع، آلودگی هاي زیست محیطی بشریبا آگاهی جوامع 

1992,1999(.  

مختص یک کشور خاص ، جهانهواي افزایش آلودگی بارانهاي اسیدي و  همچونبحرانهاي زیست محیطی 
کشورهاي پیشرفته و ثروتمند نیز از زیانهاي ، بطوریکه میزان سهم آنها در تولید آالیندگی ندارد نبوده و لذا ارتباطی با

نیز را  بشريسالمت جوامع  ،دارائی ها ومنافع کشورهابحرانهاي زیست محیطی عالوه بر . در امان نیستند زیست محیطی
لذا  و بودهمشکالت زیست محیطی موضوعی است که با آینده ي جامعه ي جهانی درارتباط . مورد تهدید قرار می دهد

  .می باشدتمامی کشورها مستلزم مشارکت حل آن 

ده که برخی از تمامی کشورها ایجاد گردیفراوانی براي محیطی زیستمشکالت  بشريفعالیتهاي جوامع بواسطه افزایش 
  :مهمترین آنها بشرح زیر می باشد

v یک چهارم خشکی هاي کره ي زمین در معرض خشکسالی و تبدیل شدن به مناطق بیابانی قرار دارند. 

v به میزان چهل درصد کاهش یافته استبارانهاي جنگلی  1990تا سال  1960سال  در فاصله ي زمانی. 

v  مورد در  35000به  1970مورد در سال  230انقراض از تعداد گونه هاي گیاهی و جانوري در معرض
 )Kovel, 2007.(افزایش یافته است 2000سال 

v چهل درصد از زمینهاي کشاورزي کیفیت خود را از دست داده اند. 

v از بین رفته اند) دلتاها(زمین و همچنین نیمی از زمینهاي حاصلخیز نیمی از جنگلهاي کره ي. 

v طبیعی در معرض نابودي قرار دارند سکونتگاه ها و زیستگاه هاي).Jones, 2010( 

v افزایش یافته است يغلظت آلودگی هم در دریا و هم در خشکی به گونه اي زیانبار. 

، زیست مواد آالینده در محیطهمچنین تولید و انتشاربی رویه به علت استفاده ي بی رویه از منابع طبیعی و 
آلودگی مواردي همچون. دانشمندان ومحققین قرار گرفته استجدي توجه محیط زیست مورد حفاظت از وع ضموامروزه 

نتیجه که بوده زیست وارده به محیط آب و هوا، تخریب جنگلها ومراتع، انهدام زیستگاه هاي جانوري از جمله زیانهاي 
، بلکه بودهخود نامروزه شرکتها تنها مسئول عملکرد اقتصادي . می باشندمستقیم فعالیت کارخانجات و مراکز صنعتی 

حفاظت از محیط زیست و ،در عصر حاضر بنابراین.ملزم به رعایت مسایل اجتماعی و پاسخگویی به عموم جامعه هستند
  .بحسابمی آید انکار ناپذیر ضرورتهزینه ها یک  گونهگزارشگري این

  ي زیست محیطیآسیبهامسئولیت شرکتها در قبال 

زیانبار فراوانی بر محیط زیست پیرامون خود اثرات فعالیتهاي تولیدي داراي  به ویژه بشريجوامع اکثر فعالیتهاي 
بایست مسئولیت جبران هزینه هاي ي تولیدیمی شرکتها ،تشدید مسایل زیست محیطی در سطح جهانبا توجه به .می باشند

  .در صورتهاي مالی خود گزارش نمایند آنها را به نحو مناسبیزیست محیطی را تقبل نموده و 

عبارت  به. رسمیت می یابدبا پذیرش استانداردهاي اخالقی حاکم بر جامعه  تنها سازمانهامشروعیت اجتماعی 
خرید  از طریقنیز  آحاد جامعهو متقابالً نموده فعالیت  بشريدر جهت عالیق و خواسته هاي جوامع  دیگر،شرکتها
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هدف  تحققعالوه بر تالش براي شرکتهاي تولیدي  بنابراین،.خود قرار می دهند حمایت مورداین شرکتها  ،محصوالت
افشاي . نیز تالش نمایندخود براي ارتقاي موقعیت اجتماعی  ،می بایست)سودآوري و حداکثرسازي ارزش( اصلی خود
ابزار ، می تواند بعنوان یک افزایش اعتبار وموقعیت اجتماعی شرکتهاضمن هزینه هاي زیست محیطی مرتبط با اطالعات 

  .تلقی گرددنیز دستیابی به مزیت رقابتی در فرایند کارآمد 

به تنهایی قادر به حل مشکالت عدیده زیست محیطی نبوده و لذا همکاري جامعه آحاد و  ،دولتها، سازمانها
بشري و  جوامع هاي مهمدارایییکی از منابع طبیعی با توجه به اینکه . ی آنها در این زمینه ضروري استمسازنده تما
ز جمله عوامل تاثیرگذار در تداوم فعالیت شرکتهاي تولیدي بحساب می آید، مدیریت کارآمد اینگونه منابع همچنین ا

میزان ارزش  7کاستانزاطبق مطالعات . تجدیدناپذیر یکی از وظایف اصلی شرکتهاي تولیدي امروزي محسوب می گردد
بالغ بر هجده آمریکا در  1990در دهه ي )واتمسفر ،منابع نفتی، معادنهمانند (استفاده شده اقتصادي هفده اکوسیستم 

 ،افراد وسازمانهااهمیت فوق العاده کسب منافع شخصی و سود براي با توجه به .گردیدتریلیون دالر در هر سال برآورد 
را در  دولتهامداخله ي که این مسئله نهاده محیط زیست روبه افزایش  آالیندگیبالطبع آن میزان استفاده از منابع طبیعی و 
تصویب  ،حفاظت از محیط زیست مرتبط باقوانین تدوین در حال حاضر مواردي همچون .این زمینه ضروري می سازد

و همچنین وضع جرایم سنگین براي آلودگی  ،گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی در زمینهاستانداردهاي کارآمد 
  .بیش از پیش احساس می گردد ،هاي زیست محیطی

 صنایع و محیط زیست ومیزان استفاده از منابع طبیعی بینارتباط  بازبینی

مانند افزایش گرماي کره ي زمین و ( به محیط زیست هت واردااقداماتی جهت جبران خسار در بلندمدت، انجام
براي تحقق هدف فوق، تولید محصوالت . از سوي جوامع بشري ضروري بنظر می رسد)نابودي زیستگاههاي طبیعی

اهمیت یافته و حتی در صورت لزوم توقف صنایع ناسازگار با محیط زیست اجتناب ) صنایع سبز(سازگار با محیط زیست 
  . از الزامات این عصر به شمار می رودبازبینی نحوه ي ارتباط و استفاده ي صنایع از محیط زیستبنابراین . ناپذیر می باشد

 ارزیابی اثرات صنایع و سازمانها بر محیط زیست

 اهمیت فراوانیاز بر محیط زیست فعالیت شرکتهاي تولیدي و اندازه گیري اثرات  فوق الذکر، سنجشمطالب طبق 
. ه از ابزارهاي اندازه گیري که متناسب با موضوع مورد اندازه گیري باشد، ضروري استبرخوردار بوده و لذا استفاد

توصیه از دقیقه وساعت براي اندازه گیري زمان استفاده ه گیري فواصل و متر وکیلومتر براي اندازاستفاده از مثال  رايب
ائل اقتصادي و تجاري بحساب آمده در مس کارآمدترین واحد اندازه گیرياطالعات حسابداري از جمله . می گردد

نقش گزارش شده توسط سیستم حسابداري  اطالعات کمی.یاد می شود 8حسابداریبه عنوان زبان تجارتبطوریکه از 
زیست هزینه هاي مرتبط با  ، )مالیالخصوص مدیران علی (ان مدیر،عملکرد شرکت عملکرددر فهم و ارزیابی موثري 
  . موارد مشابه دارند و ،محیطی

                                                           
7Costanza et al 
8 Trade language 
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لحاظ گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی  اندازه گیري و مواردي همچونحسابداري سنتی  هايمدر تدوین سیست
به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران . هزینه ها برخوردار نیست گونهبراي افشاي ایناین سیستم از کارآمدي الزم ، لذا نشده

گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی امري ضروري گیري و  اندازها هدفب فعلیحسابداري  هايایجاد تغییرات در سیستم
از جمله محدویتهاي موجود در این زمینه، نبود  .انجام این تغییرات با محدودیتهایی مواجه می باشداما . است

اگرچه براي مثال .استانداردهاي مشخص و مدون براي اندازه گیري و گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی می باشد
ساالنه خود اقدام به افشاي هزینه هاي زیست محیطی می نمایند، اما این کار به مالی برخی از شرکتها در گزارشهاي 

الزم  قابلیت مقایسه وانسجام  ازگزارشهاي ارائه شده لذا و هانجام نشددر بین تمام شرکتها صورت جامع و فراگیر 
) دي اکسید کربن(در مورد گزارش هزینه هاي انتشار گازهاي گلخانه اي قوانینی را  IASB9ندچهر.برخوردار نمی باشند

همچنان مشکل اصلی در این زمینه فقدان استانداردهاي مشخص وجامع در ارتباط با  اما، )Cook 2009(منتشر نموده 
  .نحوه ي گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی می باشد

زارشگري هزینه هاي زیست محیطی در زمینه گداري سنتی سیستم حساببرخی از مهمترین دالیل عدم کارآمدي 
  :بشرح زیر است

v  می باشد) تمرکز سرمایه(شرکتیک کسب سود و حداکثرسازي ارزش که هدف سیستم حسابداري سنتی، 
 .با هدف گزارشگري زیست محیطی سازگار نیست

v  هیچ کس نمی تواند ادعاي بوده و لذا جامعه  یک یک کاالي عمومی متعلق به تمام افراد همانندمحیط زیست
قرار  شناساییآندسته از هزینه ها مورد در سیستم حسابداري سنتی تنها  .داشته باشد آنرابر مالکیت انحصاري 

از آنجائیکه هزینه هاي زیست محیطی منجر به تملک .دنمنافع اقتصادي ملموس باشداراي که  می گیرند
 ر حسابداري سنتی اندازه گیري و گزارشگري آنها با ابهام روبرو استداراییهاي مشخصی نمی گردند، لذا د

v  بهبود شرایط محیطی منافعی را براي شرکت و جامعه در پی خواهد هزینه هاي مرتبط با محیط زیستبواسطه
 سیستم حسابداريبواسطه ناکارآمدي در صورتهاي مالی این منافع و گزارشگري میزان اندازه گیري . داشت
تحت (بواسطه اهمیتش براي جامعه این منافع قابل تقویم به ریال نیست، اما هرچند. ري ناممکن استام سنتی

شرکتها بواسطه .در بازارهاي بورس می گرددارزش سهام شرکت  باعث افزایش) عنوان صنعت سبز
هزینه هاي زیست محیطی تنها اقدام به افشاء حاصل از هزینه هاي زیست محیطی  نتایجدشواریاندازه گیري 

مناسب با افشاي  همنافع حاصل گزارشبدلیل عدم لذا  .ایندنممی آنهم در یادداشتهاي پیوست صورتهاي مالی 
 .گرددمشکل مواجه می 

v  این  دربه عبارت دیگر . به هر طریقی و هر قیمتی مجاز می باشددر سیستم حسابداري سنتی کسب سود
در فرایند و آلودگی هوا  ،بی رویه درختان، تخریب زیستگاه هاي طبیعی اقداماتی همچون قطع سیستم انجام

نگرش حسابداري  وسنتی حسابداري نگرش سیستم  فوق باعث تضاد بینمسئله  .کسب سود بالمانع است
 .می گرددمحیط زیست 
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گزارشگري هزینه هاي زیست در زمینه اندازه گیري و 
حسابداري .ه استحسابداري، تحت عنوان حسابداري محیط زیست گردید

و تفسیر  ،شناسائی، جمع آوري، طبقه بندي، تلخیص، گزارش
این اطالعات در محاسبات مربوط به بهاي تمام 

 فعالیتهاي زیست محیطی شرکتهاي تولیدي 

امروزه بواسطه ضرورت اندازه گیري و گزارشگري هزینه هاي کیفیت بر اهمیت حسابداري محیط زیست 
مالک دارائی  مستقلسازمانها به عنوان یک شخصیت حقوقی 

سازمان عالوه بر اندازه در حسابداري محیط زیست 
گزارش و افشا را نیز که به محیط زیست آسیب می رساند 

د ناین فعالیتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر دارائی ها و عملکرد شرکت تأثیر خواه
 .نمودار مربوط به گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی بشرح زیر است

  

محیط زیست به عنوان یک منبع سرمایه و هزینه هاي زیست محیطی به عنوان یکی از 
 ییارائه اطالعات به مدیران در زمینه ها، نوع حسابداري

آسیبهاي زیست  
محیطی

مسئولیت شرکتها در  
قبال این آسیبها

بازبینی ارتباط صنعت  
با محیط زیست

ارزیابی اثرات صنایع

گزارش و افشاي این  
اثرات

7 

در زمینه اندازه گیري و سیستم حسابداري فعلی و ناکارآمدیهاي  محدودیتها
حسابداري، تحت عنوان حسابداري محیط زیست گردید درپیدایش شاخه ي جدید 

شناسائی، جمع آوري، طبقه بندي، تلخیص، گزارشوظیفه آن محیط زیست شاخه اي از حسابداري است که 
این اطالعات در محاسبات مربوط به بهاي تمام  همچنین لحاظ نمودناطالعات مربوط به هزینه هاي زیست محیطی و 

  .باشدشده ي کاال و خدمات می 

فعالیتهاي زیست محیطی شرکتهاي تولیدي گزارشگري و افشاي اثرات 

امروزه بواسطه ضرورت اندازه گیري و گزارشگري هزینه هاي کیفیت بر اهمیت حسابداري محیط زیست 
سازمانها به عنوان یک شخصیت حقوقی  ،حسابداري محیط زیستصول طبق ا. است

در حسابداري محیط زیست . استکه بخش قابل توجهی از آن منابع طبیعی  بوده
که به محیط زیست آسیب می رساند  راهرگونه فعالیتی گیري و گزارشگري منابع طبیعی می بایست 

این فعالیتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر دارائی ها و عملکرد شرکت تأثیر خواهاعتقاد براین است که 
Willis &Goodfellow, 1991( .نمودار مربوط به گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی بشرح زیر است

محیط زیست به عنوان یک منبع سرمایه و هزینه هاي زیست محیطی به عنوان یکی از  محیطی، حسابداري زیست
نوع حسابداريهدف این . مالیاتی در نظر گرفته می شوند هزینه هاي قابل قبول

  .می باشدوگزارشگري  ،گیري، کنترلارزیابی عملکرد، تصمیم 

فعالیتهاي انسان به محیط  
زیست آسیب می رساند

صنایع بر محیط  
زیست اثر می 

گذارند

مشروعیت 
اجتماعی شرکتها

هر شرکت بایستی  
وظایف معینی در قبال  
جامعه بر عهده بگیرد

وادار کردن شرکتها به استفاده  
صحیح از محیط زیست

سیستم حسابداري فعلی براي  
افشاي اطالعات زیست محیطی  

ناکارآمد است

نیاز به استقرار سیستم جدید  
حسابداري تحت عنوان  
حسابداري محیط زیست

افشاي موثر اطالعات  
زیست محیطی

محدودیتها
پیدایش شاخه ي جدید باعث محیطی 

محیط زیست شاخه اي از حسابداري است که 
اطالعات مربوط به هزینه هاي زیست محیطی و 

شده ي کاال و خدمات می 

گزارشگري و افشاي اثرات 

امروزه بواسطه ضرورت اندازه گیري و گزارشگري هزینه هاي کیفیت بر اهمیت حسابداري محیط زیست 
است شدهافزوده 

بودههاي مشخصی 
گیري و گزارشگري منابع طبیعی می بایست 

اعتقاد براین است که زیرا  .نماید
1991(گذاشت

  

حسابداري زیستدر 
هزینه هاي قابل قبول

ارزیابی عملکرد، تصمیم همچون

هر شرکت بایستی  
وظایف معینی در قبال  
جامعه بر عهده بگیرد

نیاز به استقرار سیستم جدید  
حسابداري تحت عنوان  
حسابداري محیط زیست
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  محیطی زیستهزینه هاي نحوه ي گزارشگري 

و  ختشنازمان، ساییمنظور از شنا. آنها می باشد ساییمهمترین موضوع در گزارشگري هزینه ها، زمان شنا
هزینه هاي جاري، تعدیل دوره هاي  سرفصلهزینه ها را می توان تحت . افشاي اطالعات در متن صورتهاي مالی است

مستلزم تعیین دوره اي که محیط زیست  تعیین سرفصل هزینه هاي مرتبط با. نمودو یا مخارج سرمایه اي گزارش  ،قبل
هدف  .، می باشدمنافع حاصل از این هزینه ها در آن قابل تحقق است )ویا دوره هاي آتی ،دوره هاي قبل، دوره جاري(

  .دوره می باشد هراصل تطابق هزینه ها با درآمدهاي ازاین کار رعایت 

  :می شوندطبقه بندي زیر گروه اصلی هزینه هاي مرتبط با محیط زیست به دو 

پاکسازي و آندسته از هزینه هایی که یک سازمان در ارتباط با شامل :زیستهزینه هاي حفاظت از محیط )الف
طراحی محصوالت سازگار هزینه هاي مرتبط با مثال  رايب. گردد، می تحمل می شودممحیط زیست فعلی بهبود وضعیت 

  .در این دسته قرار می گیرندمحیط زیست اصالح و حفظ یا و با محیط زیست 

 وارده بهزیانهاي بواسطه شرکت هزینه هایی که یک :زیستوارده به محیط زیانهاي هزینه هاي ناشی از )ب
می باشد،  نقض قراردادهاي زیست محیطیتبط با جرایم مر همچوناغلب ناشی از رویدادهاي گذشته  کهمحیط زیست 

  .متحمل می گردد

می  ،مرتبط می گرددم با منافع دوره جاري مستقیمستقیم ویا غیرهزینه هاي زیست محیطی که به طور آندسته از 
مانند (دوره جاري تحمل شده در هزینه هاي زیست محیطی  .دندر صورتهاي مالی تحت عنوان بدهی افشا گردبایست 

بایست به عنوان می به محیط زیست در دوره هاي قبل  هزیانهاي واردواسطه ب، )یا پرداخت جریمهو پاکسازي هزینه هاي 
آتی در دوره هاي هزینه هاي زیست محیطی که داراي منافع اقتصادی. تعدیل دوره هاي قبل در نظر گرفته شود

بر اساس نشریه . تحت عنوان مخارج آتی مورد انتظار افشا گرددمی بایست  و گشتهسرمایه اي تلقی ،بعنوان مخارج دباش
زیست محیطی تنها  هزینه هايمنتشر گردید،  مالی توسط هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري 1990که در سال  8-90

  :شرایط زیر باشدسرمایه اي تلقی می گردد که داراي یکی از مخارج زمانی 

v  را بهبود می بخشدیا ظرفیت تولید را افزایش و یا کارائی و ایمنی اموال اموال مفید هزینه هایی که عمر. 

v با فعالیتهاي آینده گرفته و به نوعی آلودگی محیط زیست انجام  )یا کاهش(از هزینه هایی که براي جلوگیري
 .باشد مرتبط می شرکت

v  گردد، تحمل می آنها می رودفروش  قصداموالی که  ازيسآماده  با هدفهزینه هائی. 

معیارهاي شناسائی . دنکه داراي معیارهاي شناسایی بدهی باشهستندشناسائی  قابلمخارج آتی مورد انتطار تنها زمانی 
  :عبارتندازبدهی 

  مبلغ بدهی و برآورد منطقی اندازه گیري  مبنایی مناسب برايدوجو)الف
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  ورود منافع اقتصادي آتی به درون شرکت انتظار )ب

ي فعال در این کشور،هزینه هفتاد درصد از شرکتهادر حدود در کشور پرتقال،  بعمل آمدهتحقیقات طبق 
سی درصد باقیمانده . محیط زیست را در گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا می نمایندهایمرتبط با 

هزینه هاي زیست  را یافت که شرکتیمی توان به ندرت . ارائه می نمایند پیوستاین هزینه ها را در یادداشت هاي نیز 
از معدود  10تاکنون شرکت لیپور 1999در کشور پرتقال از سال . محیطی خود را در متن صورتهاي مالی ارائه نماید

تعداد ) 1996(11دیگانبه اعتقاد . می نمایدي خود ارائه  شرکتهایی می باشد که اطالعات زیست محیطی را در ترازنامه
معتقد است که ) 1998(12گري .نمایند از سیستم حسابداري محیط زیست استفاده می ییاسترالیابسیار کمی از شرکتهاي 

. ددر بریتانیا شرکتها و افراد از موضوعات زیست محیطی و اثرات مالی روشهاي گزارشگري آن اطالعات چندانی ندارن
در مرتبط با هزینه هاي زیست محیطی شرکتها تمایلی به افشاي اطالعات اکثر در واقع چنین استنباط می گردد که 

  .)Ferreira, 2004(بوجود می آوردبراي شرکتها  تعهداتی رااین عمل معتقدند که ندارند، زیرا خود صورتهاي مالی 

  :هاي زیست محیطی ضروري است گزارشگري کارآمد هزینهتوجه به موارد زیر در فرایند 

 زیست توسط یک شرکت؛براي جلوگیري از تخریب محیط انجام شده  اقدامات .1

 ؛ویژگی هاي محیطی که شرکت در آن فعالیت می نمایدشناسایی  .2

 ؛حسابرسی محیط زیست .3

  .شرکتفعالیتهاي انجام شده توسط اثرات مخرب زیست محیطی  .4

  افشاي هزینه هاي محیط زیستمزایاي 

گزارشگري اطالعات زیست محیطی از جنبه هاي گوناگون می تواند مزایاي فراوانی براي شرکت در برداشته باشد که 
  :مهمترین آنها بشرح زیر است

v ذهنیت مثبتی  ،می نمایندخود جامعه نسبت به شرکتهائی که مبادرت به افشاي هزینه هاي زیست محیطی  آحاد
دعاوي حقوقی یا ز سوي انجمن هاي حمایت از محیط زیست تحت فشار و شرکتها کمتر ا گونهلذا این داشته و

 .قرار می گیرند

v  شرکتها با گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی موجبات کاهش آالیندگی و تخریب محیط زیست را فراهم
 .می نمایند

v  ورت بهینه از به ص ، معموالمی نمایندو گزارش زیست محیطی را شناسایی مرتبط با شرکتهائی که اطالعات
به در مقایسه با سایر شرکتها لذا میزان استفاده ي آنها از منابع محیط زیست  .کنندمنابع طبیعی استفاده می 

 .کمتر خواهد بودمراتب 
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v  گشته که گزارشگري هزینه هاي زیست محیطی اعتباري تحت عنوان صنعت سبز براي شرکت فراهم از طریق
 .ي شرکت می گرددمزیت رقابتی برااین خودباعث کسب 

v  این که  گشتهدر استفاده ي بهینه از منابع  تبحرگزارشگري هزینه هاي زیست محیطی باعث ایجاد مهارت و
 .مزیت رقابتی به شمار می آیدیک در دستیابی به عامل موثري خود موضوع به نوبه 

v  و منابع  ،از منابع طبیعی، منابع پولی بهینه استفاده نحوه يحسابداري محیط زیست اطالعات مفیدي را در مورد
 .قدرت تصمیم گیري شرکت را افزایش دهدمی تواند این اطالعات . می نمایدارائه غیر پولی 

v  استدالل بر .در شرکت می شود 13محصوالتموجب افزایش نوآوريکیفیت بهبود از طریق تشویق این سیستم
 .خالقیت و نوآوري عامل اصلی به شمار می آیدزیست براي تولید محصوالت سازگار با محیط این است که 

v  توجه بهوالت، صمحکیفیت کاهش هزینه ها، بهبود مواردي همچونسیستم حسابداري محیط زیست از طریق 
 .خواهد شدیک شرکت موجب افزایش سودآوري  ،اعتبار شرکت ارتقاء و ،منابع انسانی

v هزینه هاي زیست محیطی تشکیل می محصول را  ي یکدمعموالً در حدود بیست درصد از کل هزینه هاي تولی
از  شده و لذاهزینه هاي سربار گزارش  در قالباین هزینه ها معموالً ). Hansen &Mowen, 2005(دهد 

حسابداري محیط زیست با افشا و . گرددمی و کنترل آنها با مشکل مواجه  هپنهان ماندشرکت دید مدیریت 
خصوصا هزینه (محصول ییک مدیریت را در کنترل بهتر هزینه هاي تولیدمی تواند طبقه بندي این هزینه ها، 

  .یاري دهد) هاي زیست محیطی

  نتیجه گیري

این موضوع زیرا . را بهمراه داشته باشدبراي شرکتها مزایاي فراوانی می تواند زیست محیطی هزینه هاي گزارشگري 
انجام داده و اعتبار خود را نزد ممکن  اجتماعی خود را به بهترین شکلتوانند مسئولیت بشرکتها باعث می گردد که 

ضعف اساسی حسابداري محیط زیست، مشکل بودن برآورد آسیبهاي زیست . مشتریان و کل جامعه افزایش دهند
ماهنگ رزیابی دقیق و هبرایا در این راستا هنوز چارچوب گزارشگري متحدالشکل و یا استاندارد جامع. محیطی می باشد

که  بودهتوسعه ي حسابداري محیط زیست امري پیچیده و بین رشته اي . تدوین نگردیده استهزینه هاي زیست محیطی 
می  ،فلسفه، روانشناسیمدیریت، اقتصاد، حسابداري،  :ی همچونرشته های اشتراك مساعیمستلزم هماهنگی و 

  .)Herath, 2005(باشد

ي حسابداري در کشورهاي مختلف صورت گرفته است اما این اقدامات اگرچه  اقداماتی از سوي مجامع حرفه ا
 با توجه به اینکه. ارائه نمایدکاهش وکنترل هزینه هاي زیست محیطی  برايکافی نبوده و نتوانسته است راه کار مناسبی 

گونه شرکتهادر لذا این ،وجود نداردمسئولیت اجتماعی پذیرش هنوز در بین شرکتهاي تولیدي ایرانی اعتقاد جدي به
شرکتهاي فعال در مثال  براي. آسیبهاي جبران ناپذیري را به محیط زیست وارد می نمایند آوري خودافزایش سود راستاي

نقش مهمی که هزینه هاي زیست محیطی ئیاز آنجا. دنو سالمتی انسانها دار زیست صنعت سیمان اثرات مخربی بر محیط
تولید  در زمینهفرهنگ سازي همچنین هزینه ها و  گونهو کنترل این گريگزارشدارند،شرکتهاي ایرانی فرایند تولید در 

                                                           
13 Invention 
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 Environmental costs and Accounting systems  

Abstract  

Recent economic growth along with the population growth has increased the 
exploitation of natural resources and caused extensive damages to the earth. One 
of the main concerns of modern organizations is to reduce damages to the 
environment. This can be done through efficient management of operating costs. 
Companies can achieve sustainable competitive advantage through 
environmental accounting, whose main objective is a sustainable development. 
Environmental costs are included in tax deductive expenses. Practicing 
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environmental accounting requires a change in the culture, becausemarket-based 
values have not been included in calculating the costs associated with 
environmental accounting. Environmental accounting can be defined as 
collection, analysis and use of financial and non-financial information with the 
aim of optimizing the economic performance. It also includes reasonable use of 
natural and environmental resources and using this information to calculate the 
cost of products and services (Bennett et al., 2003). The damages to the 
environment, corporate responsibility towards these damages, the need to 
review the existing relationships between industry and the environment, as well 
as the environmental impact assessment were analyzed in this study. Finally, the 
goals of environmental accounting, and how to disclose and report information 
associated with environmental costs wereinvestigated.  
 
Keywords: Natural resources, Environment, Environmental damage, Accounting, 
Reporting, Disclosure of information 

 

 


