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ترجمه و تلخیص: امیرهادی معنوی مقدم، زرافشان رحمانی

مقدمه
پايــداری شــرکتی1 يــك رويكــرد 
تجاري اســت که ارزش هايي بلندمدت 
بــراي مشــتريان و کارکنــان به وجود 
مي آورد و تنها به ايجاد يك اســتراتژي 
»ســبز« با سوگيري به ســمت محيط 
طبيعي تأکيــد ندارد، بلكــه تمام ابعاد 
اين مســأله کــه چه گونه شــرکت در 

محيط اجتماعــي، فرهنگي و اقتصادي 
عمل مي کند، در بــر مي گيرد. در اينجا 
گستره ی وســيعي از موضوعات مربوط 
به پايداری شــرکتی و گزارشــگري آن 
مورد بررســی قرارگرفته اند. از ميان اين 
موضوع ها شــش روند کليدي به دست 
آمده کــه در اين مقاله به آن ها پرداخته 
اين که  باوجود  مي شــود. می توان گفت 

ابزارهاي مورداســتفاده در گزارشــگری 
پايداری شــرکتی هنوز ابتدايي هستند، 
اما منافع شرکت و سهام داران در ارتباط 
با گزارشــگري آن رو به افزايش اســت. 
بازيگران  به عنوان  مالي2  ارشــد  مديران 
کليــدي پايداری در حــال بروز و ظهور 
هســتند و کارکنان شرکت نقش مهمی 
دراين ارتباط بر عهده دارند. نمايه ی يك 
خالصه ای از روندهای در حال گسترش 

در پايداری شرکتی را بيان می کند.

نهادینه كردن پایداری شركتی
ايــن تحقيــق بر آن اســت تــا پرتو 
روشنی بخشی باشد به سوی تحول عميق 
رخ داده در پايداری شرکتی. در شرايطی 
که تالش هــا از حالت کامــاًل اختياری 
به سوی برنامه هايی ســوق پيدا می کند 
که اگرچه به وســيله قانون يــا مقررات 
اجباری نشــده اند، اما به سبب انتظارات 
مشــتريان، کارکنان، سهام داران و ساير 
ذی نفعان، در عمل بــه اجرا درمی آيند. 

همچنان که 
اهمیت پایداری 
در شرکت ها 
در سرتاسر جهان 
افزایش می یابد، 
تقاضا برای 
پاسخ گویی نیز 
بیشتر می شود

نمایه ی 1. روندهای در حال گسترش در پایداری شركتی

گزارشگري پايداری گسترش پيدا مي کند، اما ابزارهای اين گزارشگری هنوز 
درحال توسعه هستند.

نقش مديران ارشد مالي در زمينه پايداری در حال افزايش است.

کارکنان به عنوان يك گروه کليدي در مورد برنامه ها و گزارش هاي پايداری در 
حال ظهور هستند.

گزارشگري در مورد گازهاي گلخانه ای به قوت خود باقی است و رفته رفته 
توجهات در مورد منابع آبي نيز افزايش مي يابد.

آگاهي راجع به کميابي منابع در حال افزايش است.

رتبه بندی ها براي مسئوالن اجرايي شرکت ها مهم است.
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اين انتظارات، درخواست ها برای افزايش 
کيفيت گزارشــگری پايداری شرکتی را 
باال می برد و ريســك شــرکت هايی که 
بررســی های دقيقی نســبت به افشا و 
شفافيت اطالعاتی خود انجام نمی دهند 

را باال می برد.

انگیزه های رو به رشد
مربوط  ابتكارات  پشتيبان  انگيزه های 
بــه پايداری شــرکتی با گذشــت زمان 
گســترده شــده اند. درحالی که پايداری 
شــرکتی، زمانــی بــر روی موضوعات 
مقبوليت و شــهرت متمرکز بود، اکنون 
به يك موضوع اســتراتژيك در بسياری 
از شرکت ها بدل شده است که به عنوان 
مرکز ثقل عمليات شــرکت برای ايمنی، 
رضايت  و  کارکنــان  کيفيــت، حفــظ 
مشــتريان عمل می کند. ازآن جاکه آثار 
پايداری به طور قابل توجهی دنيای بيرون 
شــرکت را نيز تحت تأثير قرار می دهد، 
شــرکت ها بيش تر از گذشته تحت فشار 
افكار عمومی برای شفافيت و پاسخ گويی 
درباره ی ابتــكارات مربوط به پايداری و 

آثار آن قرار دارند.
اهميــت تالش های پايــداری داخلی 
شــرکت ها به واســطه ی تداوم آن ها در 
دوره ی رکــود مورد تأکيد بيشــتر قرار 
گرفت. شرکت های رهبر به اقدامات خود 
دربــاره موضوع پايداری در طول دوره ی 
رکــود ادامه دادنــد، دوره ای که در آن 
مشــوق های کمی آن ها را به انجام اين 
کار برمی انگيخــت. بعــد از دوره رکود، 
بعضی شرکت های بزرگ تعهدات مربوط 

به پايداری خود را به طرز چشــمگيری، 
با اهداف و ابتكارات برجســته، در طول 
ســال های اخير افزايش داده اند. ســاير 
شــرکت ها نيــز بی ســروصدا و آرام به 
تالش های خــود در زمينــه ی پايداری 
ادامه داده اند و از آن به عنوان وســيله ای 
برای بهبــود عملكرد تجــاری، پرورش 
ابتكارات و به وجود آوردن ســاير اشكال 

ارزش های تجاری استفاده کرده اند.

زیربنایــی برای خلــق ارزش و 
درخواست ها برای پاسخ گویی

رشــد ابتــكارات پايداری شــرکتی، 
ماورای عمل به تعهدات، به سمت تصور 
پايداری به عنوان مســئله ای استراتژيك 
حرکت کرده اســت. عامل اصلی محرک 
ابتــكارات پايداری شــرکت هزينه های 
انرژی اســت. عالوه بر مديريت هزينه ، 
شــرکت ها به پايــداری به عنــوان يك 
محرک درآمد می نگرند. ازاين رو گذشته 
از کاهش هزينه های انرژی، تعداد زيادی 
از عوامــل مهم در ارتبــاط با طرح های 
پايداری به حفظ يا افزايش درآمد مربوط 
می شــود. تغييرات در تقاضای مشتری، 
ريســك نام تجاری، تهديــدات رقابتی، 
انتظارات  جديــد،  درآمدی  فرصت های 
ايجادشــده ناشــي از قانون يا مقررات 
بالقوه، مداخله ی ســرمايه گذار، موقعيت 
در حال بهبود در يك رتبه بندی خارجي، 
دســت يابي به مواد اوليه و جريمه های 
نهاد های قانون گذار، محرک هايی هستند 
که دراين زمينه می توان به آن ها اشــاره 
ذی نفعان  افزايش يافته  انتظــارات  کرد. 

تنها محرک غيرمالی اســت که اهميت 
بااليی دارد.

با افزايش تالش های شرکت در جهت 
مســائل مربوط به پايــداری، نياز برای 
پاسخ گويی در داخل و خارج شرکت نيز 
افزايش يافته است. پاسخ گويی داخلی در 
ارتبــاط با مديريت ريســك، تصميمات 
ســرمايه گذاری و کارايــی عملياتــی و 
پاســخ گويی خارجی درباره ی با پاســخ 
بــه ســؤال های فزاينده ی مشــتريان و 
ذی نفعــان درباره ی با اهــداف پايداری، 
تعهــدات و عملكــرد شــرکت اســت. 
پايداری  گزارشگری  نقش  دراين ارتباط، 
اهميت اســتراتژيك بيش تــری می يابد 
و شــرکت ها را ملزم می سازد تا رويكرد 
مؤثرتری را در مورد با گردآوری و انتشار 

اطالعات در پيش گيرند.

گزارشــگری پایــداری افزایش 
می یابــد، امــا ابزارهــا همچنان 

درحال توسعه اند.
همچنــان کــه اهميت پايــداری در 
شــرکت ها در سرتاســر جهان افزايش 
می يابــد، تقاضــا برای پاســخ گويی نيز 
پاسخ گويي  متقاضيان  می شــود.  بيشتر 
طيف گســترده ای از بازيگران را تشكيل 
می دهنــد کــه اگرچه ازنظــر بخش و 
امــا عموماً  موقعيت متفاوت هســتند، 
شامل مشتريان، کارکنان، سرمايه گذاران 
و سهام داران، سياست گذاران، تحليلگران 
گروه  هر  می شــود.  عرضه کننــدگان  و 
منافع خاص خود را به واسطه موضوعاتی 
کــه آن ها را نگران می کند و گســتره و 
عمــق اطالعاتی که آن هــا می خواهند 
دربــاره ی فعاليت هــای شــرکت و آثار 
آن بدانند، داراســت. ســهم عمده ای از 
سرمايه گذاران/سهام داران  پرس وجوهای 
درباره ی موضوعات مربوط به پايداری به 
مسائل انرژی و آب وهوا، يا به عبارت ديگر 
افزايــش  بــرای  تالش هــای شــرکت 
معيارهــای کارايی انرژی و اســتفاده از 
انرژی هــای تجديــد پذيــر و همچنين 
کاهش انتشــار گازهای گلخانــه ای و يا 

تصور عمومي 
 بر این است 
که پیش قدمی 
در برنامه های 
پایداری 
شرکت ها  
عمدتاً توسط 
مشتریان و یا 
سرمایه گذاران 
و سهام داران، 
و گاهي اوقات 
توسط گروه ها 
و سازمان هاي 
غیردولتی فعال 
و یا سازمان هاي 
نظارتي باشد
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اتخــاذ اهداف کّمــی برای انجــام آن، 
اختصاص داشته است و بقيه نيز مربوط 
بــه شــرايط کاری، موضوعــات حقوق 
بشری، مســئوليت توليدکننده در قبال 
بســته بندی محصوالت،  يــا  و  بازيافت 
اســتفاده از مواد شــيميايی ســّمی در 
محصوالت، ريســك مالی و ريسك های 
زنجيــره ی ارزش مرتبــط بــا تغييرات 
آب وهوايــی، تهيه ی پايــدار مواد خامی 
مثل روغن نخــل و محصوالت جنگلی 
می شــود. قطع بی رويه ی درختان برای 
توليد روغــن نخل باعــث از بين رفتن 
زيســتگاه طبيعی بســياری از حيوانات 
اورانگوتان ها  و  ببرهای ســوماترا  شامل 
گرديده، همچنيــن جنگل زدايی حاصله 
باعــث افزايش آثار گازهــای گلخانه ای 
ســرمايه گذاران  همچنين  اســت  شده 
و ســهام داران عالقه دارند تــا راجع به 
انتشــار عمومی گزارش پايداری شرکت 
اطالعات بيش تری داشــته باشند. ساير 
از ريســك های تجاری  موارد عبارت اند 
ناشــی از کميابی منابع آب، استفاده از 
مــواد معدنی و فلزات کميــاب، ارتباط 
دادن شــاخص های پايداری و طرح های 
جبران خدمت مديران، آزمايش بر روی 
حيوانات، توجه به حقوق آن ها و حفاری 
آبی3 می شــود. حفاری آبی روشی است 
که در 90 درصــد چاه های گاز طبيعی 
در اياالت متحده اســتفاده می شــود که 
در آن ميليون هــا گالــن آب به همراه 
ماســه و مواد شــيميايی بــه زير زمين 
پمپاژ می شــوند تا بدين وسيله اليه های 
سخت زمين شكسته شود و گاز طبيعی 

استخراج شود.
برای برآورده کــردن اين نيازهای رو 
به رشــد برای افشا و شفافيت، شرکت ها 
تالش می کنند تا به صورت ساالنه اقدام 
به گزارش گری کنند و تعداد معدودی از 
شرکت ها هم هستند که بيش از يك بار 
در سال اقدام به گزارشگری می کنند. اين 
گزارش ها عناوين مختلفی دارند: گزارش  
محيطی شرکت، گزارش  مسئوليت پذيری 
شــرکت، گزارش  مســئوليت اجتماعی، 

گــزارش  شــهروندی شــرکت و ديگر 
عناوين. در اينجا ما بــه همه ی آن ها با 
عنــوان »گزارش های پايداری« اشــاره 
خواهيــم کرد. با هر نامــی که به آن ها 
اشــاره کنيم، بايــد گفت کــه اين گونه 
گزارش هــا در حال افزايش می باشــند. 
 CorporateRegister.com وب سايت 
که مرکز اصلی آن در بريتانيا واقع است 
را  گزارش های »مسئوليت شرکت ها«   و 
به صورت بين المللی گزارش می کند، 26 
مورد از چنين گزارش هايی را در ســال 
1992 کــه اولين ســال فعاليتش بود، 
رديابی کرد. در سال 2015، 8586 مورد 

گزارش در سراسر جهان رديابی شد.
رشــد اتفاق افتاده فقــط در کميت 
گزارش ها نيســت، بلكه در کيفيت آن ها 
گزارش شده،  معيار های  تعداد  است:  نيز 
به وســيله ی  تأييد داده ها  ثبات داده ها، 
شخص ثالث مستقل و ساير عوامل. اين 
خودآگاهی  نشان دهنده  همچنين  رشد، 
کلی شــرکت ها بر پايه ی اســتاندارها و 
اندازه گيری بهتر و جديدتر  شــيوه های 
زمانــی گزارش ها  اســت. درحالی کــه 
بــر عمليــات تمرکز  به صــورت عمده 
داشــتند، امروزه آن ها به محصوالت از 
منظــر چرخه ی عمر نــگاه می کنند؛ از 
مــواد خام و منابع تــا جابه جايی نهايی 

کاالها در پايان عمر مفيدشان.
اما رشــد گزارشــگری بــه ابزارهايی 
که شــرکت ها اســتفاده می کنند تا آن 
گزارش ها را توليد کنند، محدود شــده 
است. در مقايسه با ابزارهای استفاده شده 
مالی،  معيارهــای  گزارشــگری  بــرای 

ابزارهای جمــع آوری اطالعات پايداری، 
ابتدايی و حتــی بدوی باقــی  مانده اند 
که ازجملــه آن ها می توان به برنامه های 
صفحه گسترده، پايگاه های داده متمرکز 
و تمــاس از طريق ايميــل و يا تلفن نام 
بردند. در تعداد کمی از شرکت ها نيز از 
بســته های نرم افزار مختص گزارشگری 
می شــود. شرکت ها  اســتفاده  پايداری 
بــرای يافتن داده های درســت، ارزيابی 
اعتبار آن و مشــخص کردن اين موضوع 
که کدام يــك از داده ها مناســب برای 
مقصود گزارشــگری هســتند با چالش 
مواجه هستند. می توان گفت که فّناوری 
برتر در زمينه سيســتم های گزارشگری 
پايداری هنوز در حال رشد و در ابتدای 

راه است.

نقش مدیــران ارشــد مالی در 
پایداری رو به افزایش است.

نقش مدير ارشــد مالی به عنوان يك 
بازيگر کليدی در پايداری به شــدت در 
تاريخی،  به صورت  اســت.  افزايش  حال 
مديــران ارشــد مالــی در تالش هــای 
درگير  مســتقيم  به صــورت  پايــداری 
نبودنــد، چرا که اين امــور را بيش ازحد 
ماليم می پنداشــتند يا در حدود وظايف 
يك مدير ارشد مالی که با مواردی مانند 
شفافيت، افشا، جبران و ريسك سروکار 
دارد، نمی پنداشــتند؛ اما اين ديدگاه در 
حال تغيير است. سه ناحيه ی کليدی که 
مديران ارشد مالی  نقش رو به گسترشی 
در آن بــر عهده دارند شــامل ارتباطات 
و  خارجی  گزارشــگری  سرمايه گذاران، 

باوجود 
اینکه ابزارهاي 
مورداستفاده 
در گزارشگری 
پایداری شرکتی 
هنوز ابتدایي 
هستند، اما 
منافع شرکت 
و سهام داران 
در ارتباط با 
گزارشگري آن 
رو به افزایش 
است
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اطمينان دهی و کنترل عملياتی مديريت 
ريســك مالی اســت. بر طبــق گزارش 
ارنســت اند يانگ4، مديران ارشــد مالی 
در مديريت، اندازه گيری و گزارشــگری 
وارد  شــرکت ها  پايداری  فعاليت هــای 
می شــوند. اين ورود نقش مديران ارشد 
مالی ها را به طريقی گســترش داده که 
حتی مدت کوتاهی پيش ازاين، تصور آن 

را هم نمی شد کرد.
شــمار بســياری از مديــران مالــی 
شــرکت ها با مســائل پايداری سروکار 
دارنــد. کاهش هزينه ها و ريســك های 
مديريتی به عنوان دو مورد از سه محرک 
کليدی در برنامه های پايداری شرکت ها 
اســت که هر دو آن ها جــزء حوزه های 
موردعالقه مديران ارشد مالی ها هستند. 
سومين مورد محرک کليدی که مديران 
ارشد مالی ها با آن درگير هستند بررسی 

تصميمات سرمايه گذاران است.
بــرای رشــد درگير  اساســی  دليل 
بودن مديران ارشــد مالی، بررسی دقيق 
به وسيله ی  پايداری شــرکت  موضوعات 
تحليلگران حقوق مالكانه است. اين يك 
روندی نسبتاً جديد است که به علت رشد 
وجود داده های ســهل الوصول و آماده ی 
تحليلگران  پايداری کــه در دســترس 
است، تســهيل شده اســت. روند رو به 
رشد ديگری که مديران ارشد مالی ها را 
هرچه بيش تر در پايداری درگير خواهد 
يكپارچه  گزارشــگری  گســترش  کرد، 
شرکت است که در آن داده های پايداری 
در کنار داده های گزارشگری مالی سنتی 

گزارش می شود.

درباره ی نقش مديران ارشد مالی در 
زمينــه ی تالش های پايداری می توان به 
اين موارد اشــاره کــرد: تصويب بودجه 
بــرای فعاليت های مربوط بــه پايداری، 
فراهم  ذی نفعــان،  تصميمات  بررســی 
کردن پشــتيبانی مشــاوره ای برای تيم 
پايــداری، فراهــم کردن دسترســی و 
پشتيبانی از طرف سيستم ها و ابزارهای 
مالی برای گزارشگری غيرمالی، ارتباط با 
سرمايه گذاران به منظور انتقال برنامه ها و 
توصيه هايی  ارائه ی  پايداری،  فرايند های 
برای موارد  پايداری  درباره ی تالش های 
تجــاری زيربنايــی، بررســی داده های 
مربوط به گاز کربن و ساير شاخص های 
مربوط به پايداری و تنظيم اســتراتژی 

پايداری کلی.
کارکنان به عنــوان يك گروه اصلي از 
ذينفعــان براي برنامه هــا و گزارش های 

پايداری در حال ظهور هستند.
تصــور عمومــي  بــر اين اســت که 
پيش قدمــی در برنامه هــای پايــداری 
شــرکت ها  عمدتاً توسط مشــتريان و يا 
ســرمايه گذاران و ســهام داران، و گاهي 
و ســازمان هاي  توســط گروه ها  اوقات 
غيردولتی فعال و يا سازمان هاي نظارتي 
باشد؛ اما نكته ی قابل توجه اينجاست که 
در تعداد زيادی از شــرکت ها، کارکنان 
يك عامل اصلي محســوب مي شــوند. 
کارکنــان مي توانند مشــوق های اصلي 
پايداری شرکت هايشان  براي تالش هاي 
باشــند. آموزش کارکنــان و تعامل در 
پايداری به ســرعت در حال گســترش 
است و به صورت يك عنصر نهادينه شده 

از اســتراتژي هاي گســترده پايــداری 
شرکت ها  درآمده است.

شرکت ها  طيف گسترده ای از ابزارها  را 
بــراي درگير کردن کارکنان در پايداری 
اســتفاده مي کنند، از جمله: جستجوي 
فرصت هــاي بكر بــراي کاهش ضايعات 
و مصرف انرژي؛ تشــويق کارکنان براي 
ايجــاد برنامه هاي پايداری شــخصي و 
يا تــالش براي ترکيــب برنامه پايداری 
شــرکت ها  با زندگي روزمره ی  کارکنان؛ 
نمايشگاه روز زمين که در آن سازمان ها 
غرفه هايي را براي مشــارکت و آموزش 
کارکنان راه انــدازي کنند؛ و برنامه هاي 
شناســايي و تشويق براي کارکنان فعال 

در اين زمينه.
تعامل  ابزارها  و روش هاي  درحالی که 
کارکنان بســيار متفاوت است، اما منافع 
مشابهی را برای شرکت ها به همراه دارد 
که از آن جمله می توان به افزايش جذب 
و حفــظ کارکنان، بهبود بازده عملياتي، 
تقويت روابط مشتري و افزايش نوآوري 
اشــاره کرد. عالوه بر اين، شرکت هايي 
که گزارش هاي پايــداری خود را به طور 
گســترده ای در بيــن کارکنــان توزيع 
نموده انــد، به اين نتيجه رســيده اند که 
کارکنان اغلب اين اطالعات را با خانواده، 
دوســتان و همســايگان و همچنين با 
مشــتريان و تأمين کنندگان به اشتراک 
می گذارنــد. کارکنــان مي توانند به يك 
صداي قدرتمند در پشتيباني از پيام هاي 
مطبوعشان  تبديل  شرکت های  پايداری 

شوند.

گزارشــگري در مــورد گازهاي 
گلخانه ای به قوت خود باقي است و 
عالقه ی در حال رشدي در خصوص 

منابع آبي وجود دارد.
تغييــرات آب وهوايــی بــه نگرانــي 
از شرکت ها   بســياري  در  اســتراتژيك 
اســت. عالقه ي شرکت ها  تبديل شــده 
به ميزان انتشــار گازهاي گلخانه ای در 
زنجيره تأمين و فعاليت هايشان بيشتر به 
دليل سه عامل اعتبار و شهرت، انتظارات 

رشد 
ابتکارات 
پایداری 
شرکتی، 
ماورای عمل 
به تعهدات، 
به سمت 
تصور پایداری 
به عنوان 
مسئله ای 
استراتژیک 
حرکت کرده 
است
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مشتري و اهداف بهره وری است تا توجه 
نظارتي.

مســائل مربوط به اعتبار و شــهرت 
زماني به وجود مي آيد که ســازمان هاي 
مستقل، شرکت ها را در زمينه ی اهداف 
و ميزان انتشــار گازهــای گلخانه ای و 
مسائلی ازاين دست، رتبه بندی مي کنند. 
ازآن جايی کــه بخش بزرگــی از ميزان 
توســط شرکت ها  در  کربن منتشرشده 
زنجيــره ی تأمين آن هــا  قابل رهگيری 
است، بســياري به نقش تأمين کنندگان 
و شــرکاي تجاري براي گــزارش دهي 
و کاهــش انتشــار گازهــاي گلخانه اي 
تأکيددارند. بســياري از شــرکت ها نيز 
 تشــخيص داده اند که انتشــار گازهاي 
گلخانه ای  شــكلی از هــدر دادن منابع 
اســت - يك محصول جانبــي که هيچ 
ارزشي براي شــرکت ها  يا مشتريان شان 
ندارد- و به عنوان شــاخصي براي نشان 
دادن ناکارآمدي قابل اســتفاده است. در 
حقيقت کاهش انتشار گازهاي گلخانه ای 
يك معيار بهره وري است. عالوه بر اين، 
انتشــار گازهاي گلخانــه اي يك عامل 
می تواند  که  ريسك محسوب مي شــود 
سهام داران  شــرکت ها  و  براي  تعهداتي 
 آن ايجاد کنــد و لذا بايــد نگراني هاي 
سياســي و عمومــي  مربوط به انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای را مدنظر داشــته 

باشند.
عالقــه در مورد گزارشــگري آب نيز 
در حال افزايش است، به ويژه در صنايع 
متمرکز بر آب مانند فلزات و معدن، نفت 
و گاز، مواد شــيميايي، کشاورزي، آب و 
برق و مواد غذايي و آشاميدني. بسياری 
از شرکت ها آشــكارا نحوه ی استفاده ی 
آب را گــزارش مي کنند يا برای گزارش 
آن در سال های آتی برنامه ريزی کرده اند.

آگاهــي راجع به كمبــود منابع 
تجاري در حال افزایش است

هم زمــان با رشــد بازارها،  فشــار بر 
منابع طبيعــي مي تواند منجر به کمبود 
و ريســك تجاري با اهميتي شــود. اين 

محدوديت ها به ســبب منابــع ناکافی، 
جغرافياي سياسي، افزايش قيمت ها  و يا 
نگرانی های پايداری در حال اتفاق افتادن 
از شــرکت ها  پيش بينی  بسياری  است. 
مي کنند که اهداف اصلي تجاری شان به 
دليل کمبود منابــع طبيعي تحت تأثير 

قرار بگيرد.
»در دسترس بودن منابع5« به سرعت 
در حــال تبديل شــدن بــه يــك الزام 
گزارش دهی براي برخي از شرکت ها  شده 
است. يكي ديگر از نگراني ها  »کشمكش 
بر ســر مواد معدني6« اســت- آن هايی 
که در شــرايط درگيري هاي مســلحانه 
و نقــض حقوق بشــر معدن اســتخراج 
می شــوند؛ و هنــوز يكــي از نگراني ها  
توليدکنندگان  روغن نخل اســت کــه 
مواد غذايــي را تحت تأثير قرار مي دهد. 
اين روغن که قابل اســتفاده براي سرخ 
کــردن در صنايع غذايي تجاري اســت 
و به واســطه ی بهاي تمام شــده ی پايين 
و ثبات باال به طور گســترده ای استفاده 
می شــود، باعث صدمات زيست محيطی 
قابل توجه و اغلب غيرقابل برگشت شامل 
زيســتگاه  رفتن  بين  از  جنگل زدايــی، 
گونه هاي در آستانه ی انقراض و تغييرات 
 آب وهوايي مي شود. در مواجهه با بررسي 
دقيق مشتريان، شرکت هاي بزرگ وادار 
 به قرار دادن مســائل مربــوط به روغن

پايداری شــان  گزارش هــای  در  نخــل 
شده اند.

 و پس ازآن »عناصر خاکي کمياب7« 
مجموعــه اي از عناصــر شــيميايی در 
جدول تناوبي اســت که به طور گسترده 

در فناوري هايــي از قبيل ژنراتور توربين 
بــادي، موتورهــاي الكتريكــي خودرو، 
باتري ها، پيل هاي  ســوختي و المپ های 

کم مصرف استفاده مي شود.
بخــش بزرگــی از اين مــواد يعنی 
حــدود 97 درصــد آن از چين مي آيد 
کــه چالش هاي اقتصادي )به واســطه ی 
تقاضاي باالی جهاني و عرضه ی محدود(، 
زيست محيطی )استخراج معادن، تصفيه 
و بازيافت مواد  معدني کمياب پيامدهاي 
زيســت محيطی عمده اي دارد( و امنيت 
ملــي را )ازآن جايی که اين مــواد برای 
 صنايع زيربنايی ضروری اســت و چين 
صــادرات اين مواد را محــدود کرده( به 
وجود مي آورد. شــرکت هاي وابســته به 
عناصر خاکــی کمياب در جســتجوی 
راه هايــی بــرای کاهش اين ريســك ها 

هستند.

اهمیت رتبه بندی ها برای مدیران 
اجرایي شركت ها

شــرکت ها  امــروزه با حجــم زيادي 
پايداری  زمينــه ی  در  ازنظرســنجی ها 
مواجه هســتند کــه بر پرسشــنامه و 
نظرســنجي از مشتريان، ســازمان هاي 
ســرمايه گذار،  گروه هــاي  مردم نهــاد، 
تحليل گران، رسانه ها و سايرين متمرکز 
است. نتيجه اين پرسشنامه ها  رتبه بندي 
يا نرخ گذاری است، و يا منجر به پذيرفته 
شدن شرکت ها  در شــاخص های سهام 

معتبر مي شود.
برخي از شــرکت ها در مورد زمان بر و 
هزينه بر بودن تكميل اين درخواســت ها  

 بسیاری 
معتقدند که 
پاسخ گویی 
فعاالنه به 
پرسشنامه هاي 
رتبه بندی 
پایداری وسیله 
اصلي برقراري 
ارتباط با 
سرمایه گذاران 
در مورد 
برنامه های، 
ابتکارات 
 و عملکرد 
پایداری شان 
است
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گله منــد هســتند و به مشــكالتي که 
از  متنــوع  اطالعــات  جمــع آوري  در 

بخش های مختلف شــرکت با آن مواجه 
همچنين  می کنند.  اشــاره  مي شــوند، 

داده هاي درخواست شده ممكن است از 
پرسشنامه ای به پرسشنامه ديگر متفاوت 
باشــد. بااين حال بســياری معتقدند که 
پاســخ گويی فعاالنه به پرسشــنامه هاي 
رتبه بنــدی پايــداری وســيله  ی اصلي 
برقــراري ارتباط با ســرمايه گذاران در 
مــورد برنامه های، ابتــكارات  و عملكرد 
پايداری شــان اســت. در نمايه ی دو به 
گام های عملی که برای کاســتن از نقاط 
ضعــف مطرح شــده، می تــوان از آن ها 

 .استفاده کرد، اشاره شده است

نمایه ی 2. گام های  عملي

پيگيري فعاالنه سيستم گزارش دهی و پايداری که با دقت و شفافيت مشابه با سيستم مورداستفاده براي گزارشگري مالي عمل کند.

تعامل مديران ارشد مالی در تالش هاي پايداری، مانند انتخاب ابزار مناسب براي اندازه گيری، نظارت و گزارش در مورد مسائل محيط زيست و 
پايداری با روشي که مي تواند پيشرفت را اندازه گيری کند، ايجاد ارزش کند و اعتماد سرمايه گذاران را افزايش دهد. عالوه بر اين، آن ها  را تشويق 

به قرار دادن استراتژي پايداری در استراتژي اصلي کسب وکار کند.

تشخيص دادن اين که کارکنان ذي نفعان اصلي و يك منبع حياتي براي پايداری و ارائه ی ايده در مسائل پايداری برای شرکت هستند. مشارکت 
کارکنان براي قرار گرفتن پايداری به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی موردنياز است.

درک اين مطلب که افشاي گازهاي گلخانه ای داراي ارزش در خارج از حوزه ی نظارتي به واسطه منافع اش براي سهام داران، سرمايه گذاران، 
مشتريان و تأمين کنندگان است. بازبيني مستقل انتشار گازهاي گلخانه ای مهم است، نه صرفاً براي دقت و صحت، بلكه براي مفيد بودن آن برای 

هر دو گروه ذي نفعان داخلي و خارجي.

ارزيابي در دسترس بودن و قابليت اطمينان به منابع و مواد تجاري استراتژيك از ديدگاه پايداری. توسعه ی برنامه  مديريت ريسكي که پيشامدهاي 
احتمالي در خصوص عدم دسترسی به منابع اصلي را پوشش می دهد و طرح ها  و ارزيابی های ريسك   در گزارشگري پايداری را يكپارچه مي سازد.

درک ارزش گزارشگري پايداری براي رتبه بندی و قيمت گذاري سازمان ها، به ويژه آن هايی که موردعالقه سرمايه گذاران است. اطمينان بخشی 
اشخاص ثالث برای افزايش ارزش چنين گزارش هايی براي سهام داران و سايرين را مدنظر قرار دهيد.

1- Corporate Sustainability
2- Chief Financial Officer (CFO)
3- Hydraulic Fracturing
4- Ernst and Young

5- Resource Availability
6- Conflict Minerals
7- Rare Earths
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