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ΤΝΟΦΗ 

ε κηα επξσπατθή νηθνλνκία ε νπνία βξίζθεηαη ζε πιήξε δηαξζξσηηθή εμέιημε, ε 

πξφθιεζε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ νη ππεχζπλνη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

είλαη λα αλαπηχμνπλ κέζα ηα νπνία λα επηηξέπνπλ ηε ρσξίο εκπφδηα επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ κηαο αλάπηπμεο ζπκβηβάζηκεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη θαιέο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε βηψζηκε ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηπέδσλ απνβιήησλ, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηε 

δηαθχιαμε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ απνθπγή ηεο απεξήκσζεο. Πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαη θαη λα πεξηνξίδνληαη απφ ηελ αξρή ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ επλνψληαο, π.ρ., ηελ επηινγή λέσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ πξηλ 

απφ ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηε ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θάζε λέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Πάλησο δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή αληίζεζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

πγηνχο θαη θαζαξνχ πεξηβάιινληνο. H πιεζσξηζηηθή επίπησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πνιηηηθψλ είλαη κεδακηλή. Μπνξεί κάιηζηα λα αλαξσηεζεί θαλείο αλ ε βηνκεραλία 

ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ επί λέσλ βάζεσλ, θαηεπζχλνληάο ηηο πξνο λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ αλαπηπγκέλε ηερλνινγία θαη πξνζσπηθφ κε 

ηδηαίηεξα πξνζφληα.  

Οη πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο (λέεο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πνπ ζέβνληαη ην 

πεξηβάιινλ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, 

βειηηψλνληαο παξάιιεια ην πεξηβάιινλ θαη πξνζηαηεχνληαο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. 

κσο, εκπνξηθνί θαη ζεζκηθνί θξαγκνί εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ 

ηερλνινγηψλ. Ηδίσο νη ηηκέο ηεο αγνξάο ηεο ελέξγεηαο νδεγνχλ ζε ζπζηεκαηηθή 

ππνεπέλδπζε ζηνλ ηνκέα ησλ θαηλνηφκσλ ηερληθψλ. Σα εκπφδηα απηά κπνξνχλ λα 

ππεξθεξαζζνχλ κε ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ψζηε λα 

παξαζρεζνχλ θίλεηξα γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. 

Ζ πξνψζεζε ηεο δηαξθνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε πεξηιακβάλεη ηελ 

επίηεπμε αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1230747802-321327-28435.tkl?lang=gr
http://technologies.ew.eea.europa.eu/
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ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, απνηειεζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ θαη πςειφηεξα επίπεδα απαζρφιεζεο. 

Πξάγκαηη, κπνξεί λα ππάξμεη ζχκπξαμε κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηεο πνιηηηθήο πεξηβάιινληνο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο ππέξκεηξεο 

ρξήζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη ηεο ειιηπνχο ρξήζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ. 

Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη ε Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή είλαη κηα θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε ηεο θιαζζηθήο ινγηζηηθήο πνπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξψηεο χιεο πνπ «ράλνληαη» θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηα 

απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη άιια θφζηε άκεζα ζπλδεδεκέλα κε 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα θαηαδείμεη ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ηεο Πξάζηλεο Λνγηζηηθήο, ηα νθέιε ή ηπρφλ δεκίεο απφ ηελ εθαξκνγή 

απηήο θαη ηέινο, ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο «πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» 

θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 

ηε πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο γίλεηαη έλαο εθηελήο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ελλνηψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ έλλνηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Λνγηζηηθήο. 

Έλλνηεο φπσο πξάζηλε νηθνλνκία θαη βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ ζηελ νπζία έρνπλ 

απνηειέζεη ηνλ πξνάγγειν ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθαξκνγήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Λνγηζηηθήο, θαζψο θαη άιιεο φπσο πξάζηλε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή θαη 

πεξηβαιινληηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο πνπ απνηεινχλ βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

ηε δεχηεξε ελφηεηα πξνζεγγίδσ ην θνκκάηη ηεο πεξηβαιινληηθήο θνζηνιφγεζεο, κε 

ηελ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαιχηεξα επελδχζεηο θαη έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα βειηηψζνπλ 

έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα πξνζπαζψ λα αλαδείμσ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη 

κε επηηπρία ε εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ελφο Λνγηζηηθνχ Πεξηβαιινληηθνχ πζηήκαηνο 

ζε κηα επηρείξεζε θαη ηα νθέιε πνπ πηζαλφηαηα λα έρεη ε επηρείξεζε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. Δπηπιένλ, γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη νη επηδξάζεηο απηψλ ζηηο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο 
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θαη ηέινο, επηρεηξείηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο αζρνινχκαη κε ηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

ηελ εηζαγσγή ζε απηνχο ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη πιένλ λα ζπλππνινγίδνληαη 

θαη λα ζπλεθηηκψληαη ηα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ζην ηειηθφ ηνπο απνηέιεζκα 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα πην μεθάζαξε εηθφλα ηεο αλάπηπμεο ή κε, ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο καο.  

ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδσ ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο νξγαληζκφο 

απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη. Δπηπιένλ, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην EMAS- χζηεκα 

Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ, θαζψο επίζεο θαη ζην ISO 

14001, ην νπνίν απνηειεί έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. 

Σέινο, ε έθηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο απηήο έρεη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

γηα  ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία απνηειεί κηα λέα δπλακηθή γηα ηελ 

αλάδεημε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, αλαθέξνκαη ζηηο 

δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ άζθεζε ηεο λέαο 

βηνκεραληθήο - πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθή θαζψο θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 

έρεη ε Διιάδα ζηελ Πξάζηλε Οηθνλνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα.  
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1. Ππάζινη Οικονομία, Βιώζιμη Ανάπηςξη και 

Πεπιβαλλονηική Λογιζηική 

 

1.1 Πεπί Ππάζινηρ Οικονομίαρ και Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ 

 

Ο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην 

πεξηβάιινλ. Δίλαη ν ζθιεξφο ππξήλαο ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο. ηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο είλαη πνπ ζπλαξζξψλνληαη φιεο εθείλεο νη λννηξνπίεο, νη ζπκπεξηθνξέο 

θαη νη ζεζκηθέο ζπλζήθεο πνπ ζέηνπλ ζε πνξεία ζχγθξνπζεο ηνλ άλζξσπν κε ην 

πεξηβάιινλ. Ζ νηθνλνκία ππάξρεη εμαηηίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο. Απηή ε αιιαγή έγηλε κέζα απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ λα ιεηηνπξγήζεη έλα λέν πιαίζην ζρέζεσλ 

θαη κέζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηελ θνηλσλία αιιά θαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη 

ηεο θνηλσλίαο. Καη απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο απφ ηνλ 

άλζξσπν.  

 

Έηζη, ινηπφλ, δελ ζα ππήξρε δπλαηφηεηα λα αλαζρεκαηηζηεί ε βηνκεραληθή θαη 

θαηαλαισηηθή καο νηθνλνκία αλ δελ ππήξρε ε ζνβαξφηεηα θαη ε πίεζε απφ δχν 

θαηεπζχλζεηο. Ζ ζηελφηεηα ησλ πφξσλ θαη νη κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο 

θαζψο θαη ε λέα θαηαλαισηηθή δήηεζε ζπλπθαζκέλε κε ηε πγεία θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο. Οη πξάζηλεο δειαδή επηηαγέο θαη ε πξάζηλε δήηεζε απνηεινχλ ηηο πχιεο 

εηζφδνπ γηα ηελ Πξάζηλε Οηθνλνκία. Σψξα ππάξρεη κηα επηηαθηηθφηεηα θαη κηα 

κεγάιε πίεζε αιιαγήο ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ κηα επηρεηξεκαηηθή ξεηνξεία πεξί 

πξάζηλεο νηθνλνκίαο πνπ θπξίσο φκσο, δπζηπρψο, πξνζβιέπεη ζηε δηαθήκηζε.  

(Ησάλλεο Εήζεο, Πξάζηλε Οηθνλνκία, Κνηλσλία θαη Πνιηηηθή», 2008). 

 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε Πξάζηλε Οηθνλνκία δελ ζπλδέεηαη κφλν κε ηελ 

ηερλνινγηθή κεηαηξνπή ηεο παξαγσγήο, ηνλ ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε πην ¨θηιηθή¨ γηα ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ αεηθνξηθψλ θνηηαζκάησλ ελέξγεηαο ή απιψο ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο. 

πλδέεηαη ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ πιήξε αλαδηνξγάλσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο 

νηθνλνκίαο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ είλαη απαξαίηεηα φια ηα εξγαιεία γηα ην 

κεηαζρεκαηηζκφ απηφ. Απφ κφλε ηεο ε αγνξά δελ κπνξεί λα θάλεη θαη πνιιά γηαηί 
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παξαθνινπζεί κφλν ην θνκκάηη ηεο δήηεζεο θαη ε πξάζηλε δήηεζε είλαη αθφκα 

αζζελήο. Ο πξάζηλνο κεηαζρεκαηηζκφο ζα απνθιείζεη επηρεηξήζεηο θαη παξαγσγνχο ή 

επίζεο, ζα πηέζεη ζηνλ ηνκέα ηεο δήηεζεο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο, ηεο πςειήο 

ηηκήο ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. πλεπψο ρξεηάδνληαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο γηα 

ηελ νηθνλνκία θαη εδψ είλαη επθαηξία λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία φρη 

κφλν ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο αιιά θαη ην θνηλσληθφ θφζηνο ψζηε λα έρνπκε έλα 

ζπλνιηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

 

ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα 

έρεη αλαδεηρζεί σο έλα απφ ηα πξσηεχνληα ζέκαηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε 

πνιηηηθφ επίπεδν. ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε Βηψζηκε Αλάπηπμε απνηειεί θεληξηθφ 

ζέκα ηφζν ησλ θνηλσληθψλ φζν θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. ηα πιαίζηα ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο θαη πνιχ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ φξνπ Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη δηεξεχλεζεο ησλ αιιειεμαξηήζεσλ 

κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο 

ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ φζν θαη καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν.  

 

Οη πξνζπάζεηεο απηέο μεθηλνχλ απφ ηελ επξχηαηε απνδνρή φηη ε νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε ζπληειέζζεθε (α) ζε βάξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξίο θάηη ηέηνην 

λα είλαη απαξαίηεην ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο ξπζκνχο πνπ απηφ έγηλε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη (β) φηη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο 

παξακειήζεθε. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεηνο ν άκεζνο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

κεγέζπλζεο κέζα απφ πην πεξηβαιινληηθά θηιηθά κνλνπάηηα θαη κε ηαπηφρξνλε 

αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο έηζη ψζηε λα κελ ηεζνχλ ζε θίλδπλν νη 

κειινληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Ζ Βηψζηκε Αλάπηπμε είλαη ν θχξηνο 

ηδενινγηθφο κνριφο πξνψζεζεο κηαο ηέηνηαο αιιαγήο ζε πνιηηηθφ-ζεζκηθφ επίπεδν. 

Αλαπηχρζεθε ζηελ δηεζλή ζθελή απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο κε-θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ηα φξγαλα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη πηνζεηήζεθε 

ζηαδηαθά απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πέξαλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ελψ δηείζδπζε επξέσο θαη ζε εζληθφ επίπεδν.     

 

Έλαο θνηλά γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο 

παξνπζηάδεηαη απφ ηε δηεζλψο γλσζηή σο έθζεζε Brundland έλα απφ ηα πξσηνπφξα 

ζεζκηθά θείκελα πνπ εδξαηψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν. χκθσλα κε 
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απηή ε αεηθφξνο αλάπηπμε επηηπγράλεηαη φηαλ «νη θπζηθνί πφξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζεκεξηλψλ γελεψλ δελ 

δηαθπβεχνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο» (WECD,1987). Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε εζηηάδεηαη 

ζηνλ ηζφξξνπν ζπλδπαζκφ ηξηψλ επί κέξνπο θπξίαξρσλ επηδηψμεσλ: ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. (Υ. Κνθθψζεο, Π.Σζάξηαο « Βηψζηκε Σνπξηζηηθή 

Αλάπηπμε θαη Πεξηβάιινλ», 2001). 

 

ε δηεζλέο ζεζκηθφ επίπεδν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην επίπεδν ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νη θχξηνη ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο είλαη ε χλνδνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ 

(1972),  ε Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (1987), ε 

χλνδνο Κνξπθήο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (1992), ε Δηδηθή χλνδνο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (1977) θαη ε Παγθφζκηα 

χλνδνο Κνξπθήο γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε (2002). Οη ηίηινη ησλ δηεζλψλ απηψλ 

ζπλαληήζεσλ είλαη ελδεηθηηθνί ηεο εμέιημεο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ελζσκάησζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αξρηθά θαη αξγφηεξα ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δειαδή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο. Ζ χλνδνο ηεο ηνθρφικεο αλ θαη εζηηάζηεθε ζηελ εμέηαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ Αλζξψπηλνπ Πεξηβάιινληνο αλέδεημε ηελ αλάγθε κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ε νπνία επηρεηξήζεθε ζε πξψην ζηάδην κε ηελ εμέηαζε 

ησλ αιιειεμαξηήζεσλ Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο (Δπηηξνπή Brundtland, 

χλνδνο Κνξπθήο ηνπ Ρίν θαη Δηδηθή χλνδνο Ρίν +5), θαη ηειηθά κε ηελ πιήξε 

νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο αλάπηπμεο, δειαδή ζηελ έλλνηα ηεο 

Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (χλνδνο Κνξπθήο ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ).  

 

Ζ έλλνηα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο 

 

Ανάπηςξη και μεγέθςνζη 

Παξαδνζηαθά, νη νηθνλνκνιφγνη φξηδαλ ηελ αλάπηπμε σο αχμεζε ηεο επεκεξίαο κηαο 

θνηλσλίαο. Χο κέηξν ηεο απμήζεσο απηήο ρξεζηκνπνηείηαη ε κεγέζπλζε ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (ΑΔΠ), δειαδή ε αχμεζεο ηεο αμίαο ηνπ ζπλνιηθνχ 

επηπέδνπ παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κηαο νηθνλνκίαο. Πξνβιήκαηα, φκσο, 
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δεκηνπξγνχληαη θαζψο ε κέηξεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο βαζίδεηαη 

κφλν ζηελ αγνξαία αμία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφ θάλεη επηηαθηηθή ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κέηξεζήο ηνπ θαζψο θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο βάζεο 

κέηξεζεο. 

 

Καηά πξψηνλ,  παξακέλεη αλνηρηφ ην θηινζνθηθφ ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο επεκεξίαο 

κηαο θνηλσλίαο. Γεχηεξν, αθφκα θαη φηαλ νξίδνπκε ηελ επεκεξία σο ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνηηκήζεσλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ (ε πην δηαδνκέλε αληίιεςε ησλ 

νηθνλνκνιφγσλ γηα ηελ επεκεξία), ην ΑΔΠ απέρεη πνιχ σο δείθηεο απηήο ηεο 

επεκεξίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο (α) αλ ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη 

άληζε, κηα αχμεζε ηνπ ΑΔΠ κπνξεί λα ζεκαίλεη πσο απιψο απμάλεηαη ην εηζφδεκα 

ησλ πινπζίσλ, (β) ζεκαληηθέο ππεξεζίεο δελ ππνινγίδνληαη ζην ΑΔΠ, φπσο ε 

πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, ν ειεχζεξνο ρξφλνο, ε αίζζεζε αζθάιεηαο, νη 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ. (Andrew Steer & Ernst Lutz, “Measuring 

Environmentally Sustainable Development”, 1993). 

 

Αληίζεηα, κηα κεγάιε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, ζα θαηαγξαθεί σο αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

γηαηί φια ηα έμνδα απνδεκίσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λνκηθψλ 

ππεξεζηψλ) θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δεκηάο ζα πξνζκεηξεζνχλ ζεηηθά ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ΑΔΠ. Ζ ίδηα ε δεκηά ζηελ θχζε θαη ε νδχλε πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο πνιίηεο δελ 

ζα θαηαγξαθεί. Ζ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζα είλαη ελδερνκέλσο ε κφλε έλδεημε φηη 

θάηη πήγε ζηξαβά (αιιά ε φπνηα κείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ δελ απνηειεί νινθιεξσκέλε 

απνηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο). 

 

Απφ ην 1970 κέρξη ζήκεξα έρεη ππάξμεη κεγάιε βηβιηνγξαθία, ζεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή ζηε πξάζηλε ινγηζηηθή. Δπηπιένλ, επίζεκα ζηαηηζηηθά ζε δηαθνξεηηθά 

κέηξα ππνινγηζκνχ ησλ πξάζηλσλ ινγαξηαζκψλ έρνπλ εθαξκνζηεί εδψ θαη ρξφληα ζε 

ρψξεο φπσο ε Ννξβεγία θαη ε Οιιαλδία. πλήζσο, νη πξάζηλνη ινγαξηαζκνί 

εκπεξηέρνπλ βηνθπζηθνχο θαη ρεκηθνχο δείθηεο φπσο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 

εθπνκπψλ αεξίσλ ή κφιπλζεο ησλ πδάησλ θιπ. Έηζη, ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά ησλ 

εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ψζηε λα δίλνπλ ηα λνχκεξα ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ ελδείμεηο 

ή αληελδείμεηο κηαο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο. (Anil 

Markandya and Marialuisa Tamborra, “Green Accounting in Europe”, 2005). 
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Καζψο ν φξνο κεγέζπλζε αλαθέξεηαη ζηελ αμία θαη φρη ζηελ πνζφηεηα ησλ 

παξαγνκέλσλ αγαζψλ αλνίγεη έλα παξάζπξν ζηελ πηζαλφηεηα ε κεγέζπλζε λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ρσξίο λα πξνυπνζέηεη αχμεζε ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ θπζηθψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Ο θιάδνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο είλαη ην θχξην παξάδεηγκα ζην νπνίν κπνξεί λα βαζηζηεί κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε. Παξά ηελ χπαξμε ηέηνησλ κεκνλσκέλσλ παξαδεηγκάησλ, ην θχξην κέξνο 

ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο αθνινπζεί πην παξαδνζηαθνχο ξπζκνχο θαη πξνο ην 

παξφλ ε απνδέζκεπζε ηεο κεγέζπλζεο απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

είλαη αλέθηθηε. ηε βάζε απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ, πνιινί κειεηεηέο, κεηαμχ ηνπο 

θαη αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη, ππνζηεξίδνπλ φηη βησζηκφηεηα θαη κεγέζπλζε είλαη 

έλλνηεο αζχκβαηεο εθηφο εάλ ππάξμεη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ππνθαηάζηαζεο ζηελ 

ρξήζε ησλ εηζξνψλ ή εάλ ππάξμεη ζπλερήο ηερλνινγηθή πξφνδνο ζε ζέκαηα 

δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δειαδή, έρεη πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα θαη απνηειεί κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο δηεχξπλζεο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο, ζεκαίλεη δε 

φρη απιή αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ κηαο ρψξαο αιιά βαζχηεξε 

κεηαιιαγή ηεο ζε επίπεδν δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο, ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, παηδείαο, πγείαο θ.η.ι. Θα 

πξέπεη, ινηπφλ, λα επηδηψθνπκε φρη κφλν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά ηελ 

«βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε». (Αλδξέαο Α. Παπαλδξένπ, Δπηχρηνο . 

αξηδεηάθεο, «Βηψζηκε Αλάπηπμε: Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Γηεζλέο Πιαίζην», 

2002).  

 

Βιώζιμη απόδοζη θςζικών πόπων 

Ο φξνο βησζηκφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ νηθνλνκηθφ φξν βηψζηκε απφδνζε ελφο 

θπζηθνχ πφξνπ. ηελ νηθνλνκηθή ησλ θπζηθψλ πφξσλ, νξίδεηαη φηη ε απφδνζε ελφο 

αλαλεψζηκνπ πφξνπ είλαη βηψζηκε, κφλνλ εάλ πεξηνξίδεηαη ζηελ θαζαξή κεγέζπλζε 

ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν. Μπνξνχκε φκσο λα 

επεθηείλνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο βηψζηκεο κεγέζπλζεο έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη ηνπο κε αλαλεψζηκνπο πφξνπο; ε ζεσξεηηθφ επίπεδν απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

εάλ ηα θέξδε απφ ηελ ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ επελδχνληαη ζε θεθάιαην έηζη ψζηε 

λα δηαηεξείηαη δηαρξνληθά ζηαζεξή ε αμία ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη 



 13 

ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο ηεο θαηαλάισζεο.
1
 Με βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ ε βηψζηκε 

κεγέζπλζε ζα επέηξεπε δηαρξνληθά ηελ θαηαλάισζε ηεο αχμεζεο ηεο θαζαξήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κηαο νηθνλνκίαο, αθνχ έρεη ιεθζεί ππφςε ε απαμίσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ θπζηθνχ.  

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ν νξηζκφο απηφο ηεο βηψζηκεο κεγέζπλζεο 

αλαθέξεηαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο αμίαο θαη φρη ηεο πνζφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Δπνκέλσο πξνθχπηεη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ νη θπζηθνί πφξνη θαη νη ππφινηπνη 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί ή ππνθαηάζηαηνη. Σν θπζηθφ 

θεθάιαην πέξα απφ ηελ ρξήζε κέξνπο ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (απηφ πνπ 

ζπλήζσο απνθαινχκε θπζηθνχο πφξνπο), παξέρεη θαη φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη 

νηθνινγηθέο ππεξεζίεο ελψ επίζεο απνηειεί θαη ηνλ απνδέθηε φισλ ησλ 

απνξξηκκάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηα πιαίζηα απηά θάζε θαηαλάισζε/ 

θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ είλαη κε αληηζηξέςηκε θαη ηφηε ην θπζηθφ 

θεθάιαην είλαη ν πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.   

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππνζηεξίδεηαη φηη ε πξνζθνξά ησλ θπζηθψλ πφξσλ εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηηκή θαη ηελ ηερλνινγία θαη επνκέλσο δελ είλαη ηειείσο αλειαζηηθή. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απμάλεη ή φηαλ ε ηερλνινγία εθκεηάιιεπζήο 

ηνπ βειηηψλεηαη. κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο γίλνληαη εθκεηαιιεχζηκεο. Τπάξρνπλ φκσο 

θπζηθνί πφξνη ή ζηνηρεία θπζηθψλ πφξσλ ησλ νπνίσλ ε ρξήζε είλαη κε αλαζηξέςηκε. 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ ζήκεξα φηη έλα κέξνο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηαζεί κέρξη ελφο ζεκείνπ απφ άιινπο ζπληειεζηέο, αιιά έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ είλαη απαξαίηεην θαη απζηεξψο ζπκπιεξσκαηηθφ ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ 

ηεο παξαγσγήο, γεγνλφο ην νπνίν ην θαζηζηά θξίζηκν. Με βάζε ηελ παξαπάλσ 

αλάιπζε ν φξνο βηψζηκε κεγέζπλζε παξνπζηάδεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ αλαιπηψλ 

σο ζρήκα νμχκσξν θαη επνκέλσο ε αλάπηπμε θαη φρη ε κεγέζπλζε πξέπεη λα είλαη 

βηψζηκε.  

  

 

                                                 
1
 Ο Hartwick (1997) βαζηδφκελνο ζηελ δνπιεηά ηνπ Hotelling πξνζδηφξηζε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο ε ρξήζε ελφο κε αλαλεψζηκνπ πφξνπ κπνξεί λα δηαηεξήζεη έλα δεδνκέλν επίπεδν θαηαλάισζεο 

γηα πάληα, απνηέιεζκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη σο θαλφλαο ηνπ Hartwick 

(Hartwick‟s rule). Παξεκθεξείο είλαη θαη νη αλαιχζεηο ησλ El Sarafy (1989) θαη Crabbé (1983). 
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Βιώζιμη ανάπηςξη   

Ο φξνο αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζηνπο απαξαίηεηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο  

κεηαζρεκαηηζκνχο νη νπνίνη νδεγνχλ ζε κηα πην επηζπκεηή θαηάζηαζε. Ο φξνο 

αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζε εζηθή βάζε θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη ζηφρνπο φπσο ε ηζφηεηα 

θαη εκπεξηέρεη πνηνηηθά θαη φρη κφλν πνζνηηθά ζηνηρεία. Δπνκέλσο ε αλάπηπμε δελ 

είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζεί σο ρξεκαηηθή αμία θαη κφλνλ. Χο εθ ηνχηνπ ν φξνο 

αλάπηπμε είλαη πνιχ πην επξχο απφ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, πεξηιακβάλνληαο, 

φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Pearce, Markandya θαη Barbier (1989), πέξα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ιακβάλνληαο ππφςε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Απφ ηνλ νξηζκφ ηεο αλάπηπμεο πξνθχπηεη φηη ε κέηξεζή ηεο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ δεηθηψλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή αλαπηχρζεθαλ 

ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960 νη απνθαινχκελνη «θνηλσληθνί δείθηεο» ελψ αξγφηεξα 

πεξηειήθζεζαλ θαη «πεξηβαιινληηθνί δείθηεο» ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψο απνδεθηψλ «δεηθηψλ 

βηψζηκεο αλάπηπμεο».
2,3

 αλ παξάδεηγκα, ν Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNDP‟s Human Development 

Index (HDI))
4
, πεξηιακβάλεη ην πνζνζηφ παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο, επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο, δείθηεο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα 

κεηξήζνπλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο. Αλ θαη ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε 

ηνλ HDI  δηαθέξεη απφ απηήλ κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, θαλείο δελ 

δηαηείλεηαη φηη ε πνηφηεηα δσήο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ επίπεδνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ σο έλα βαζκφ. (Αλδξέαο Α. Παπαλδξένπ, Δπηχρηνο . 

                                                 
2
 Ζ κειέηε ηνπ Ενιψηα (1982) απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

δεηθηψλ θνηλσληθήο επεκεξίαο, δείρλνληαο φηη «.. απφ έλα ζεκείν θη χζηεξα ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

[δελ] κεηαθξάδεηαη ζε αλάινγε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο.» Ενιψηαο (1982), ζειίδα 15. 

3
 Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε νπνία έρεη θαηαιήμεη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ Γεηθηψλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζε 

θνηλσληθνχο, πεξηβαιινληηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη ζεζκηθνχο δείθηεο, θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ ζειίδα 

http://www.un.org/esa/sustdev/indisd/isdms2001/table_4.htm.  

4
 Ο Γείθηεο Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο δεκνζηεχεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ Αλζξψπηλε Αλάπηπμε 

(Human Development Report) ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζην Κεθάιαην Γείθηεο 

Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο. Οη εθζέζεηο απηέο είλαη πξνζβάζηκεο κέζν ηνπ Ίληεξλεη ζηε δηεχζπλζε 

http://hdr.undp.org/reports/global/2002/en/.  

http://www.un.org/esa/sustdev/indisd/isdms2001/table_4.htm
http://hdr.undp.org/reports/global/2002/en/
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αξηδεηάθεο, «Βηψζηκε Αλάπηπμε: Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Γηεζλέο Πιαίζην», 

2002) 

 

Πέξα απφ ηελ πξφνδν ζηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ κέηξεζεο ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο, ε αλάπηπμε είλαη φξνο επξχηεξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο ηελ νπνία βέβαηα δελ απνθιείεη. Ζ αλάπηπμε δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη 

λα δηαρσξίδεηαη εληειψο απφ ηελ κεγέζπλζε. Ζ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ θνηλσληψλ 

ζα πξέπεη λα ππαγνξεχεη ην είδνο θαη ηνλ ξπζκφ ηεο επηζπκεηήο κεγέζπλζεο. Ζ 

αλάπηπμε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ κέηξεζε ρξεκαηηθψλ αμηψλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε 

εγγελείο αμίεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο έρεη ζπληειέζεη 

ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ δηεχξπλζε ηνπ φξνπ αλάπηπμε. Γηαθηλδπλεχνληαο ηελ 

ππεξαπινχζηεπζε, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπδήηεζε πεξί Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ζηηο εμήο δχν θαηεπζχλζεηο: (α) ε 

αλάπηπμε πξέπεη λα εηδσζεί κε ηνλ επξχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζπκπεξηιακβάλνληαο 

κεηαμχ άιισλ θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη φρη κφλνλ νηθνλνκηθά, θαη 

(β) ε αλάπηπμε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ κεηψλεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ ελψ ζπγρξφλσο λα δηαζθαιίδεη ηελ 

ελδνγελεαθή ηζφηεηα.  

 

Ζ δηεχξπλζε πξνο ηελ δεχηεξε θαηεχζπλζε, απαηηεί ηελ αμηνιφγεζε θαζαξά εζηθψλ 

αμηψλ. Ζ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη ε κείσζε ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη επηβεβιεκέλεο φρη κφλν 

ζηε βάζε εζηθψλ αμηψλ αιιά θαη εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ηηο νπνίεο έρνπλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ δεχηεξε απηή ζεψξεζε, ε 

ελδνγελεαθή ηζφηεηα πξνβάιεη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαγελεαθή ηζφηεηα. Μείσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ράξε ηεο ηζφηεηαο ζηαηηθά κπνξεί λα απνβεί πξνο 

φθεινο ηεο δηεχξπλζεο ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο δηαρξνληθά. Ζ εμαζθάιηζε ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηηο επφκελεο γεληέο ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηαζαθήληζε ε νπνία πξνο ην 

παξφλ επηζηξέθεη ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην εάλ ην θπζηθφ θεθάιαην είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ ή ππνθαηάζηαην ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.    
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1.2 Δννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Ππάζινηρ Λογιζηικήρ και η 

ζσέζη ηηρ με ηην Αειθόπο Ανάπηςξη 

 

Ζ  αεηθφξνο   αλάπηπμε πξέπεη  λα  εμεηαζηεί  ζε  έλα  πιαίζην   αιιειεπίδξαζεο  

νηθνλνκίαο  θαη  πεξηβάιινληνο. Ζ νηθνλνκία πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκνχληα άηνκα,  

ηνπο  ζεζκνχο  θαη  ηνπο  κεραληζκνχο ηεο  αγνξάο θαη ηνπ θξάηνπο θαζψο  θαη  ηελ  

νξγάλσζε  ηεο   νηθνλνκηθήο  δσήο, κέζσ  ησλ  νπνίσλ  πξαγκαηνπνηείηαη  ε  

παξαγσγή  αγαζψλ  θαη  ππεξεζηψλ, ε αληαιιαγή  θαη  ε θαηαλάισζε  ηνπο. Απφ  ηελ  

άιιε  πιεπξά  ην πεξηβάιινλ  αλαθέξεηαη  ζην ζχλνιν   ησλ  θπζηθψλ  παξαγφλησλ, 

ζπλζεθψλ θαη  δηεξγαζηψλ ,ζηα  πιαίζηα  ησλ  νπνίσλ  δεκηνπξγήζεθε , εμειίζζεηαη  

θαη  δηαηεξείηαη  ε  δσή.  Οη  δχν  βαζηθέο  ιεηηνπξγίεο  ηνπ  πεξηβάιινληνο  είλαη  ε  

παξνρή  πεγψλ  πξψησλ  πιψλ, ρψξνπ θαη  ελέξγεηαο   ζηελ  νηθνλνκία  γηα  ηελ  

πξαγκαηνπνίεζε  ηεο  παξαγσγήο   θαη  ε  αθνκνίσζε  ησλ  θαηαινίπσλ  θαη  ησλ  

απνξξηκκάησλ  ηεο  παξαγσγήο  θαη  ηεο   θαηαλάισζεο. Ο  φξνο  θπζηθφ  

πεξηβάιινλ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζπρλά  γηα  λα  απνδψζεη  ελαιιαθηηθά  ηελ  έλλνηα  ηεο  

θχζεο. 

 

Ζ  εθαξκνγή  ηεο  Πεξηβαιινληηθήο  Λνγηζηηθήο  απαηηεί  ηε  ζπλάζξνηζε  ησλ  

θπζηθψλ  δεδνκέλσλ  ρξεζηκνπνηψληαο  έλα  θνηλφ  κέηξν. Ζ δηαθσλία  έγθεηηαη  ζην  

αλ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ   θπζηθά  κέηξα   ή  νη  ινγαξηαζκνί  ηεο  ινγηζηηθήο  (ηηκέο   

θαη  θφζηε)  γηα  ηνλ  ππνινγηζκφ  ηεο  ζεκαληηθφηεηαο  ησλ  πεξηβαιινληηθψλ  

επηξξνψλ. Οη  ξίδεο  ηνπ  πξνβιήκαηνο   πεγάδνπλ  απφ  ηε δηαθνξεηηθή  ζθνπηά  

αληηκεηψπηζεο  ησλ  πξαγκάησλ  απφ  ηνπο  νηθνλνκνιφγνπο  θαη  ηνπο   

πεξηβαιινληνιφγνπο. Καη  νη  δχν  απφςεηο  φκσο  ζηεξίδνληαη  ζηελ  αιιειεπίδξαζε  

κεηαμχ  ηνπ  πεξηβάιινληνο  θαη  ηεο  νηθνλνκίαο (αγλνψληαο  φκσο  ηελ  θνηλσληθή  

δηάζηαζε). 

 

Ζ ινγηζηηθή είλαη ε βαζηθή γιψζζα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε επηθνηλσλεί κε ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, κε ηελ θνηλσλία θαζψο επίζεο θαη κε ηηο πνηθίιεο 

ελδηαθεξφκελεο κνλάδεο πιεζπζκνχ.  ηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο πνπ παξαθνινπζεί 

ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη πεξηβαιινληηθή (πξάζηλε) θνηλσληθή ελψ 
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ηειεπηαία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο ηεο αεηθφξνπ ινγηζηηθήο. Οη έλλνηεο απηέο ζηε 

δηεζλή θηινινγία άιινηε ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο ελψ άιινηε δηαθξίλνληαη. 

 

Οη Gray et al (1992), ππνζηεξίδνπλ φηη νη έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο κπνξεί λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα νξίδνπλ ην πεξηερφκελν 

κηαο θνηλήο θαηεγνξίαο σο «ηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πξνο ηηο ζπλαθείο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδεο». Με 

βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ αξθεηνί ζπγγξαθείο πξνζδηνξίδνπλ ηνπ βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ 

επηδηψθεη ε επηρείξεζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ινγηζηηθήο πνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο: α) βειηίσζε ηεο θήκεο 

θαη ηεο εηθφλαο ηεο (Hasseldine et al,2005) β) παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηεο ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα (Cerin and Karlson,2002) γ) λνκηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (Deegan et 

al, 2002) δ) βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρηθήο αμίαο ηεο (Thomas, 2001) ε) 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηαρείξηζεο (Huges et al, 2001) ζη) επηδξάζεηο ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζεο ηεο 

(Johnston, 2005) θαη δ) επηζήκαλζε ησλ αιιεινζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ επελδχζεσλ 

γηα ζηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο 

ηεο επηρείξεζεο (Al- Tuwairji et al, 2004). 

 

Ο Mathews (1997) γηα ην ίδην δήηεκα παξαηεξεί φηη ε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

ινγηζηηθή είλαη δπν δηαθξηηέο έλλνηεο κε δηαθνξεηηθά πεξηερφκελα. Ο ίδηνο νξίδεη „φηη 

ε έλλνηα ηεο «πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε (π.ρ. δαπάλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο) θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ι.ρ. δαπάλεο ππνθαηάζηαζεο 

ππνβαζκηζκέλνπ ηνπίνπ)». 

 

χκθσλα  κε έλαλ  πην πξφζθαην  νξηζκφ, ε  Πεξηβαιινληηθή  Λνγηζηηθή  απνηειεί  

ηε ζπζηεκαηηθή  παξνπζίαζε  πιεξνθνξηψλ  ζρεηηθά  κε  πεξηβαιινληηθά  ζεκαληηθά  

απνζέκαηα  θαη  ξνέο, πνπ ζπλδπάδνληαη  κε  ηνπο  νηθνλνκηθνχο  ινγαξηαζκνχο, κε  

απψηεξν  ζηφρν  ηελ  παξνρή  ελφο  κέηξνπ  ησλ  επηπηψζεσλ  ησλ  νηθνλνκηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ  ζην  πεξηβάιινλ [European Environmental  Agency  Glossary] 
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Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη ε Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή είλαη κηα θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε ηεο θιαζζηθήο ινγηζηηθήο πνπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πξψηεο χιεο πνπ «ράλνληαη» θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηα 

απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη άιια θφζηε άκεζα ζπλδεδεκέλα κε 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. πσο αθξηβψο ε ζπκβαηηθή έηζη θαη ε πεξηβαιινληηθή 

ινγηζηηθή κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθφξεζε ζε ρξεκαηηθέο ή θπζηθέο κνλάδεο, 

θαιχπηνληαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, γηα φια ηα πεξηβαιινληηθά έμνδα 

θαη έζνδα θαη λα ηα παξνπζηάζεη ζε εηδηθέο εθζέζεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα ζε 

δηάθνξνπο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζνπλ ηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ηαπηφρξνλα λα κπνξνχλ ππεχζπλα λα ελεκεξψζνπλ 

ηξίηνπο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

 

Ο φξνο «πξάζηλε ινγηζηηθή» ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θπξίσο γηα λα 

δηαθξίλεη ην καθξννηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ απφ ηνλ 

αληίζηνηρν θιάδν ηεο πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο πνπ επεξεάδεηαη ζην επίπεδν ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή γεληθφηεξα ησλ θάζε είδνπο νξγαληζκψλ. ε απηή ηε ινγηθή ν 

R.D.Cairns (2000) νξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο πξάζηλεο ινγηζηηθήο «σο ηε κέζνδν πνπ 

θαηαγξάθεη ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη νη θπζηθνί πφξνη θαη γεληθφηεξα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ δηακέζνπ ηεο θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο ή επέλδπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηχπσλ ειάηησζεο 

(πνηνηηθψλ ή πνζνηηθψλ) πνπ πθίζηαληαη νη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη». Με άιια ιφγηα ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαηαγξάθεη θαη απνθαιχπηεη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ απμνκεηψζεηο ζην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

απνζέκαηνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπκβάιιεη ζην λα βειηησζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ 

πθηζηάκελσλ (θπξίσο ζε επίπεδν δεκνζίσλ) πνιηηηθψλ γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπο. 

 

Πξάγκαηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα κνληέια ηεο πξάζηλεο ινγηζηηθήο ζεσξνχληαη 

κεηαμχ άιισλ ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ ζπκβάιινπλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηνλ 

επηηπρή ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηηο αξρέο ηηο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο φπσο απηέο βέβαηα νξίδνληαη ζηα πνιηηηθά θείκελα πνπ αξρηθά 

ηηο έζεζαλ ζε θπθινθνξία ηφζν ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα φζν θαη ζην επξχηεξν 

θνηλφ (ι.ρ. έθζεζε Brundland). πλεπψο ε αλαγθαηφηεηα ηεο «πξάζηλεο ινγηζηηθήο» 

ηψξα γίλεηαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο αθνχ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 
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ζρεδηαζηψλ πνιηηηθήο λα δηαηεξήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ (ή λα αλαθαηαλέκνπλ) 

ηνπο πφξνπο κεηαμχ ησλ γελεψλ. Οπζηαζηηθά ε «πξάζηλε ινγηζηηθή» απνηειεί ηελ 

πξνδηακνξθσκέλε βάζε δεδνκέλσλ δηακέζνπ ηεο νπνίαο νη ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο 

ακθηζβεηνχλ ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

Πνιινί ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη ηφζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηνπο φζν θαη γηα 

ηελ δηεχξπλζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ πξνηχπσλ ηεο «πξάζηλεο ινγηζηηθήο» αμίδεη λα 

δηεπξπλζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε κειέηε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

δειαδή λα δηεπξπλζεί αθφκα πεξαηηέξσ ν ηξφπνο πνπ νη αξρέο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο αληαλαθιψληαη ζην αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ πξφηππα ηεο «πξάζηλεο ινγηζηηθήο». Ζ βαζηθή ζθέςε πνπ 

ππνθξχπηεηαη πίζσ απφ απηή ηελ άπνςε είλαη φηη γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο παξνπζηάδνληαη πνιιέο εθδνρέο πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο παξαδνρέο 

πνπ απνδέρεηαη θάζε επηζηεκνληθή ηάζε, γεγνλφο πνπ κεηαθέξεηαη αληίζηνηρα ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ παξαθνινπζνχληαη θαη ηέινο ζην επίπεδν ζρεδηαζκνχ ησλ 

πνιηηηθψλ.  

 

Γηα παξάδεηγκα ε εξκελεία ηεο έλλνηαο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε καθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε δχν βαζηθέο ηάζεηο (Werner Hediger, “Sustainable 

development and social welfare”, 2000): α) ηελ αζζελή αεηθνξία, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία είλαη δπλαηφ λα έρνπκε απεξηφξηζην βαζκφ ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη β) ηελ ζζελαξή αεηθνξία ε νπνία 

επηηπγράλεηαη φηαλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε βειηηψλεηαη ζπλερψο ελψ ηαπηφρξνλα νη 

θπζηθνί πφξνη δηαηεξνχληαη ζηαζεξνί ζε έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν. Ο ίδηνο 

ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη ελ πξνθεηκέλσ φηη ηα κνληέια ηεο «πξάζηλεο ινγηζηηθήο» 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα θαη αθνξνχλ ην επίπεδν εζληθψλ ινγαξηαζκψλ 

απνηηκνχλ ηηο κεηαβιεηέο ηνπο ζε ρξεκαηηθέο θπξίσο κνλάδεο θαη απνθαιχπηνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κφλν κε ηελ αζζελή έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

ελψ γηα ην επίπεδν ησλ θπζηθψλ πφξσλ δελ γίλεηαη θάπνηνο ζπζηεκαηηθφο 

ππνινγηζκφο. 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Bartelmus (1999) ππνζηεξίδεη κε δεδνκέλν φηη ηα ζεκεξηλά 

ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο κεηξνχλ νπζηαζηηθά κφλν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ή αιιηψο 

ηελ αζζελή αεηθνξία φηη πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζε απηά λένη ινγαξηαζκνί πνπ ζα 
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κεηξνχλ ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ θαη ζε θπζηθέο πνζφηεηεο. ηελ ίδηα ινγηθή ν 

Sefary (1997) ζεσξεί φηη ε πξάζηλε ινγηζηηθή πξέπεη λα δηεπξπλζεί θαηά ην 

πεξηερφκελν ηεο θαη λα παξαθνινπζεί θαη άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δείθηεο νη νπνίνη ζα 

παξέρνπλ πιεξέζηεξα θαη πην αμηφπηζηα ζηνηρεία ζηνπο ζρεδηαζηέο πνιηηηθήο.  

 

Σέινο απηέο νη ηάζεηο πνπ πεξηγξάθηεθαλ γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε θαη ηελ κνξθή ησλ πθηζηάκελσλ εηδψλ πξάζηλεο 

ινγηζηηθήο. χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε (UN,2003) ηα είδε απηά δηαθξίλνληαη ζηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

Α) Πιεξνθνξίεο θπζηθψλ ξνψλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πξνζθέξεη πνηθίια εξγαιεία γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

νκνγελνπνίεζε ησλ κνλάδσλ απνηίκεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ κεηξψληαη θπξίσο 

ζε θπζηθέο κνλάδεο. Ο βαζηθφο ζηφρνο πνπ επηηπγράλεηαη κε απηή ηε ηερληθή είλαη λα 

ππνινγηζηεί ν βαζκφο εμάξηεζεο θαη επαηζζεζίαο ησλ επελδχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απέλαληη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηελ 

ππνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηνπ επηζπκεηνχ απνζέκαηνο θπζηθψλ πφξσλ. 

 

Β) Πιεξνθνξίεο πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ 

Οη ηερληθέο απηέο απνζθνπνχλ ζηε κέηξεζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ κηα νηθνλνκία ζην ζχλνιν ηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηνπ απνζέκαηνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. ε απηή ηε πεξίπησζε ε ζχλδεζε ηεο 

«πξάζηλεο ινγηζηηθήο» κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη έκκεζε. Γηφηη ε 

δαπάλε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα θνηλσλία γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη δπλαηφ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο κφλν έκκεζα γηα 

ηελ επίδνζε πνπ επηηπγράλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή απαηηνχληαη θαη κεηξήζεηο πνπ απνηηκψληαη ζε άιιεο θιίκαθεο 

κέηξεζεο θαη νη νπνίεο δελ ζπιιέγνληαη (ή φηαλ ζπιιέγνληαη απηφ γίλεηαη κε 

αλεπίζεκα ζπζηήκαηα). Γειαδή είλαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

εθηάζεηο ηα είδε θπηψλ ησλ δψσλ θ.ιπ. θαη φρη κφλν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δαπάλεο γηα ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. 
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Γ) Πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο εθθξαζκέλεο ηαπηφρξνλα ζε θπζηθέο θαη 

ρξεκαηηθέο αμίεο 

Ζ ηερληθή απηή βαζίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί κηα 

ζπιινγή απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα δηαρεηξηδφκαζηε κε 

νξζνινγηθφ ηξφπν γηα λα απνδψζνπλ ζελ θνηλσλία ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο. 

πγθεθξηκέλα ην πεξηβάιινλ νξίδεηαη σο θπζηθφ θεθάιαην ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζηηο 

αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηνπο θπζηθνχο πφξνπο β)ην έδαθνο θαη γ) ηα 

νηθνζπζηήκαηα. πλεπψο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη νη θαηεγνξίεο θπζηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ πεξηγξάθηεθαλ θαη απνηηκψληαη ηφζν ζηελ θιίκαθα ησλ θπζηθψλ φζν 

θαη ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ. 

ηφρνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Λνγηζηηθήο δελ είλαη κφλν ε νξζή ηαμηλφκεζε ηνπ 

θφζηνπο. Κξίλεηαη αλαγθαίν λα πεξηιακβάλνληαη ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε ζηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ζηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο. Ζ ελεκέξσζε ησλ 

επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε παξαθηλεί ηηο επηρεηξήζεηο λα ηα 

κεηψζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν θαη λα απμήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα. 

 

Γ) Ζ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην χζηεκα ησλ Δζληθψλ 

Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ) 

Με ηε κέζνδν απηή επηρεηξείηαη ε ελζσκάησζε λέσλ ινγαξηαζκψλ ζην πθηζηάκελν 

ΔΛ, φπσο ινγαξηαζκνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο κείσζεο ηνπ απνζέκαηνο ηεο 

ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

 

 

1.3 Βαζικέρ Απσέρ ηηρ Ππάζινηρ-Πεπιβαλλονηικήρ Λογιζηικήρ  

 

Πξάζηλε Λνγηζηηθή 

Ζ Πξάζηλε Λνγηζηηθή είλαη έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα  

δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ηνλ έιεγρν 

ησλ δαπαλψλ, ηελ επέλδπζε ζε θαηλνηφκεο «θαζαξφηεξεο» ηερλνινγίεο, ηελ 

αλάπηπμε «πην πξάζηλσλ» δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ, ηελ ελεκέξσζε θαη ηηο 
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απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην θάζκα ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ 

ηηκνιφγεζεο. 

 

Πξάζηλνο Κχθινο Εσήο 

Ο θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο, ε δηαδηθαζία, ην ζχζηεκα ή ε εγθαηάζηαζε 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζεσξεζεί πξάζηλν, αξρίδεη κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

απνκάθξπλζε ηνμηθψλ θαη απνθαηάζηαζή ηνπο κε κε ηνμηθά. Ο θχθινο δσήο είλαη 

κηα πην ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηνπ φζηνπο ηεο επηρείξεζεο 

καθξνπξφζεζκα. [Paul E. Bailey, «Full Cost Accounting for Life Cycle Costs», 

Environmental Finance (1991), pg 13-29].  

 

Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή 

Αθνξά ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ, 

θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζηηο απνθάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. είλαη ηξεηο ηχπνη πξάζηλεο ινγηζηηθήο: κπνξεί λα είλαη εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο (π.ρ. αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ηνπ νπνίν ν ππνινγηζκφο λα γίλεη κε 

ηηο γεληθά απνδεθηέο αξρέο ησλ θαλφλσλ GAAP), λα αθνξά ηελ θιαζηθή ινγηζηηθή 

(εθζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δαλεηζηέο θαη επελδπηέο) ή ηε δηνηθεηηθή 

ινγηζηηθή (γηα ηε δηαρείξηζε απνθάζεσλ). Δδψ εμεηάδνληαη δηνηθεηηθά εξγαιεία 

ινγηζηηθήο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Ζ πεξηβαιινληηθή ή πξάζηλε 

ινγηζηηθή επεξεάδεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ θφζηνπο, απνηειεί ην βαζηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο θαη πεξηιακβάλεη επίζεο ην θφζηνο ησλ 

απνθάζεσλ απηψλ γηα ηελ θνηλσλία (θνηλσληθφ θφζηνο). 

 

Πξάζηλε Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή 

ε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη ηηο 

επηδφζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. πγθεληξψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο, 

απνγξαθήο, ην θφζηνο ησλ απνβιήησλ θαη πξνεηνηκάδεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη ζηνλ έιεγρν. 

 

TQEM-Total Quality Environmental Management practices. 

Ζ έλλνηα ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ 
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λα ελζσκαηψζνπλ πεξηβαιινληηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη εηαηξίεο πνπ έρνπλ ήδε 

ελζσκαηψζεη έλα πξφγξακκα Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη εχθνιν λα 

επεθηαζνχλ θαη ζε έλα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. 

 

1.4 Γιακπίζειρ  ηηρ  Πεπιβαλλονηικήρ  Λογιζηικήρ 

 

Ζ  Πεξηβαιινληηθή  ή  Πξάζηλε  Λνγηζηηθή  κπνξεί  λα εθαξκνζηεί  απφ  φιεο  ηηο  

επηρεηξήζεηο   θαη ηα θξάηε,  ελψ  ην  πιαίζηφ  ηεο  δηακνξθψλεηαη  αλάινγα  κε  ηνπο  

ζηφρνπο  θαη  ηηο  αλάγθεο  ηνπο.  Αδηακθηζβήηεηα  κπνξεί  λα  ζπλεηζθέξεη  ζηελ  

πξνζηαζία  ηνπ  θπζηθνχ  πινχηνπ, ζηε  κείσζε  ηνπ θφζηνπο  παξαγσγήο  αγαζψλ  ή  

παξνρήο  ππεξεζηψλ  θαη  ζηελ   παξαγσγή  θηιηθφηεξσλ  πξντφλησλ  πξνο  ην  

πεξηβάιινλ. 

   

Ο  φξνο  Πεξηβαιινληηθή  Λνγηζηηθή  είλαη  έλαο  φξνο  πνπ  αλάινγα  κε ην  πεδίν  

εθαξκνγήο  ηνπ  κπνξεί  λα  αλαθέξεηαη: 

i. ζε  επίπεδν  εζληθψλ  ινγαξηαζκψλ  σο  έλα  καθξννηθνλνκηθφ  εξγαιείν. ε 

απηήλ  ηελ  πεξίπησζε  πεξηιακβάλεη  ζηαηηζηηθέο  αλαιχζεηο  ηεο  

θαηαλάισζεο, ηεο  έθηαζεο, ηεο  πνηφηεηαο  θαη  ηεο  αμίαο  ησλ  θπζηθψλ  

πφξσλ  ελφο  θξάηνπο  ή  κηαο  πεξηνρήο, 

ii. ζε επίπεδν  επηρείξεζεο, σο  ηκήκα  ηεο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο  ινγηζηηθήο , ε 

νπνία  αλαθέξεηαη   ζηελ  πξνεηνηκαζία  ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, 

iii. ζε  επίπεδν επηρείξεζεο, σο  ηκήκα  ηεο  δηνηθεηηθήο  ινγηζηηθήο  θαη  

ρξεζηκνπνηείηαη  ζηε  ιήςε  επηρεηξεκαηηθψλ  απνθάζεσλ,  ζηνλ  θαζνξηζκφ  

ηνπ  θφζηνπο, ζηνλ θαηάιιειν  ζρεδηαζκφ  ηνπ  πξντφληνο  θαη  ησλ  

απαηηνχκελσλ  παξαγσγηθψλ  δηαδηθαζηψλ  θαη  ζηελ  αμηνιφγεζε  ηνπ  

νηθνλνκηθνχ  απνηειέζκαηνο. 

 

Γηα  ηελ  επίηεπμε  ησλ  ζηφρσλ  ηεο  Πεξηβαιινληηθήο  Λνγηζηηθήο  ζην  επίπεδν  ηνπ  

θξάηνπο  απαηηείηαη  ζπληνληζκφο  φισλ  ησλ  θνξέσλ  θαη  κεραληζκψλ  ηνπ. ην  

επίπεδν  ηεο  επηρείξεζεο  απαηηείηαη  ε  ζπλεξγαζία  ησλ  πςειφβαζκσλ 

(δηεπζπληηθψλ) ζηειερψλ κε  ηα θαηψηεξα. 
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ηνλ  Πίλαθα  1   παξαηίζεληαη  νη  νξηζκνί  ησλ  ηξηψλ  βαζηθψλ  θαηεγνξηψλ  ηεο  

Λνγηζηηθήο  θαη  ε  αληίζηνηρε  θαηεγνξία  Πεξηβαιινληηθήο  Λνγηζηηθήο  πνπ  

πξνθχπηεη  απφ  απηέο . πσο  απνδεηθλχεηαη  ε  Πεξηβαιινληηθή  Λνγηζηηθή  είλαη  

έλαο  επξχο  φξνο  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζε  δηαθνξεηηθά  επίπεδα [EMARIC(2005)]. 

 

Γεληθέο Καηεγνξίεο Λνγηζηηθήο Αληίζηνηρε Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή 

Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή: ε αλαγλψξηζε, 

ζπιινγή εθηίκεζε, αλάιπζε θαη ρξήζε 

θφζηνπο θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζε κηα εηαηξία 

Πεξηβαιινληηθή Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή: 

επηθεληξψλεηαη ζηε ξνή πιεξνθνξηψλ, 

πιηθψλ θαη ελέξγεηαο θαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά 

θφζηε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή: ε 

αλάπηπμε θαη θαηαγξαθή ησλ Υξεκ/θσλ 

πιεξνθνξηψλ απφ έλαλ νξγαληζκφ θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ εμσηεξηθψλ κεξψλ  

Πεξηβαιινληηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Λνγηζηηθή Δπηθεληξψλεηαη ζηελ 

θαηαγξαθή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο 

Δζληθνί Λνγαξηαζκνί: ε αλάπηπμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ επεξεάδνπλ ην εζληθφ εηζφδεκα 

Πξάζηλνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί: 

ινγαξηαζκνί πνπ ελζσκαηψλνπλ θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο ηελ επίδξαζε ζηα 

θπζηθά απνζέκαηα & ηα πεξηβαιινληηθά 

θφζηε 

 

Πεγή: EMARIC -Environmental Management Accounting Research and Information 

Centre  

 

Γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή ην ζέκα είλαη λα αληηιεθζεί  ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ παζεηηθνχ θαη απξφβιεπηα έμνδα φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηα πξνζδηνξίζεη θαη λα ηα αλαθέξεη ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα 

ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία. Γηα ηελ δηνηθεηηθή ινγηζηηθή ην ζέκα είλαη κηα πιήξεο 

θαηαλφεζε φισλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ θεξδψλ κέζα ζε έλα 

νξγαληζκφ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ιεηηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απηφ 

ζα βνεζνχζε ζηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηνλ ειεγθηή ην δήηεκα είλαη ε 

θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
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δηαρείξηζεο ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ζηνλ ειεγθηή λα παξέρεη κηα ζσζηή αμηνιφγεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 

 

1.5 Πεπιβαλλονηικόρ Λογιζηικόρ Έλεγσορ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία κπνξεί λα δηελεξγεζεί ν πεξηβαιινληηθφο ινγηζηηθφο 

έιεγρνο δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ θιαζζηθψλ ινγηζηηθψλ 

ειέγρσλ. Δδψ, ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν έιεγρνο εζηηάδεη κφλν ζηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Θεσξνχκε φηη θαη ν εζσηεξηθφο θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη θαιά νξγαλσκέλνο θαη δηελεξγείηαη απφ πξνζσπηθφ θαιά θαηαξηηζκέλν θαη 

πεπεηξακέλν πνπ γλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ειέγρνπ. πλνπηηθά, ινηπφλ, ηα 

ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη: 

 Ο ζαθήο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί 

 Έλα πιήξσο θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ 

 Σν πεδίν πνπ ζα αζθεζεί ν έιεγρνο 

 Γεδνκέλα σο πξνο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  

 Πιάλα θαη νη πξαθηηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ 

 Λνγηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε ηε δηελέξγεηα αξρηθψλ ή/ θαη 

επαλαιεπηηθψλ εξεπλψλ γηα λα θαηαιήμνπκε ζην ηειηθφ πξφγξακκα 

 ρεδηαζκφο θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο κε ζπλέπεηα 

 Σν ζηνηρείν ηνπ ρξφλνπ ππνινγίδεηαη κε απζηεξφηεηα ζε θάζε ζηάδην 

 Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο 

 Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο (πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, πηζαλά πξνβιήκαηα) 

 Κξηηήξηα γηα ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη πηζαλά απνηειέζκαηα 

 Πιάλα γηα αλαζθφπεζε θαη επηζεψξεζε 

 Γεκηνπξγία εθζέζεσλ θαη ε δηαλνκή ηεο 

 ρέζε κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ηεο επηρείξεζεο φπσο επελδπηψλ 

 Δχξεζε πεγήο έγθπξεο πιεξνθφξεζεο γηα νηηδήπνηε λεφηεξν πξνθχπηεη 

φζνλ αθνξά ζηε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 
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Ο Πεξηβαιινληηθφο Έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θαλνληζκνχο έηζη ψζηε λα απνθιείζεη ηελ ηπρφλ πηζαλφηεηα θφξσλ ή πνηληθψλ 

ξεηξψλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη απηφο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ επηβάιιεηαη απηή 

ε δξαζηεξηφηεηα. Παξφια απηά πνιινί είλαη νη ζπγγξαθείο ζε απηφ ηνλ ηνκέα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη κηα ηέηνηα πξαθηηθή κπνξεί λα θέξεη θαη άιια νθέιε ηα νπνία ζα 

έρνπλ θαη επηπιένλ νθέιε ζηελ επηρείξεζε. 

 

Σέηνηα νθέιε κπνξεί λα είλαη: 

 Μείσζε θφξσλ γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο 

 Πξφσξν πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πξηλ ηε ξπζκηζηηθή δξάζε 

 Μείσζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ  

 Απμεκέλε δηαζθάιηζε σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο  

 Απμεκέλε γλψζε σο πξνο ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ 

 Βειηίσζε ηεο θήκεο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηε πεξηβαιινληηθή ηεο 

ππεπζπλφηεηα 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ θαη ηελ 

πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο 

 Απμεκέλε γλψζε ησλ ππαιιήισλ φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

 Απμεκέλε ηππνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Απμεκέλε δηαζθάιηζε γηα ηε ινγηζηηθή κεηαθνξά ησλ ππνρξεψζεσλ 

 εκαληηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ 

 Γηαζθάιηζε φηη ην δηνηθεηηθά πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα είλαη απνδνηηθά 

 Παξνρή επηπιένλ επθαηξηψλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ   

(Sawyer‟s International Auditing, by L.B. Sawyer, M.A. Dittenhofer & J.H.Scheiner, 

«The Practice of  Modern International Auditing», 2002, pg 1115-1116 ). 

 

Δθηφο φκσο απφ νθέιε κπνξεί λα πξνθχςνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. 

Σέηνηα είλαη: 
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 Να κελ έρεη θαζνξηζηεί επαξθψο ε θηινζνθία ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο επίζεο ην πεδίν θαη ηα ζηάδηα ηνπ ειέγρνπ 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν λα κελ είλαη πιήξσο 

θαηαξηηζκέλν ή εμεηδηθεπκέλν ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Έλα πιήξσο εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ επηζηήκνλεο, κεραληθνχο, δηθεγφξνπο 

θαη εηδηθνχο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  

 Ζ νξγάλσζε ηνπ ειέγρνπ λα ρξεζηκνπνηεί κε έγθαηξνπο κεραληζκνχο θαη 

μεπεξαζκέλα εξγαιεία ειέγρνπ 

 Ζ ηειηθή αλαθνξά λα κελ είλαη αθξηβήο, λα κελ ζπκθσλεί κε θάπνηεο 

ηερληθέο αμηνινγήζεηο απφ εηδηθνχο 

 Ζ ηειηθή αλαθνξά λα κελ πεξηέρεη θάπνηα γεγνλφηα θαη δελ κελ πξνζθέξεη 

μεθάζαξε θαη επαξθή εηθφλα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ 

 Ζ ηειηθή αλαθνξά λα ρξεζηκνπνηείηαη σο απφδεημε παξαβηάζεσλ θαη λα 

παξνπζηάδεη ππεξβνιηθά θαη δξακαηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα εζθεκκέλα 

 Να κελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ππνδείμεηο γηα ζσζηφ έιεγρν θαη λα 

πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα φηαλ απηφ γίλεη γλσζηφ απφ ηελ EPA 

 

Τπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηνη επηπιένλ θίλδπλνη, εθηφο απφ ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε ηνπο Campbell and 

Thomson ηέηνηνη θίλδπλνη κπνξεί λα είλαη: 

 Ζ ρξήζε ηεο ηειηθήο αλαθνξάο ελάληηα ζηνλ νξγαληζκφ σο ξπζκηζηηθή δξάζε 

 Δπηπιένλ θφζηνο λα πξνθχςεη γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

 Απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηελ εηαηξία αλ 

απνθαιπθζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα 

 Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ ή/ θαη ηερληθψλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα 

 Ζ απηφ-αλαθνξά ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα κελ απαιείςεη ηε πηζαλφηεηα 

πνηλψλ 

 Σα απνηειέζκαηα λα είλαη πεξίπινθα θαη ππθλά πνπ λα κελ κπνξεί ην 

πξνζσπηθφ λα ηα δηαρεηξηζηεί 
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Γπζηπρψο, έρεη απνδεηρζεί απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο Campbell and 

Byington φηη ζε επηρεηξήζεηο πνπ νη πξαθηηθέο έρνπλ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, 

απνδείρζεθε φηη 43% απηψλ δελ εθαξκφδνπλ θαζφινπ εζσηεξηθφ πεξηβαιινληηθφ 

έιεγρν, ζην 41,7% απηψλ ππήξμε κηα κηθξή εθαξκνγή, 10,5% κηα κέηξηα εθαξκνγή 

ελψ ην ππφινηπν εθάξκνδε πιήξσο ή ζρεδφλ νινθιεξσκέλν εζσηεξηθφ 

πεξηβαιινληηθφ έιεγρν. 

(Sawyer‟s International Auditing, by L.B. Sawyer, M.A. Dittenhofer & J.H.Scheiner, 

«The Practice of  Modern International Auditing», 2002, pg 1128-1138). 
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2. Πεπιβαλλονηική Κοζηολόγηζη  

 

2.1 Πεπιβαλλονηική Κοζηολόγηζη και οι Λειηοςπγίερ ηηρ 

 

Σν ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα ην πξνζεγγίζνπκε θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αγνξάο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ 

θαζνιηθή πεξηβαιινληηθή πξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ 

ζα πξέπεη λα ην απνηηκήζνπκε θαη λα ην αλαιχζνπκε ζηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο. Σν 

θφζηνο ή ην θέξδνο απφ ηηο εθξνέο ζην πεξηβάιινλ είλαη ζηνηρεία, ηα νπνία δελ 

αληαλαθιψληαη αθφκε πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθή ή πξνβιέςηκε κειινληηθή αγνξά. Ζ 

εμέιημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αγνξάο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ είλαη έλα 

δεηνχκελν ζηελ παξαθνινχζεζή ηεο θαη βξίζθεηαη ππφ κηα ζπλερή δηακφξθσζε θαη 

εμέιημε. Οη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απνηεινχλ εμσηεξηθφ θφζηνο, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ειιηπείο ή ρακέλεο αγνξέο, δειαδή κία απνηπρία ηεο αγνξάο. Δίλαη 

γεγνλφο, φηη ηα πεξηζζφηεξα πεξηβαιινληηθά αγαζά δελ αγνξάδνληαη. Γελ κπνξνχκε 

λα αγνξάζνπκε ηνλ θαζαξφ αέξα, ηα ζαιαζζηλά ηνπία ή ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξνπηθψλ 

δαζψλ λα δηαζπνχλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή, φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγνχλ αληηπαξάζεζε ζπκθεξφλησλ. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο θαη φθεινο εθθξάδνληαη ζε 

λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ην 

θνηλσληθφ θέξδνο. Βέβαηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα επηθξαηνχζε επξέσο ε 

άπνςε, φηη είλαη πνιχ δχζθνιν θαη ζπρλά αδχλαην λα απνδψζνπκε εκπεηξηθά ηηκή ζε 

ζέκαηα φπσο ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ θαη ηνπ αέξα. Ο θξίζηκνο ξφινο πνπ παίδεη ε 

πεξηβαιινληηθή απνηίκεζε είλαη φηη, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη απνθαιχπηνληαο ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, 

πξνάγεη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε. εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζσκάησζε ζην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο πεξηβαιινληηθήο απνηίκεζεο παίδεη ε πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε.  

 

Ζ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε ζε επίπεδν επηρείξεζεο απνηειεί ην ηκήκα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο πνπ επηηξέπεη ηελ απνηίκεζε, ζπγθέληξσζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζηνπο 
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θπζηθνχο πφξνπο πνπ απηή ρξεζηκνπνηεί θαη ζηελ έθδνζε ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξνο ρξήζε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ελδηαθεξνκέλνπο ζε θάιπςε, ή θαη 

ζε ππέξβαζε, ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ. Δλψ ηαπηφρξνλα απνηειεί ην 

ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, 

ηα θφζηε, ηελ κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ πνπ νη 

δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο, ηκήκαηα, πξντφληα ή άιιεο ππνδηαηξέζεηο ηεο ζσξξεχνπλ 

ζηελ επηρείξεζε. (ACCA 1995). 

 

Έλα θνηλφ ζεκείν επαθήο κεηαμχ ηεο «πξάζηλεο» θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ινγηζηηθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πηνζέηεζε δηνηθεηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ψζηε λα ελζσκαησζεί ε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξάζηλε-πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή 

είλαη ρξήζηκε γηα ηελ ζσζηή θαηαλνκή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη ησλ 

πξάζηλσλ θφξσλ. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θφζηνπο: ην ¨εζσηεξηθφ θφζηνο¨, ην ¨εμσηεξηθφ θφζηνο¨ θαη 

ην ¨θνηλσληθφ θφζηνο¨. Σν πξψην κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο ζπκβαηηθφ ή θαη 

πηζαλψο θξπκκέλν ή πξαγκαηηθφ, πξνθαιψληαο νηθνλνκηθή επίδξαζε ζηελ 

επηρείξεζε. Σα ηειεπηαία είλαη πεξηβαιινληηθά έμνδα γηα ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο 

δελ είλαη ππεχζπλεο θαη ηα νπνία δελ έρνπλ θαλέλα άκεζν αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο πξφνδν. 

 

Σν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ζπλήζσο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη δχζθνιν λα ζπιιερζνχλ νη απαξαίηεηεο 

«πξάζηλεο» πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ. Ζ επηρείξεζε πξνζπαζεί λα 

επηηχρεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο φπσο ηε κείσζε ησλ πξάζηλσλ δαπαλψλ, ηελ 

αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Έπεηηα, ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνθαζνξίζεη, λα ππνινγίζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηα 

πεξηβαιινληηθά θφζηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο εηαηξίεο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

αληηιακβάλνληαη ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα εμσηεξηθά πεξηβαιινληηθά 

θφζηε, δηφηη είλαη πνιχ ¨ιεπηή¨ ε γξακκή πνπ δηαρσξίδεη ην εζσηεξηθφ απφ ην 

εμσηεξηθφ θφζηνο. (Tahinakis Panayiotis, Protogeros Nikolaos, Ginoglou Dimitrios, 
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“Evaluating Natural Resources and Measuring Green Taxes with Environmental 

Accounting Information Systems”).  

 

ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ ηηο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο είηε απφ 

ηελ δηνηθεηηθή ινγηζηηθή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Οη πξαθηηθέο θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εμππεξεηνχλ. Ζ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ θαη πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ζε επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο. Ζ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε δελ είλαη έλα απιφ ζέκα 

κε ην νπνίν ζα αζρνινχληαη κφλν ινγηζηέο, αληίζεηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 

πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε πξέπεη λα ζεσξείηαη βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα ηηο απνθάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο κηαο επηρείξεζεο. Οη πιεξνθνξίεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θνζηνιφγεζεο είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο 

πξντφλησλ, ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, θαη ηνπο κάλαηδεξ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε εμαξηάηαη 

απφ ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ 

πιεξνθφξεζε.  

 

Ζ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο θνζηνιφγεζεο, είλαη κεγαιχηεξε απφ κηα απιή 

εθηίκεζε ή ππνινγηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ θαη εμφδσλ. Δίλαη ν 

ππνινγηζκφο νπνηνλδήπνηε εμφδσλ θαη σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζε 

πξντφληα ή κεζφδνπο παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο, φπνπ κε ηελ αιιαγή απηή 

ζπλεπάγεηαη θαη αιιαγή ζηελ επίδξαζε ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ. Ζ 

πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο «βειηησκέλε» 

θνζηνιφγεζε γηαηί απνθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηφξζσζε 

πξνυπαξρφλησλ αλαθξηβεηψλ. Αλ εμεηάζνπκε γηα παξάδεηγκα, ηελ ρξήζε ελφο πφξνπ 

πνπ είλαη ηνμηθφο, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζα ήηαλ ηειείσο αλαθξηβέο λα δνχκε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πφξνπ σο ίζν κφλν κε ην θαζαξφ θφζηνο 

πξνκήζεηαο ηνπ πφξνπ. Ζ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε παξέρεη θαιχηεξεο 

πιεξνθνξίεο πξνζζέηνληαο ζην θφζηνο πξνκήζεηαο απηνχ ηνπ πφξνπ θαη ην 

αλακελφκελν θφζηνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ γηα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ.  
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Με ηελ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη 

λα κεηξήζνπλ θαιχηεξα επελδχζεηο θαη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα βειηηψζνπλ έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα αλαθαιχςνπλ ηα πηζαλά νθέιε απηψλ ησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ εμφδσλ. Δπίζεο, ε πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε βνεζά ηηο 

επηρεηξήζεηο λα εληζρχζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη είλαη απηνλφεηα ηα νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφ ζε έλα πνιχ αληαγσληζηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο γηαηί κεηψλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα γηα θάπνηα κειινληηθά έμνδα ή νθέιε 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλνπλ θαη ην ξίζθν ζηηο απνθάζεηο 

πνπ πξέπεη λα πάξεη κηα επηρείξεζε. Δπηπιένλ νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πην 

αλαιπηηθέο θαη ιεπηνκεξείο είλαη πην ρξήζηκεο ζε κηα επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ θάζε κηα γξακκή παξαγσγήο ή 

κέζνδν παξαγσγήο είλαη θαιχηεξα απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη ζπλνιηθά απφ φιν ην εξγνζηάζην.  

 

ήκεξα έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή 

θάπνηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, ηηο πξνγξακκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ππεπζπλφηεηεο, ηηο 

πξαθηηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ 

εμέιημε, ηελ εθαξκνγή, ηελ επίηεπμε, ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. Ζ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε 

απνηειεί έλα εξγαιείν ην νπνίν ζπκπιεξψλεη θαη ππνβνεζάεη ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε. 

 

Σέινο, ζα ιέγακε φηη ε πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε ζθνπεχεη ζην λα επηηχρεη 

αεηθφξν αλάπηπμε, λα δηαηεξήζεη επλντθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ, θαη λα επηδηψμεη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε 

επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ηα έμνδα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνινγηθήο ξνήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο λα πξνζδηνξίζεη ηα θέξδε απφ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο λα παξέρεη 
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ηελ θαιχηεξε δπλαηή κέζνδν ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζε ρξεκαηηθέο ή θπζηθέο 

κνλάδεο θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  

 

Ζ πεξηβαιινληηθή θνζηνιφγεζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηξία δνκηθά ζηνηρεία 

ηα νπνία πέξα απφ ηα έμνδα εκπεξηέρνπλ θαη δχν εηδψλ απφ νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

1. ηα Έμνδα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνληαη νη επελδχζεηο θαη ηα 

έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε, κείσζε θαη/ ή ηελ απνθπγή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, απνκάθξπλζε κηαο ηέηνηαο επίπησζεο, απνθαηάζηαζε 

θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηξψληαη κε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

2. ηα Οθέιε απφ ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνληαη ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφιεςε, κείσζε θαη/ ή ηελ απνθπγή ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επίπησζεο, απνκάθξπλζε κηαο ηέηνηαο επίπησζεο, απνθαηάζηαζε θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηξψληαη ζε θπζηθέο κνλάδεο. 

3. ηα Οηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνληαη ηα θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε σο απνηέιεζκα 

αλάιεςεο απφ ηελ επηρείξεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ 

κεηξψληαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

 

 

2.2 Πεπιβαλλονηικά Έξοδα 

 

εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ζσζηή θαη αμηφπηζηε εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θνζηνιφγεζεο ζε κία επηρείξεζε είλαη ηφζν ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ φζν θαη ν ζσζηφο ρεηξηζκφο ηνπο κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

2.2i  Πποζδιοπιζμόρ ηων πεπιβαλλονηικών εξόδων 

Ζ νξνινγία ηεο πεξηβαιινληηθήο θνζηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηεί φξνπο φπσο πιήξεο, 

νιηθφο, πξαγκαηηθφο, θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ γηα λα δψζεη έκθαζε ζηελ άπνςε 

φηη νη παξαδνζηαθέο κέρξη ηψξα πξνζεγγίζεηο ήηαλ ειιηπείο φζνλ αθνξά ηα φξηα 

αληίιεςεο γηαηί παξαιείπαλε ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά έμνδα θαη πηζαλά έζνδα. 



 34 

 

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εμφδσλ. 

Σα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζπλήζσο ηαμηλνκνχλ ηα έμνδα σο : 

 Έμνδα γηα άκεζα πιηθά θαη εξγαζία 

 Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα πρ ιεηηνπξγηθά έμνδα εθηφο ησλ πιηθψλ 

  θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 Έμνδα Γηάζεζεο 

 Έμνδα Γηνίθεζεο 

 Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. 

Σα Πεξηβαιινληηθά έμνδα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θακία ή θαη ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο αλάινγα θάζε θνξά απφ ηελ εηαηξεία. 

 

ηα πεξηβαιινληηθά έμνδα πεξηιακβάλεηαη ην θεθάιαην πνπ επελδχεη κηα επηρείξεζε 

γηα αγαζά απφζβεζεο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Απηφ ην 

ζηνηρείν καο βνεζά λα απνθηήζνπκε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θεθάιαην πνπ 

αξρηθά επελδχζεθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ηα 

καθξνπξφζεζκα νθέιε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. Σα έμνδα γηα απηέο ηηο ελέξγεηεο είλαη 

κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο. Σα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά 

πξψησλ πιψλ, θεθαιαηαθψλ αγαζψλ, πξνκεζεηψλ, θαη εξγαζίαο, δηεπζχλνληαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θνζηνιφγεζε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θεθαιαίνπ θαη ζπλήζσο δελ 

ζεσξνχληαη σο πεξηβαιινληηθά έμνδα. 

 

Χζηφζν κεησκέλε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ, θεθαιαηαθψλ αγαζψλ θαη πξνκεζεηψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα παξαγσγή ιηγφηεξσλ απνβιήησλ πξνηηκψληαη απφ 

πεξηβαιινληηθήο άπνςεο, γηαηί κεηψλνπλ ηηο δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ κε- αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαιπζνχλ ζε ζπληζηψζεο απηά ηα έμνδα θαη λα εμεηάδεηαη αλ αλάινγα κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο απηά ζεσξνχληαη σο πεξηβαιινληηθά έμνδα ή φρη θαη νη 

απνθάζεηο λα κελ παίξλνληαη κφλν κε βάζε ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην. 

 

2.2ii Καηηγοπίερ πεπιβαλλονηικών εξόδων 

Σα πεξηβαιινληηθά έμνδα αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ. 
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1. Έμνδα ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηεο επηρείξεζεο 

Απηά ηα έμνδα αληηζηνηρνχλ ζε ελέξγεηεο κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηεο επηρείξεζεο εμαηηίαο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χο πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη εθείλε ζηα 

φξηα ηεο νπνίαο ε επηρείξεζε κπνξεί άκεζα λα δηαρεηξηζηεί ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο. Σα έμνδα απηά δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, έμνδα γηα ηελ απνθπγή 

ηεο ηνπηθήο ξχπαλζεο, έμνδα γηα ηελ παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, θαη 

έμνδα γηα αλαθχθισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δσήο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 

α) Έμνδα γηα ηελ απνθπγή ηεο ηνπηθήο ξχπαλζεο 

Ρχπαλζε νξίδεηαη σο ε δεκηνπξγία επηπηψζεσλ απφ επηρεηξεκαηηθέο ή άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο βιάπηνπλ ηελ δεκφζηα πγεία ή ππνβαζκίδνπλ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

Σα έμνδα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη εθείλα ηα έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ κηαο επηρείξεζεο φπσο 

έμνδα γηα «θαζαξή» παξαγσγή, ή έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπκκφξθσζε κε ην 

λνκηθφ πιαίζην ή έμνδα γηα εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ κείσζεο ησλ ξχπσλ νη νπνίεο 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην ηέινο ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Πεξηιακβάλνληαη έμνδα γηα 

απνθπγή κφιπλζεο ηνπ αέξα (ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν), απνθπγή 

κφιπλζεο ηνπ λεξνχ, απνθπγή κφιπλζεο ηνπ εδάθνπο, απνθπγή ερνξχπαλζεο, 

απνθπγή θξαδαζκψλ ηνπ εδάθνπο, απνθπγή δπζάξεζησλ νζκψλ, απνθπγή βχζηζεο 

ηνπ εδάθνπο, απνθπγή άιισλ κνξθψλ κφιπλζεο. 

 

β) Έμνδα γηα ηελ παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία  

Απηά είλαη ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ζην 

παγθφζκην πεξηβάιινλ ή ζε έλα κεγάιν θνκκάηη απηνχ, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηιακβάλνληαη έμνδα γηα απνθπγή θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, απνθπγή κείσζεο ηνπ 

φδνληνο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

γ) Έμνδα γηα αλαθχθισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
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Έμνδα πξνθαινχληαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ αλαθχθισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ πφξσλ είηε είλαη πνιχηηκνη, είηε φρη. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη έμνδα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ 

θαηαλνκή ησλ εμφδσλ γηα ην κεηξηαζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη έμνδα γηα αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εμφδσλ είλαη ε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ιηγφηεξα απφβιεηα θπζηθψλ πφξσλ , δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ θαη εθκεηάιιεπζε 

ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο. Δπηπιένλ έμνδα γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ βηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ θαη ησλ δεκνηηθψλ/ θνηλνηηθψλ απνβιήησλ. 

 

δ) Έμνδα γηα ηελ δηάζεζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ.  

Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα γηα ηελ ελδηάκεζε θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

Παξαδείγκαηα ηέηνηαο δηάζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαχζε ηνπο, ηελ απνμήξαλζε ηεο 

ιάζπεο ησλ απνβιήησλ, θαη ηε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

απνξξηκκάησλ. Σα έμνδα ηεο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ δελ αθνξνχλ ηελ 

παξεκπφδηζε δπζκελψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αιιά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί. 

 

2. Έμνδα πξηλ θαη κεηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

Έμνδα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηελ παξνρή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζην θνηλφ, θαη έμνδα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

αθνχ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο έρνπλ θχγεη απφ ηελ πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο. 

Απηά ηα έμνδα ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

επηρείξεζε, ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ θαηαλάισζε απηψλ ησλ 

πξντφλησλ θαη ηελ δηάζεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ εμφδνπ είλαη 

ην θφζηνο γηα ηε ζπιινγή, αλαθχθισζε, επαλαπψιεζε θαη θαηάιιειε δηάζεζε ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξντφλησλ. Σα έμνδα απηά αθνξνχλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

logistics θαη reverse logistics ηεο επηρείξεζεο. 

 

3. Γηνηθεηηθά έμνδα 

Σα έμνδα απηά νξίδνληαη σο ηα έμνδα γηα ηε δηνίθεζε / δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηψλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα νπνία έκκεζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε πεξηθνπή 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη επίζεο έμνδα γηα ηελ εμσηεξηθή επηθνηλσλία, φπσο ε δεκνζηνπνίεζε 
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πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη έμνδα γηα ηελ 

εθαξκνγή / πινπνίεζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ηελ 

δεκνζηνπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη πεξηβαιινληηθήο δηαθήκηζεο., 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

 

4. Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη έμνδα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, γηα ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έηζη ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη 

δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζκελψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζην ζηάδην ηεο δηαλνκήο θαη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. 

 

5. Κνηλσληθά έμνδα 

Απηά είλαη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, 

αιιά δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πσο είλαη ηα 

έμνδα γηα ελέξγεηεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβαλφκελνπ 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο θχζεο, αλαδάζσζε, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ, ζηελ 

γχξσ πεξηνρή εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δσξεά ή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πεξηβαιινληηθψλ νκάδσλ θαη νξγαληζκψλ, 

έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ελεξγεηψλ ηεο ηνπηθή θνηλφηεηαο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηηο 

πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

6. Έμνδα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα πηζαλά έμνδα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ππνβάζκηζεο εμαηηίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πσο έμνδα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Οη ελέξγεηεο απηέο απνηξέπνπλ θαη πηζαλέο κελχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ εηαηξεία θαη επίζεο κεηψλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα 

ηελ θάιπςε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα έμνδα απηά δελ βειηηψλνπλ ηελ 

πξφιεςε αιιά έρνπλ ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί. 

Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο λα κελ πξνθχπηνπλ ηέηνηνπ είδνπο έμνδα 
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πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο. Σα έμνδα απηά κπνξνχλ λα κεησζνχλ κέζσ κηαο 

ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία.  

 

Πέξα απφ ηα πεξηβαιινληηθά έμνδα ηα νπνία κπνξνχλ μεθάζαξα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

κία απφ ηηο απφ ηηο παξαπάλσ έμη θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ, ππάξρνπλ θαη 

πεξηβαιινληηθά έμνδα ηα νπνία δελ είλαη εκθαλή, κε απνηέιεζκα λα 

ζπλππνινγίδνληαη ζηα γεληθά έμνδα είηε γίλνληαη ζην παξφλ αιιά κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ κειινληηθψλ εθξνψλ. Σα πηζαλψο θξπκκέλα έμνδα κπνξεί λα μεραζηνχλ 

ή λα παξακειεζνχλ απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη δηαρεηξηζηέο φηαλ ε αλάιπζε εζηηάδεηαη 

ζηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε γξακκή παξαγσγήο, ζπζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Σα 

ζπληνληζηηθά θαη εζεινληηθά έμνδα παξαδνζηαθά νη επηρεηξήζεηο ηα ρεηξηδφληνπζαλ 

ζαλ γεληθά έμνδα, θαη δελ ιάκβαλαλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή απφ ηνπο αλαιπηέο θαη 

ηνπο δηεπζπληέο. Σν κέγεζνο απηψλ ησλ εμφδσλ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κηαο 

θαη αλαθέξνληαη σο γεληθά έμνδα.  

 

Δλψ πξνπαξαζθεπαζηηθά έμνδα θαη ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά έμνδα κπνξεί λα 

ζπγθαιχπηνληαη θαη λα είλαη αθαλή απφ ηηο πξαθηηθέο δηνηθεηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηα 

ηειηθά πεξηβαιινληηθά έμνδα κπνξεί λα κελ παξαθνινπζνχληαη ζσζηά ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία. Σα έμνδα απηά ησλ ηξερφλησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ραξαθηεξίδνληαη 

σο πξννπηηθά πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξνθχςνπλ ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα ζην κέιινλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα έμνδα γηα ηελ 

αζθαιή απνδηνξγάλσζε ελφο εξγαζηεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε επηθίλδπλα ρεκηθά ή 

ξαδηελεξγά πιηθά, ην θιείζηκν ελφο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ, 

ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο απνζεθεπηηθήο δεμακελήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

απνζήθεπζε πεηξειαίνπ ή άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ζπκκφξθσζε κε 

θαλνληζκνχο πνπ δελ ηζρχνπλ αθφκα αιιά έρνπλ πξνθεξπρζεί. Σέηνηα ηειηθά 

πεξηβαιινληηθά έμνδα κπνξεί λα παξαιεθζνχλ αλ δελ είλαη θαηάιιεια 

ηεθκεξησκέλα ή αζξνηζκέλα ζε ινγηζηηθά ζπζηήκαηα.  

 

Σα έμνδα ηα νπνία κπνξεί πξνθχςνπλ ή κε ζε θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, νξίδνληαη 

σο πηζαλά έμνδα, κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ θαιχηεξα κε πηζαλνινγηθνχο φξνπο, ηελ 

αλακελφκελε ηνπο αμία, ην εχξνο ηνπο, ή ηελ πηζαλφηεηα ηνπο λα μεπεξάζνπλ θάπνην 

ρξεκαηηθφ φξην. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εμφδσλ είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε θαη απνδεκίσζε ησλ κειινληηθψλ αζέιεησλ δηαξξνψλ 
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επηθίλδπλσλ κνιπληηθψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιισλ (πρ δηαξξνέο πεηξειαίνπ), πνηλέο 

θαη πξφζηηκα γηα κειινληηθέο παξαβηάζεηο θαλνληζκψλ, θαη κειινληηθά έμνδα 

εμαηηίαο απξφζκελσλ ζπλεπεηψλ ησλ επηηξεπφκελσλ κέρξη ηψξα ή ζθφπηκσλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ. 

 

Κάπνηα πεξηβαιινληηθά έμνδα είλαη πην ρεηξνπηαζηά απφ θάπνηα άιια γηαηί 

επεξεάδνπλ ππνθεηκεληθέο (παξ‟ απηά κεηξήζηκεο) αληηιήςεηο ηνπ κάλαηδκελη, ησλ 

πειαηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

αξρφλησλ. Απηά ηα έμνδα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα ησλ εηήζησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αλαθνξψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο δεκνζηψλ ζρέζεσλ κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, έμνδα πνπ πξνθαινχληαη εζεινληηθά απφ ηελ επηρείξεζε γηα 

πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( πρ αλαδαζψζεηο) θαη έμνδα πνπ πξνθαινχληαη απφ 

πξνγξάκκαηα αλαγλψξηζεο θαη βξάβεπζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Σα έμνδα απηά θαζ‟ απηά δελ είλαη ηφζν απξνζδηφξηζηα θαη κε- 

ρεηξνπηαζηά φζν ηα άκεζα νθέιε πνπ είλαη απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμφδσλ. 

 

2.2iii  Υειπιζμόρ και καηανομή πεπιβαλλονηικών εξόδων 

Σα πεξηβαιινληηθά έμνδα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

θαη ζπλερψο απμαλφκελν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

απνθάιπςε θαη ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ιήςε ζσζηψλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. Δπηηπγράλνληαο 

ζηφρνπο φπσο ε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ/ 

πξνζφδσλ θαη ε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο απαηηεί 

ηελ πξνζνρή ζε ηξέρνληα, κειινληηθά θαη πηζαλά πεξηβαιινληηθά έμνδα. Ο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ε θάζε επηρείξεζε θαζνξίδεη έλα πεξηβαιινληηθφ έμνδν, εμαξηάηαη απφ ην 

πψο απηή πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιεξνθνξία (πρ θαηαλνκή εμφδσλ, 

πξνυπνινγηζκφ θεθαιαηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζρεδηαζκφ πξντφλησλ/ γξακκήο 

παξαγσγήο, άιιεο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο) ζε ηη θιίκαθα θαη φξηα αληίιεςεο. Πέξαλ 

ηνχηνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κελ είλαη μεθάζαξν αλ έλα έμνδν είλαη 

«πεξηβαιινληηθφ» ή φρη.  

 

Κάπνηα έμνδα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κφλν θαηά ην ήκηζπ σο πεξηβαιινληηθά. 

Βέβαηα ην αλ έλα έμνδν είλαη πιήξσο «πεξηβαιινληηθφ» ή φρη δελ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθφ, φζν ν ζηφρνο λα δηαζθαιίζνπκε ηελ δένπζα πξνζνρή ζηα ζρεηηθά κε ην 



 40 

πεξηβάιινλ έμνδα. Σα έμνδα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο είλαη μεθάζαξα πεξηβαιινληηθά έμνδα. Έμνδα 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αγνξά εμνπιηζκνχ ειέγρνπ/ πξφιεςεο ηεο 

κφιπλζεο θαη πξφζηηκα κε-ζπκκφξθσζεο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο 

είλαη αδηακθηζβήηεηα πεξηβαιινληηθά έμνδα. Άιια έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, είλαη επίζεο εκθαλψο πεξηβαιινληηθά έμνδα αθφκα θαη 

αλ δελ απαηηνχληαη ξεηψο απφ θαλνληζκνχο.  

 

Ο ζηφρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο θνζηνιφγεζεο είλαη λα απμήζεη ηελ έθηαζε θαη ην 

βάζνο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε απηέο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε νπνηνλδήπνηε 

ηηο ρξεηάδεηαη ή κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Τπάξρνπλ φκσο κεξηθά έμνδα πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πεξηβαιινληηθά θαη αλήθνπλ ζε κηα γθξίδα δψλε. Γηα 

παξάδεηγκα πξέπεη ηα έμνδα γηα ηνλ εμνπιηζκφ παξαγσγήο λα ζεσξνχληαη 

πεξηβαιινληηθά αλ είλαη «θαζαξήο ηερλνινγίαο»; Δίλαη ε αγνξά κηαο ηνπξκπίλαο κε 

απνδνηηθή θαη νηθνλνκηθή ρξήζε ελέξγεηαο έλα πεξηβαιινληηθφ έμνδν; Πξέπεη νη 

πξνζπάζεηεο λα παξαθνινπζήζεη ε επηρείξεζε ηνλ ρξφλν δσήο ελφο πξντφληνο, ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ κε απνγξαθή λα ζεσξνχληαη πεξηβαιινληηθά 

έμνδα; Δίλαη επίζεο δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο θάπνηα πεξηβαιινληηθά έμνδα απφ 

θάπνηα έμνδα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ή απφ θάπνηα έμνδα δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ. 

 Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα έμνδα ηεο γθξίδαο δψλεο (θαηά ην ήκηζπ πεξηβαιινληηθά) 

θάπνηεο επηρεηξήζεηο θάλνπλ ηηο αθφινπζεο πξνζεγγίζεηο. 

 Μεηαρεηξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα παξαπάλσ έμνδα σο πεξηβαιινληηθά 

γηα έλα ζθνπφ αιιά φρη γηα θάπνηνλ άιιν. 

 Υεηξίδνληαη έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο ελφο αληηθεηκέλνπ ή δξαζηεξηφηεηαο σο 

πεξηβαιινληηθφ. 

 Υεηξίδνληαη έμνδα σο πεξηβαιινληηθά γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο φηαλ ε 

επηρείξεζε απνθαζίζεη φηη έλα έμνδν είλαη πεξηζζφηεξν απφ 50% πεξηβαιινληηθφ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηη ζα απνηειεί πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη πψο 

λα ην ηαμηλνκήζνπλ, βάζεη ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθφπηκσλ ρξήζεσλ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θνζηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα 

ελζαξξχλεη ηελ πξφιεςε ηεο κφιπλζεο ηφηε κπνξεί λα δηαρσξίζεη κεηαμχ ησλ 
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πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο κφιπλζεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο θαη λα νδεγεζεί ε επηρείξεζε 

ζηελ δηάζεζε ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πξφιεςε πξνο φθεινο ηφζν ηεο 

επηρείξεζεο φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο Αιιά γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ 

ηέηνηα δηάθξηζε κπνξεί λα κελ είλαη ρξήζηκε γηαηί θαη ηα δπν είλαη έμνδα ηεο 

παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Έιιεηςε ζπκθσλίαο σο πξνο ην ηη ζπληζηά πεξηβαιινληηθφ θφζηνο αθαηξεί κία απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρξεζηκφηεηεο ηεο ινγηζηηθήο, ηελ νκνηνκνξθία ησλ εμαγνκέλσλ 

απνηειεζκάησλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ δπλαηφηεηα γηα δηαρξνληθή ή δηεηαηξηθή 

ζχγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεθάδεο απφπεηξεο 

έρνπλ νινθιεξσζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

νκνγελνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο κε 

δηάθνξα θξηηήξηα ρσξίο φκσο θακία λα έρεη γίλεη θνηλά θαη απφιπηα απνδεθηή απφ 

ηνπο εξεπλεηέο. Αλ θαη ε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ «κεξηθψο» 

πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη σο «ζχλζεκα έμνδα», είλαη πην 

δχζθνιε απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ άκεζα πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ, ππάξρεη κία 

ηερληθή πξνηεξαηνηήησλ κε βάζε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε θαηαλνκή ηνπο.  

Οπφηε ηα έμνδα πνπ ηαμηλνκνχληαη σο άκεζα έμνδα αζξνίδνληαη ζαλ έμνδα 

πεξηβαιινληηθήο δηαηήξεζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζχλζεησλ εμφδσλ, ε άζξνηζε 

δηεμάγεηαη κε βάζε ηηο παξαθάησ θαλφλεο θαηαλνκήο. 

 

1. Λνγηθή Καηαλνκή Δμφδσλ 

ηαλ ην θφζηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαηήξεζεο δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, ην 

θφζηνο θαηαλέκεηαη αλαινγηθά, αλάινγα κε ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε. 

Πεξηπηψζεηο εμφδσλ κε βάζε ηελ Λνγηθή θαηαλνκή Δμφδσλ: 

1) Έξοδα Πποζωπικού: Λακβάλεηαη ππφςε ε πεξηγξαθή ηεο αθξηβήο δνπιεηάο θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα δχν δηαθνξεηηθέο δνπιεηέο, έλα 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ εξγαζίαο θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαηαλέκεηαη σο πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. 

2) Απόζβεζη: Ζ αλαινγία ηεο αμίαο αγνξάο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο ή κέξνπο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζε 
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ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ε αλαινγία ηνπ ρψξνπ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν ηεο ζπλνιηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο 

θαηαλέκνληαη σο πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. 

 

2. Καηαλνκή κε βάζε εχθνινπο θαλφλεο 

ηαλ ε δηαθνξά δελ είλαη ηφζν μεθάζαξε ή ην θφζηνο δελ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί 

ινγηθά, εχθνινη θαλφλεο εθαξκφδνληαη γηα λα εμαρζεί έλα πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμφδνπ θαη λα θαηαλεκεζεί σο θφζηνο πεξηβαιινληηθήο δηαηήξεζεο. 

Πεξηπηψζεηο Δμφδσλ κε βάζε εχθνινπο θαλφλεο: 

1) ηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ελφο ζχλζεηνπ εμφδνπ αλαγλσξίδεηαη σο 

πεξηβαιινληηθφ έμνδν, ηφηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηαμηλνκείηαη σο πεξηβαιινληηθφ 

θφζηνο. 

2) ηαλ ην θφζηνο μεθάζαξα αλαπαξηζηά έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ηφηε ηα έμνδα απηά ππνινγίδνληαη σο κεδεληθά. 

3) ηαλ ηα έμνδα πεξηβαιινληηθήο δηαηήξεζεο απνηεινχλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφζηνπο, γηα παξάδεηγκα έλα θαζνξηζκέλν ζηαζεξφ 

πνζνζηφ φπσο 10% ή 50%, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νξίζεη ην κέξνο ηνπ 

εμφδνπ ην νπνίν είλαη πεξηβαιινληηθφ έμνδν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε βάζε θαη ηα 

ζηάληαξ γηα ηελ θαζηέξσζε ηέηνησλ πνζνζηψλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ιίζηα θαη 

λα πξνθαζνξηζηνχλ κε θξηηήξηα πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηελ θάζε επηρείξεζε. 

 

Γεληθά έμνδα είλαη νπνηαδήπνηε έμνδα ηα νπνία, ζε έλα δεδνκέλν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο εμφδσλ, δελ απνδίδνληαη εμνινθιήξνπ ζε κηα μερσξηζηή δηαδηθαζία, 

ζπζηήκαηνο, πξντφληνο ή εγθαηάζηαζεο αιιά εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Πνιιά πεξηβαιινληηθά έμνδα ζπρλά κεηαρεηξίδνληαη σο 

γεληθά έμνδα. Αλ ηα γεληθά έμνδα θαηαλέκνληαη ιαλζαζκέλα, έλα πξντφλ, κπνξεί λα 

θνζηνινγείηαη ιάζνο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη θαη ε ηειηθή ηηκή πψιεζεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ην θέξδνο ηεο εηαηξείαο. Μεξηθά γεληθά έμνδα κπνξεί λα κελ 

αληηθαηνπηξίδνληαη θαζφινπ ζην θφζηνο ελφο πξντφληνο θαη ηελ ηηκή. Οη δηεπζπληέο 

δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ 

θαη έηζη νη εζσηεξηθέο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο δελ παξέρνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, 

κε δίλνληαο ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα λα βξεζνχλ δεκηνπξγηθνί ηξφπνη κείσζεο ησλ 

εμφδσλ.  
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Γηαρσξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ απφ ηα γεληθά έμνδα ζηα νπνία είλαη 

ζπλήζσο θξπκκέλα, θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζην θαηάιιειν πξντφλ, δηαδηθαζία, 

ζχζηεκα ή εγθαηάζηαζε πνπ επζχλεηαη άκεζα, απνθαιχπηεη απηά ηα έμνδα ζηνπο 

δηεπζπληέο, αλαιπηέο θφζηνπο, κεραληθνχο, ζρεδηαζηέο, θαη άιινπο. Απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, λα έρνπλ αθξηβείο εθηηκήζεηο, ησλ εμφδσλ 

παξαγσγήο γηα δηαθνξεηηθέο γξακκέο παξαγσγήο θαη δηαδηθαζηψλ, αιιά βνεζήζνπλ 

θαη ηνπο κάλαηδεξ λα εζηηάζνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ κεηψλνπλ ηα έμνδα θαη κπνξνχλ 

επίζεο λα βειηηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα. 

 

Βήκαηα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ 

1. Καζνξηζκφο θιίκαθαο θαη νπηηθήο γσλίαο 

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ 

3. Πνζνηηθνπνίεζε απηψλ ησλ εμφδσλ 

4. Καηαλνκή πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ ζηελ ππεχζπλε δηαδηθαζία, πξντφλ, ζχζηεκα, 

ή εγθαηάζηαζε. 

Δπηπιένλ γηα λα θαζνξηζηεί ε ζπνπδαηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο είλαη λα εμεηάζνπκε ην κέγεζνο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο κηαο 

επηρείξεζεο κε ην πνζνζηφ ησλ εμφδσλ γηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πνιιά παξαξηήκαηα ζπγαηξηθά, ρξήζηκεο είλαη 

πεξηβαιινληηθέο αλαθνξέο θαη γηα θάζε κηα απφ απηέο μερσξηζηά γηαηί απηφ ζα δψζεη 

ψζεζε ζε ελέξγεηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

 

2.3 Μέηπηζη Πεπιβαλλονηικού Κόζηοςρ και Οθέλοςρ 

 

Γηα λα ζεσξείηαη πεηπρεκέλε ε Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή πξέπεη λα πξνθχπηνπλ θαη 

νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. Να επηηπγράλεηαη, δειαδή, κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ φπσο εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο φκσο πνπ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη είλαη ε αθχπληζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ θαη ε ζπλεξγαζία 

κε θνξείο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  
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Οη δεκίεο πνπ απνθεχγνληαη ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ζπληζηνχλ ην φθεινο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ξπζκίζεσλ εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο. Δλαιιαθηηθά, εθφζνλ ηα 

νηθν-λνκνχληα άηνκα έρνπλ επίγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ξχπαλζεο, ηα νθέιε 

ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε δηάζεζε ησλ αηφκσλ γηα πιεξσκή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή, ελαιιαθηηθά, απφ ηε δηάζεζε ησλ 

αηφκσλ λα δερζνχλ απνδεκίσζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο, θάηη φκσο πνπ 

είλαη δχζθνιν. 

 

Ζ δηαθνξά ησλ πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ απφ ηα πεξηβαιινληηθά έζνδα είλαη φηη ηα 

ηειεπηαία αθνξνχλ κφλν ηε ρξεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ νθέινπο. Απηά νξίδνληαη σο: 

«ε ρξεκαηηθή έθθξαζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο πνπ απνθηάηαη άκεζα ή έκκεζα 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ πψιεζε ή ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξντφλησλ πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

αδεηψλ ξχπαλζεο απφ επηρνξεγήζεηο γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη άιια 

παξφκνηαο θχζεο θνλδχιηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηερληθψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε». 

 

Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (IASC,1989) 

νξίδεη σο πεξηβαιινληηθφ ην θφζηνο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα 

επηρείξεζε γηα λα κεηψζεη (ή λα πξνιακβάλεη ηηο ελδερφκελεο) ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ζην θπζηθφ θαη ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

 

Σα πεξηβαιινληηθά θφζηε κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ζπκβαηηθά, ιεηηνπξγηθά ή 

ξπζκηζηηθά, πηζαλνινγηθά θαη θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο  δειαδή ε αληίιεςε πνπ έρνπλ πειάηεο, πξνκεζεπηέο, εξγαδφκελνη θαη ε 

θνηλσλία γεληθά γηα ηελ επηρείξεζε. ηα ζπκβαηηθά θφζηε αλήθνπλ νη πξψηεο χιεο 

θαη ηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά. ζν κηθξφηεξε ε πνζφηεηα ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηφζν κηθξφηεξε ε ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ. Σα ιεηηνπξγηθά ή 

ξπζκηζηηθά δελ είλαη εκθαλή ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα παξαιεηθζνχλ. Σα 
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πηζαλνινγηθά αθνξνχλ ζην κέιινλ θαη κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ φπσο 

πηζαλή αχμεζε ηεο θνξνινγίαο. Απηά δελ θαηαγξάθνληαη.  

(Γ. Γθίλνγινπ, Π. Σαρπλάθεο, Υ.Θξήζθνπ, «Ζ Πξάζηλε-Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή 

σο Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα») 

 

Ο νξγαληζκφο Federation des Experts Comptables Europeens (FEE,1999) απφ ηελ 

άιιε πιεπξά παξνπζηάδεη κηα ζπζηεκαηηθφηεξε εξγαζία γηα ηελ έλλνηα ηφζν ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο φζν θαη ηνπ εμφδνπ. χκθσλα κε απηή παξνπζηάδνληαη δπν 

θξηηήξηα κε ηα νπνία δηαθξίλνληαη νη πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο ζε απηέο πνπ 

απνηεινχλ έμνδα γηα ηελ επηρείξεζε θαη αληίζηνηρα πξνηείλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπο 

ζην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο (θφζηνο ) ή ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο (έμνδα). 

Σα θξηηήξηα απηά είλαη: 

Α) νη δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη (απνηεινχλ θφζηνο) «φηαλ αθνξνχλ 

πξνζδνθψκελα κειινληηθά νθέιε θαη παξαηείλνπλ ηελ σθέιηκε δσή απμάλνπλ ηελ 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ή βειηηψλνπλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

άιισλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο». 

Β) νη δαπάλεο απνηεινχλ έμνδα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 

πξφιεςε ηεο πηζαλήο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ κειινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ παξαηείλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ». 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο παξνπζηάδεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά δεκφζηνπ αγαζνχ 

ειεχζεξεο πξφζβαζεο, ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζνπλ αγνξέο γηα ηελ θαιή 

πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, θιπ. Καζψο ηα αγαζά απηά δελ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε αγνξέο, ππάξρεη πξφβιεκα κέηξεζεο ηεο δηάζεζεο ησλ αηφκσλ 

γηα πιεξσκή ή γηα απνδεκίσζε.  

 

Σηο ηειεπηαίεο δχν-ηξεηο δεθαεηίεο έρνπλ εληνχηνηο αλαπηπρζεί αμηφινγνη κέζνδνη 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο αγαζψλ πνπ δελ δηαηίζεληαη ζε θάπνηα αγνξά, φπσο είλαη 

ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Μηα κεγάιε θαηεγνξία απηψλ ησλ ηερληθψλ βαζίδεηαη 

ζε πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη αγνξέο άιισλ αγαζψλ ή παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ, νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ή ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη επηδξάζεηο απηέο ζα 
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θαηαγξάθνληαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο σο αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

παξαγσγήο ή σο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ πνπ πιεξψλνπλ νη θαηαλαισηέο. Ζ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί, επίζεο, λα νδεγήζεη ηα άηνκα λα 

κεηαβάινπλ ηε δήηεζε ηνπο γηα αγαζά γηα ηα νπνία ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ή ππνθαηάζηαην αγαζφ.  

 

Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο, φπσο ε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ελφο ηνπίνπ, 

θαηά ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ 

αγνξά. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηεο εθκαίεπζεο ηεο δηάζεζεο 

ησλ αηφκσλ γηα πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ππνζεηηθέο αιιαγέο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ή παηγλίσλ. Καηά ηε κέζνδν απηή, 

ζπγθξίλεηαη ζπλήζσο ε δηάζεζε γηα πιεξσκή ή απνδεκίσζε κε πξνζθεξφκελα 

ρξεκαηηθά πνζά ή αγαζά. Πέξαλ, φκσο, ηνπ νθέινπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο θαηαλαισηηθέο θαη 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, κπνξεί λα ππάξρεη θαη 

φθεινο απφ ηε κε ρξήζε ηεο θχζεο. Σα άηνκα κπνξεί λα απνιακβάλνπλ ρξεζηκφηεηα 

φηαλ γλσξίδνπλ φηη έλα ζηνηρείν ηεο θχζεο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα κειινληηθή ρξήζε, 

ε νπνία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζήκεξα κε βεβαηφηεηα. Σν φθεινο απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη σο αμία δηαηήξεζεο ηεο επηινγήο (option value). Δπίζεο, ηα άηνκα 

κπνξεί λα απνιακβάλνπλ φθεινο απιά απφ ηε γλψζε φηη έλαο θπζηθφο πφξνο ζα 

ππάξρεη θαη ζην κέιινλ. Σν φθεινο απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο αμία δηαηήξεζεο ή 

χπαξμεο (existence value). Σα νθέιε απηά κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κφλν κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ ή παηγλίσλ πνπ εθκαηεχνπλ ηε δηάζεζε ησλ αηφκσλ γηα πιεξσκή.  

(Βιάρνπ Αλ. «Πεξηβάιινλ θαη θπζηθνί πφξνη», ηφκνο Α, εθδφζεηο «Κξηηηθή», 2001) 

 

 

Παξάδεηγκα: 

Αλάιπζε κόζηοςρ – οθέλοςρ εθκεηάιιεπζεο θνηηάζκαηνο ρξπζνχ 

 Απνηίκεζε πεπιβαλλονηικού κόζηοςρ απφ ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο κεγάινπ πεξηβαιινληηθνχ αηπρήκαηνο 

 Απνηίκεζε ηνπ νθέινπο απφ ηε ζπκβνιή ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ ηφλσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν 
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Αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο απνθαηάζηαζεο αλελεξγνχ ιαηνκείνπ 

Απνηίκεζε ηνπ κοινωνικού οθέλοςρ βάζεη: 

 ηεο πξνζπκίαο ησλ λνηθνθπξηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηα έξγα 

απνθαηάζηαζεο  

 ηεο αμίαο αλαςπρήο ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ ρψξνπ  

 ηεο επίδξαζεο ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ ρψξνπ ζηελ αμία ησλ θαηνηθηψλ ηεο 

πεξηβάιινπζαο πεξηνρήο  

 

 

2.4  Ανάκηηζη Κόζηοςρ και η Σιμολόγηζη ζηη Γιασείπιζη Τδαηίνων 

Πόπων 

 

χκθσλα κε ηελ νδεγία 2000/60, ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαρείξηζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο θαη κέηξα, φπσο ε ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λεξνχ κε 

βάζε ηελ αλάθηεζε ηνπ  ζπλνιηθνχ θφζηνπο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέηξν. Ζ 

αλάθηεζε θφζηνπο θαη ε ηηκνιφγεζε σο εξγαιεία ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ 

έρνπλ δηπιφ ζηφρν: 

 

 Σελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ρξήζηεο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε λεξνχ, 

ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ κείσζεο ηεο ξχπαλζεο θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ. Μία ζσζηή 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή νδεγεί θαη ζε θαιχηεξν ζρεδηαζκφ έξγσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, θαη, αλάινγα κε ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο, νδεγεί 

επίζεο ζε ρακειφηεξα νηθνλνκηθά θφζηε θαη κεγαιχηεξν θνηλσληθφ φθεινο.  

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ λεξνχ κέζσ 

ηεο θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη δαλεηαθήο εμππεξέηεζεο. 

 Απηφ πνπ ζα θξίλεη πάλησο ηελ επηηπρία ηεο πνιηηηθήο θνζηνιφγεζεο ηνπ 

λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ πιήξε αμία ηνπ είλαη ην θαηά πφζνλ ζα γίλεη θνηλή ζπλείδεζε 

ζηνπο πνιίηεο φηη δελ απνηειεί έλα αθφκε εηζπξαθηηθφ κέζνλ απφ κέξνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο - Απνρέηεπζεο θαη ζηνρεχεη πνπζελά αιινχ ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πνιχηηκνπ θπζηθνχ αγαζνχ απφ ηε ζπάηαιε ρξήζε θαη ηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε.  

Ο ηειηθφο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

δσήο, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσληθήο αδηθίαο 
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άιινη λα ζπαηαινχλ θαη λα ξππαίλνπλ ην λεξφ θαη άιινη λα αλαγθάδνληαη λα 

πιεξψλνπλ γηα λα ην κεηαθέξνπλ απφ καθξηά ή λα ην θαζαξίδνπλ.   

Σν άξζξν 9.1 ηεο Οδεγίαο αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ λεξνχ 

θαη είλαη αλαγθαία ε αλαιπηηθή εθηίκεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ θαη απνηεινχληαη απφ : 

 To Οηθνλνκηθφ Κφζηνο. 

 Σν θφζηνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ  – θφζηνο επθαηξίαο 

 Σν πεξηβαιινληηθφ θφζηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο απφ ηηο δεκηέο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε λεξνχ ζην πεξηβάιινλ θαη ηα πδαηηθά 

νηθνζπζηήκαηα 

 

 

Θα πξέπεη λα κέλνπκε ζπγθεληξσκέλνη ζηε ζσζηή εθηίκεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

θφζηνπο ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ην θφζηνο 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ην αληίζηνηρν πεξηβαιινληηθφ, δίλνληαο ην εξέζηζκα γηα 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ θαη ζα ηχρνπλ εθαξκνγήο 

κεηά ην 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Σςνολικό Κόζηορ

Απόζβεζη ςθιζηάμενων ςποδομών

Κόζηορ Λειηοςπγίαρ και Σςνηήπηζηρ

Οικονομικό κόζηορ

Κόζηορ Εςκαιπίαρ

Άλλα κόζηη

Κόζηορ Φςζικών Πόπων

Άμεζο Πεπιβαλλονηικό Εξωηεπικό Κόζηορ

Κόζηορ νέων ςποδομών

Έμμεζο Πεπιβαλλονηικό Εξωηεπικό Κόζηορ

Κόζηορ διασείπιζηρ

Πεπιβαλλονηικό Κόζηορ
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2.4i Κόζηορ Φςζικών Πόπων 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο ησλ θπζηθψλ πφξσλ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ νη 

ηηκέο γηα ηηο νπνίεο ε δήηεζε λεξνχ είλαη ίζε κε ηελ πξνζθνξά, πξηλ θαη κεηά ηε 

κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ πδαηηθνχ πφξνπ. 

 

Tν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Δίλαη θαλεξφ φηη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε απαηηεί ηνλ 

ππνινγηζκφ ηφζν ηεο θακπχιεο δήηεζεο αιιά θαη ηηο ηηκέο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

 
 

Πηγή:  Γ.Βοϊβοντίνας ,Γ.Ασημακόποσλος  2002 

 

ηαλ ε δήηεζε λεξνχ θαιχπηεηαη πιήξσο γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, ην θφζηνο θπζηθψλ 

πφξσλ είλαη κεδέλ. Αληίζεηα απμάλεηαη ζεκαληηθά φηαλ ππάξρεη έιιεηςε λεξνχ. 

Αληηιακβαλφκαζηε φηη δηαθνξεηηθή ηηκή θνζηίδεη κηα θηάιε λεξφ ζε κηα αζηηθή 

πεξηνρή θαη δηαθνξεηηθή ζηε κέζε κηαο εξήκνπ. Σν θφζηνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα 

κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ νθέινπο απφ 

ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ.  

Αλ ην θφζηνο επθαηξίαο ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ηηκέο λεξνχ ηφηε απνηειεί θίλεηξν γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ κε ηε ρακειφηεξε αμία. 

Σν θφζηνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ αληηπξνζσπεχεη ηελ απψιεηα νθέινπο ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ πφξσλ ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ ην θπζηθφ 

ξπζκφ αλαλέσζήο ηνπο. Ζ λεφηεξε, δηεπξπκέλε εξκελεία ηνπ θφζηνπο θπζηθψλ 

πφξσλ είλαη φηη απηφ αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο επθαηξίαο απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ 

λεξνχ ππφ ζπλζήθεο έιιεηςεο ζηηο επηκέξνπο ρξήζεηο, ζπλδένληάο ην κε ηε κε – 
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νηθνλνκηθά απνδνηηθή ρξήζε, ηφζν ρσξηθά φζν θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο.  

ηελ πξάμε, ηα Κξάηε-Μέιε έρνπλ πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εθηίκεζεο ηνπ 

θφζηνπο θπζηθψλ πφξσλ (Brouwer and Strosser, 2004). ηελ Ηζπαλία, ην θφζηνο 

θπζηθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αμία ηνπ λεξνχ ππφ ζπλζήθεο έιιεηςεο.  

ηελ Ολλανδία πξνο ην παξφλ δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο. Γεληθά ζα πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ν 

ηξφπνο εθηίκεζεο θαη θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θπζηθψλ πφξσλ θαζνξίδεηαη απφ ην 

κεραληζκφ αλάθηεζεο θφζηνπο.  ηε οςηδία ην θφζηνο θπζηθψλ πφξσλ εθηηκάηαη 

σο ε απψιεηα νθέινπο απφ ηελ κε νηθνλνκηθά άξηζηε θαηαλνκή πδαηηθψλ πφξσλ.  

 

Κάηη ηέηνην ζηελ Δλληνική πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί σο νη 

απψιεηεο ησλ λεξψλ αθνχ απηφ επεξεάδεη ηελ απνδηδφκελε ζηνπο θαηαλαισηέο 

πνζφηεηα πνπ ε κείσζή ηεο νθείιεηαη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο (αλάινγα κε ηηο 

ππνδνκέο θάζε θνξέα). Παγθνζκίσο ην πνζνζηφ ησλ απσιεηψλ θπκαίλεηαη απφ 20-

50%. 

 

Ζ εθηίκεζε ηνπ πεπιβαλλονηικού κόζηοςρ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ ρξήζεσλ λεξνχ ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, 

θαζψο θαη ζηελ απφθιηζε απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο (ππνβάζκηζε θαη 

εμάληιεζε θπζηθψλ πφξσλ).  

Ο νξηζκφο πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο επηπηψζεηο 

ζηνπο ρξήζηεο (π.ρ. αλαςπρή, επηπηψζεηο ζηελ πγεία, απμεκέλα θφζηε επεμεξγαζίαο 

λεξνχ ιφγσ απμεκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ ληηξηθψλ απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θιπ.).  

 

Δπίζεο, απαξαίηεηνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ρξήζεηο.  

H αξρή “ν ξππαίλσλ πιεξψλεη” είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζε 

πεξηπηψζεηο ζεκαληηθήο δηάρπηεο ξχπαλζεο, ε νπνία επηθέξεη πξφζζεην θφζηνο γηα 

δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ θαη είλαη δχζθνιν λα επηκεξηζηεί ην θφζηνο απηφ ζε 

φινπο φζνπο ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηάρπηε ξχπαλζε. 
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Σηκνιφγεζε λεξνχ ζαλ κέηξν επίηεπμεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο. 

 

Οη πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο φηαλ 

ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο ξχπαλζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα θάζε ρξήζηε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ηηκέο θαη ηα ηέιε πνπ 

πιεξψλνπλ νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα είλαη αλάινγεο κε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ θαη 

ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ρξήζε.  

ην πιαίζην απηφ, νξζνινγηθέο ηηκέο λεξνχ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζχκθσλα κε ηνπο Γ. Βντβνληίλα θαη Γ. 

Αζεκαθφπνπιν (2002), κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

 

P = F + a Q + b Y + c*Q, φπνπ: 

 

P = πλνιηθή ηηκή 

F = Πάγην ηέινο (θαιχπηεη ηα ζηαζεξά θφζηε παξνρήο ππεξεζηψλ) 

a = Υξέσζε αλά κνλάδα ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ (θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε 

φπσο θφζηνο άληιεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο) 

Q = Πνζφηεηα λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

b = Υξέσζε αλά κνλάδα ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη (θαιχπηεη ην πεξηβαιινληηθφ 

θφζηνο) 

Y = Πνζφηεηα ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη 

c = Κφζηνο Φπζηθψλ Πφξσλ 

Αλάινγα κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ, νη παξάκεηξνη πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ λεξνχ κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο.  
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3. Πεπιβαλλονηική Λογιζηική και Δπισειπήζειρ  

 

3.1 Διζαγωγή ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Λογιζηικήρ ζηιρ Δπισειπήζειρ 

 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο εηαηξεηψλ, αθφκα θαη κεγάιεο εηαηξείεο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο 

κε αμηφινγα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ππνηηκνχλ θφζηε θαη ξνέο πξψησλ πιψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη επηδξνχλ άκεζα ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. 

Ζ πνζφηεηα θαη ε αμία πξψησλ πιψλ πνπ εθξένπλ σο απφβιεηα (ζθνππίδηα, πγξά 

απφβιεηα, αέξηεο εθπνκπέο), ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ (ζπιινγή, δηαρσξηζκφο, αλαθχθισζε θαη ηειηθή δηάζεζε) ή έκκεζεο 

ζπλέπεηεο φπσο ην θφζηνο γηα ζπκκφξθσζε κε ηελ λνκνζεζία πνπ γίλεηαη φιν θαη πην 

απζηεξή θαη ην θφζηνο πηζαλψλ κελχζεσλ γηα πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε είλαη 

κεξηθέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππνηίκεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ηαλ νη 

επηρεηξεκαηίεο δελ έρνπλ θαζαξή εηθφλα ησλ ξνψλ απηψλ δελ κπνξνχλ νχηε λα ηηο 

δηαρεηξηζηνχλ νχηε λα ηηο κεηψζνπλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δεζκεχνληαη ζνβαξά ζηελ 

ηδέα ηεο βειηίσζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηνπο πξνθίι, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν 

ηελ πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή κπνξνχλ λα σθειεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ ζα 

δνχκε παξαθάησ. 

 

Ζ  Πεξηβαιινληηθή  Λνγηζηηθή  είλαη  έλα  επκεηάβιεην  εξγαιείν  ην  νπνίν  

θαιχπηεη  δηάθνξα  θάζκαηα  θαη  κπνξεί  λα  εθαξκνζηεί  ζε  θάζε  είδνπο  

επηρείξεζε  αλεμαξηήησο   κεγέζνπο, αληηθεηκέλνπ  εξγαζηψλ, λνκηθήο  κνξθήο, 

ινγηζηηθνχ  ζρεδίνπ  θαη  ηνπ  ζπζηήκαηνο  νξγάλσζεο  πνπ  εθαξκφδεη , χπαξμεο  

κεραλνγξάθεζεο, ησλ  πξντφλησλ  ή ησλ  γξακκψλ  παξαγσγήο  θαη  ηεο   

γεσγξαθηθήο  πεξηνρήο  ησλ  εγθαηαζηάζεσλ  ηεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή δελ αθνξά κφλν ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηεο 

εηαηξείαο, αιιά ππνζηεξίδεη θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. 

 

Σα ζηειέρε  ησλ  επηρεηξήζεσλ  κπνξνχλ  λα  ρξεζηκνπνηήζνπλ  ηε  ξνή  

πιεξνθνξηψλ  πνπ  παξέρεηαη  απφ  ηελ  Πεξηβαιινληηθή  Γηνηθεηηθή  Λνγηζηηθή  

ζηελ  εζσηεξηθή  δηαδηθαζία  ιήςεο  απνθάζεσλ, πξνθεηκέλνπ  λα  νδεγήζνπλ  ζε  

απνθάζεηο , νη νπνίεο  επεξεάδνπλ  ηφζν  ην πεξηβάιινλ  φζν θαη  ην  νηθνλνκηθφ  
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απνηέιεζκα  πνπ επηηπγράλεη  κία  επηρείξεζε. Θα  πξέπεη  λα  ηνληζηεί  φηη  δελ  

απνηειεί  απιψο  κία  αξρή  ηνπ  management, αιιά  έλα  ζχλνιν  αξρψλ  θαη  

πξνζεγγίζεσλ  πνπ  παξέρνπλ  ηε  δπλαηφηεηα  επίηεπμεο  ησλ  ζηφρσλ  ηεο  

νηθνλνκηθήο  κνλάδαο. Σέηνηνη  κπνξεί  λα  είλαη  ν θαιχηεξνο   ζρεδηαζκφο  ησλ  

πξντφλησλ   πνπ  παξάγνληαη,  ε  νξζφηεξε  ηηκνιφγεζή  ηνπο, ε  αληηθαηάζηαζε  

πξψησλ  πιψλ  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη  θαη  ε  απφθηεζε  νινθιεξσκέλεο  εηθφλαο  

ηνπ  νηθνλνκηθνχ  απνηειέζκαηνο  ηεο  επηρείξεζεο. Ζ  κνξθή  ηεο  γεληθφηεξα  

επεξεάδεηαη απφ  ηελ  νξγαλσζηαθή  δνκή   ηεο  επηρείξεζεο  ζηελ  νπνία  

εθαξκφδεηαη  θαη  ηνπο  ζηξαηεγηθνχο  ηεο  ζηφρνπο. 

 

Οη  ιεηηνπξγίεο πνπ αλακέλνληαη  απφ ηελ πεξηβαιινληηθή-πξάζηλε ινγηζηηθή είλαη 

ηαμηλνκεκέλεο ζηηο εζσηεξηθέο  ιεηηνπξγίεο θαη  ηηο εμσηεξηθέο  ιεηηνπξγίεο: 

    1) Οη εζσηεξηθέο  ιεηηνπξγίεο 

Χο  έλα εζσηεξηθφ  ζχζηεκα  δηνηθεηηθψλ  πιεξνθνξηψλ κηαο  επηρείξεζεο ,ε 

πεξηβαιινληηθή-πξάζηλε ινγηζηηθή  βνεζάεη  ηελ  δηαρείξηζε  ησλ  πεξηβαιινληηθψλ 

δαπαλψλ πνπ απμάλνπλ θάζε έηνο ,θαη ηελ αλάιπζε  ησλ επηδξάζεσλ  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο  ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ, θαη πξνάγεη  ηηο  απνδνηηθέο  

θαη  απνηειεζκαηηθέο  επελδχζεηο  ζην πεξηβάιινλ κέζσ  ηεο  θαηάιιειεο  

δηνηθεηηθήο  θξίζεο. 

 

    2) Οη εμσηεξηθέο  ιεηηνπξγίεο  

Χο  έλα ζχζηεκα  πνπ αλαγγέιιεη  πνζνηηθά  κηα ζέζε  ηεο  αληηκεηψπηζεο  ηεο  

πεξηβαιινληηθήο  δηαηήξεζεο  απφ κηα  επηρείξεζε, ην ζχζηεκα  επεξεάδεη  ηε ιήςε 

απνθάζεσλ  ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζπκβαιιφκελσλ  κεξψλ. Γεδνκέλνπ  φηη  νη 

πιεξνθνξίεο  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζηνηρείν  εζφδσλ, νη αμίεο  φπσο  ε  

ζηαζεξνπνίεζε  απνζεκάησλ θαη ε νκαιή  πξνκήζεηα κπνξνχλ λα αλακέλνληαη. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα  εθαξκνζηεί  επηηπρψο  ε  Πεξηβαιινληηθή  Λνγηζηηθή  

αθνινπζνχληαη  ζπγθεθξηκέλεο  πνιηηηθέο. Οη  πεξηβαιινληηθέο  πνιηηηθέο  

ραξαθηεξίδνληαη  απφ  δχν  θχξηα  γλσξίζκαηα, πνπ  είλαη  νη  ζηφρνη  ησλ  

επηρεηξήζεσλ   θαη  ε  ζπκπεξηθνξά  ηνπο  ή  ε  παξάγνληεο  νη  βαζηθέο  

πεξηβαιινληηθέο  πνιηηηθέο  ησλ  επηρεηξήζεσλ  κπνξνχλ  λα  δηαρσξηζηνχλ  ζε  

ηέζζεξηο  θαηεγνξίεο.  
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Οη  επηρεηξήζεηο  ινηπφλ, είλαη  πεξηβαιινληηθά  ππεχζπλεο  ιφγσ:  

 Σσλ  λφκσλ  θαη  ησλ  θαλνληζκψλ  πνπ  επηβάιινπλ  ηα  θξάηε. 

 Σεο  βειηίσζεο  ησλ  δεκνζίσλ  ζρέζεσλ  θαη  ηεο  εηθφλαο  ηνπο, δηφηη  νη  

θαηαλαισηέο  έρνπλ  πιένλ  αιιάμεη  λννηξνπία  θαη  ελδηαθέξνληαη  γηα  ηελ  

πξνζηαζία  ηνπ  θπζηθνχ   πινχηνπ. 

 Σνπ  ζηφρνπ  ηνπο  λα  κεηψζνπλ  ηα  εμσηεξηθά  θφζηε  θαη  λα  βειηηψζνπλ  

ηελ  θεξδνθνξία  ηνπο. 

 Σνπ  ζηφρνπ  ηνπο  λα  ειαρηζηνπνηήζνπλ   ηηο  πεξηβαιινληηθέο  επηξξνέο , 

θάηη  ην  νπνίν  ζπλδπάδεηαη   κε  ηελ  επίηεπμε    θέξδνπο. 

 

Οη  δξάζεηο  ησλ  νηθνλνκηθψλ  κνλάδσλ  πνπ  ζηνρεχνπλ  ζηελ  πξνζηαζία  ηνπ  

πεξηβάιινληνο  ζα  πξέπεη  λα  απνηππσζνχλ  ινγηζηηθά,  κέζσ  δειαδή  ηεο  

Πεξηβαιινληηθήο Λνγηζηηθήο. Ζ κέηξεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πξάζηλσλ κέηξσλ είλαη ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο πεξηβαιινληηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ηδηαίηεξα 

νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ πξντφληα πςειφηεξεο απφδνζεο κε ηελ ιηγφηεξε 

ελέξγεηα π.ρ. γηα λα βειηησζεί ε πεξηβαιινληηθή απνδνηηθφηεηα, είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ λα κεηξήζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, 

επηπξφζζεηα κε ηελ δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πνζνηήησλ. Ζ αλαθνίλσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο απφ ηελ πξάζηλε ινγηζηηθή γίλεηαη έλα απφ ηα κέηξα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 

Με ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νη απνδέθηεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πψο νη επηρεηξήζεηο ρεηξίδνληαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. 

 

 

 

 



 55 

3.2 Δθαπμογή Δνόρ Πεπιβαλλονηικού ςζηήμαηορ Λογιζηικήρ 

 

Μηα εηθφλα εθαξκνγήο ηεο πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο θαηάιιειε γηα θάζε 

επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη βαζηθά κε ηελ βνήζεηα δνθηκψλ θαη βειηηψζεσλ απφ ηελ 

επηρείξεζε. Δπνκέλσο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο 

ινγηζηηθήο κηα ξεαιηζηηθφηεξε πξνζέγγηζε απφ ηελ επηρείξεζε, είλαη λα πξνρσξήζεη 

βήκα πξνο βήκα παξά λα πξνζπαζήζεη λα εγθαηαζηήζεη άκεζα έλα πιήξεο ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα. Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ, αξρηθά, θαη λα 

κεηξεζνχλ νη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αθνινχζσο, λα αμηνινγεζνχλ ηα πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα θαζψο θαη ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηα πεξηβαιινληηθά κέηξα. Σέινο λα 

θνηλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Ζ ρξήζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ-πξάζηλνπ ζπζηήκαηνο  ινγηζηηθήο  σο  εξγαιείνπ  

δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη  δηαρείξηζεο  κπνξεί λα ππνηεζεί απφ ηνπο δηνηθεηέο θαη ηα 

ζρεηηθά ηκήκαηα. Οη πεξηβαιινληηθέο δηνηθεηηθέο ηερλνινγίεο απνθηνχλ λφεκα κέζα 

ζην αληηθείκελν ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη φηαλ πιένλ νη ηερλνινγίεο θαη ην 

ζχζηεκα έρνπλ ήδε μεθηλήζεη λα εθαξκφδνληαη. Λεηηνπξγνχλ σο «θιεηδηά» θαη 

εμειίζζνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο ηεο επηρείξεζεο. (Susse Georg 

and Lanni Fussel, “Making Sense of Greening and Organizational Change”, 2000) 

 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο Πεξηβαιινληηθνχ πζηήκαηνο 

Λνγηζηηθήο είλαη ηα άηνκα εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ άκεζν θαη 

έκκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνξεία ηεο. ια απηά ηα κέξε ρξεηάδνληαη αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο ψζηε: 

 λα αληρλεχζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επθαηξίεο ψζηε λα παξάγνπλ θαζαξφ 

εηζφδεκα θαη επηπιένλ, λα πεξηνξίζνπλ ην επηπιένλ θφζηνο πνπ δελ παξέρεη 

επηπιένλ αμία ζηελ επηρείξεζε 

 λα ππνινγίζνπλ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα ηα πεξηβαιινληηθά έμνδα πνπ 

βξίζθνληαη ζηα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα 

 λα εθαξκφζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα πεξηβαιινληηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο 

κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
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 λα ππνινγίζνπλ ηα έμνδα θαη ηα κειινληηθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ελφο 

EMIS (Environmental Monitoring and Information System) 

 λα ζρεδηάζνπλ κηα πξάζηλε γξακκή παξαγσγήο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο 

(Tahinakis Panayiotis, Protogeros Nikolaos, Ginoglou Dimitrios, “Evaluating Natural 

Resources and Measuring Green Taxes with Environmental Accounting Information 

Systems”).  

 

Καηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ ινγηζηηθήο, ε  επηρείξεζε   

πξέπεη  λα είλαη  ελήκεξε  γηα ηελ επηθνηλσλία  κε  ηελ  θνηλσλία  θαη  γηα ηνπο  

εμσηεξηθνχο  ρξήζηεο  φπσο  νη θαηαλαισηέο, επελδπηέο, θαη νη ηνπηθνί  θάηνηθνη. Γηα 

λα ππνζηεξίμνπλ  ηηο  επηρεηξήζεηο   πνπ πξνάγνπλ  ελεξγά  ηελ πεξηβαιινληηθή  

δηαρείξηζε  ζε  νιφθιεξε  ηελ  θνηλσλία, νη  δχν  ηχπνη  ιεηηνπξγηψλ πξέπεη  λα  

θαηαδεηρζνχλ  κε έλαλ ηζνξξνπεκέλν  ηξφπν. 

 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο   ινγηζηηθήο  πνπ  αλαπηχζζεηαη  απφ  κηα  

επηρείξεζε ππνηίζεηαη  λα  είλαη  θνηλή αλεμάξηεηα  απφ  εάλ   ρξεζηκνπνηείηαη 

εζσηεξηθά  ή  εμσηεξηθά. Γηα  ηελ εζσηεξηθή  ρξήζε, ηα αληηθείκελα πνπ είλαη  

ζεκαληηθά  γηα ηελ επηρείξεζε επηιέγνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη  φπσο  απαηηείηαη. 

Γηα  ηελ   δηαλνκή πιεξνθνξηψλ  εμσηεξηθά, ε ζπλνρή  θαη ε  νκνηφηεηα  απαηηνχληαη 

γηα ηηο πιεξνθνξίεο  κέζσ   ηεο  ρξεζηκνπνίεζεο  ηεο  νδεγίαο  γηα  ηελ παξνρή  ησλ  

αθξηβψλ  πιεξνθνξηψλ  ζηνπο  ρξήζηεο. 

 

Αξρηθά, ηα απαξαίηεηα  θαη  νπζηαζηηθά  ζηνηρεία  γηα ηελ πγηή  επηρεηξεζηαθή  

δηνηθεηηθή  κέξηκλα  είλαη ε  κέηξεζε  ησλ  πεξηβαιινληηθψλ  δαπαλψλ  θαη ησλ  

απνηειεζκάησλ ησλ   πεξηβαιινληηθψλ   κέηξσλ  θαη  ε θαηάιιειε  δηαρείξηζε   ησλ  

δαπαλψλ  θαη  ησλ  απνηειεζκάησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη εηαηξηθέο 

πεξηβαιινληηθέο δαπάλεο απμάλνπλ ηφζν ζε ζεκαζία φζν θαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, 

αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα ηηο ππνηηκνχλ θαη λα θαηαρσξνχλ, απφ ηελ αξρή, 

πεξηβαιινληηθά θφζηε ζε ινγαξηαζκνχο γεληθψλ εμφδσλ. Αλ θαη κεξηθέο 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ απηά ηα θφζηε ζε πξντφληα ή δηαδηθαζίεο, νη 

βάζεηο επηκεξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζπλήζσο ιαλζαζκέλεο απφ ηε 

ζχιιεςή ηνπο. ηαλ δελ γίλεηαη ζσζηφο επηκεξηζκφο, νη δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ 

ιακβάλνπλ κε αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηηθά θφζηε θαη νθέιε 
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ηεο δηαηήξεζεο ή αιιαγήο πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ, ν κε ζσζηφο 

επηκεξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή  

παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, ηε ζσζηή ηηκνιφγεζε ησλ 

πξντφλησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο θηλήηξσλ θαη αληακνηβψλ ζηνπο 

δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ, δξαζηεξηφηεηεο ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

 

Οη  επηρεηξήζεηο  πξέπεη  λα εθαξκφζνπλ  ηε  ζπλάζξνηζε  θαη  ηελ αλάιπζε  κε ηελ  

ζσζηή  κέηξεζε  ηνπ πνζνχ ηεο  επέλδπζεο  θαη  ηνπ πνζνχ ησλ εμφδσλ 

(πεξηβαιινληηθφ θφζηνο) ζρεηηθά  κε  ηελ  πεξηβαιινληηθή  δηαηήξεζε  θαη  ηελ  

γλψζε  ησλ επηδξάζεσλ  ησλ επελδχζεσλ  θαη  ηελ ζρέζε  ησλ  απνηειεζκάησλ  

ελάληηα  ζην  θφζηνο. Απηνί  νη παξάγνληεο  είλαη  εμαηξεηηθά  ζεκαληηθνί γηα ηηο  

επηρεηξήζεηο  γηα λα  βειηηψζνπλ   ηελ απνδνηηθφηεηα  εθαξκνγήο  θαη ηελ  ιήςε  

ινγηθψλ  απνθάζεσλ.  

 

Ηδηαίηεξα, γηα  ηηο  επηρεηξήζεηο  γηα  λα  παξαγάγνπλ  ηα  πξντφληα   ηεο  πςειφηεξεο  

απφδνζεο   κε ηε  ιηγφηεξε  ελέξγεηα,  κηθξφηεξν   πνζφ  πφξσλ  θαη  απνβιήησλ, γηα  

παξάδεηγκα, γηα  λα βειηησζεί  ε  πεξηβαιινληηθή απνδνηηθφηεηα, είλαη  εμαηξεηηθά  

ζεκαληηθφ  λα  κεηξήζνπλ  θαη  λα  δηαρεηξηζηνχλ  ην  πεξηβαιινληηθφ   θφζηνο   

επηπξφζζεηα  κε ηελ  δηαρείξηζε  ησλ  θπζηθψλ  πνζνηήησλ. Ζ αθξηβήο  κέηξεζε  ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ  θφζηνπο  θαη  ησλ  απνηειεζκάησλ  ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ  

είλαη  ρξήζηκε  θαη απαξαίηεηε  γηα ηελ  αλάπηπμε  θαη ηε  ιεηηνπξγία  ελφο  αθξηβνχο  

πεξηβαιινληηθνχ  δηνηθεηηθνχ  ζπζηήκαηνο. Γειαδή  ε πεξηβαιινληηθή-πξάζηλε  

ινγηζηηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  σο  έλαο  δείθηεο  γηα  ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ  

απνηειεζκάησλ  ηεο  πεξηβαιινληηθήο απφδνζήο ηνπο. 

 

Με ηελ αλάιπζε  ησλ  πεξηβαιινληηθψλ  δαπαλψλ  δηαηήξεζεο   θαη  ησλ  

απνηειεζκάησλ  ησλ  πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ, νη  πιεξνθνξίεο  κπνξνχλ  λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ  σο  εζσηεξηθφ  δηνηθεηηθφ  εξγαιείν (πνπ κεηξά ηε κείσζε  

δαπαλψλ  κε ηελ αληηκεηψπηζε  ηεο  πεξηβαιινληηθήο  δηαηήξεζεο  φπσο  ε  

δηαηήξεζε  ηεο  ελέξγεηαο   θαη  ησλ  πφξσλ   θαη  ε κείσζε  ησλ  απνβιήησλ) 

ζρεηηθά  κε  έλα  πεξηβαιινληηθφ  δηνηθεηηθφ  ζχζηεκα . Αθεηέξνπ, ε  αλαθνίλσζε  

ηνπ  πεξηβαιινληηθνχ  θφζηνπο  απφ  ηελ  πεξηβαιινληηθή-πξάζηλε   ινγηζηηθή  

γίλεηαη  έλα  απφ  ηα κέηξα  γηα  ηελ  αμηνιφγεζε  ηεο  ζπκπεξηθνξάο   ηεο  
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επηρείξεζεο  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε   ηεο  πεξηβαιινληηθήο   δηαρείξηζεο .Απηέο  ηηο  

εκέξεο,  ε  αλαθνίλσζε  ησλ  δηάθνξσλ  πιεξνθνξηψλ  ζρεηηθά  κε ηελ  

αληηκεηψπηζε  ηεο  πεξηβαιινληηθήο  δηαηήξεζεο  απφ  ηηο  επηρεηξήζεηο  δεηνχληαη  

απφ  θάζε  πεξηνρή  θαη  νη  πεξηβαιινληηθέο  εθζέζεηο  θαη  ην  πεξηερφκελν  ησλ  

πιεξνθνξηψλ  γίλνληαη  ηα  κέηξα  γηα  ηελ αμηνιφγεζε  ησλ  επηρεηξήζεσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ην αλακελφκελν φθεινο ζα πξέπεη λα αλαιχεηαη κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, ψζηε λα ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ην επελδπηηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο αληηζηαζκίδεηαη 

ηειηθά απφ ηα νθέιε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ε κηα κηθξή επηρείξεζε 

απηφ κπνξεί λα γίλεη εκπεηξηθά αιιά θφζηνο θαη φθεινο εθδειψλνληαη καθξνρξφληα 

θαη απηφ θάλεη ηε κέηξεζή ηνπο πεξίπινθε. 

 

Γηα  λα  βειηησζεί  ε  εθαξκνγή  ησλ  λνκνζεηηθψλ  κέηξσλ  απφ  ηηο  επηρεηξήζεηο,  

δελ   αξθεί  κφλν  ε  ράξαμε  πεξηβαιινληηθψλ  πνιηηηθψλ. Θεσξείηαη  απαξαίηεηε  ε  

αλάιεςε  εηδηθψλ  δξάζεσλ. Οη  επηρεηξήζεηο  νθείινπλ  λα  πξνεηνηκάδνπλ  εθζέζεηο  

ζρεηηθά  κε  ηελ  έκπξαθηε  εθαξκνγή  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  πεξηβαιινληηθνχ  

δηθαίνπ  θαη  λα   γλσζηνπνηνχλ  ηα  πεξηζζφηεξν  αμηφινγα  ή  θαη  ηα  κεηξηφηεξα  

απνηειέζκαηα  απφ  ηελ  πινπνίεζε  ησλ  ξπζκίζεσλ  ηεο  πεξηβαιινληηθήο  

λνκνζεζίαο. Δθηφο  απφ  ηα  παξαπάλσ, ε  βειηίσζε  ησλ  πξνηχπσλ  

πεξηβαιινληηθήο  επηζεψξεζεο, ε  θαηαπνιέκεζε  ηεο  πεξηβαιινληηθήο  

εγθιεκαηηθφηεηαο  θαη  ε  δηαζθάιηζε  ηεο  δηαζθάιηζε  ηεο  έκπξαθηεο  εθαξκνγήο  

κε  ηελ  πξνζθπγή  ζε  ζπγθεθξηκέλα  κέηξα  ελψπηνλ  ηνπ  Δπξσπατθνχ  

Γηθαζηεξίνπ  δηαζθαιίδνπλ  ηελ  ηήξεζε  ησλ  δηαηάμεσλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηνλ  

πεξηβαιινληηθφ  παξάγνληα. 

 

Μέζσ  ηεο  ζπλερνχο  αλαθνίλσζεο   ηνπ  πεξηερνκέλνπ  ηνπ  πεξηβαιινληηθνχ  

θφζηνπο   θαη  ηεο  αλαινγίαο  ηνπ  ζηηο  επηρεηξεζηαθέο  δξαζηεξηφηεηεο ,νη  δέθηεο  

ησλ  πιεξνθνξηψλ  κπνξνχλ  λα  ελεκεξσζνχλ  γηα  ην πψο  νη  επηρεηξήζεηο  

ρεηξίδνληαη  ηελ  πεξηβαιινληηθή  δηαηήξεζε. Πνιιέο  επηρεηξήζεηο  έρνπλ  

πξνεηνηκάζεη  ήδε  θαη έρνπλ  αλαγγείιεη  πεξηβαιινληηθέο  εθζέζεηο. ε  απηέο  ηηο  

πεξηζηάζεηο,  ν αξηζκφο  ησλ  επηρεηξήζεσλ  πνπ  αλαγγέιινπλ  ην   πεξηβαιινληηθφ  

θφζηνο  ηνπο  ρξεζηκνπνηψληαο  ηελ  πεξηβαιινληηθή  ινγηζηηθή  απμάλεη  θαη πνιιέο  

επηρεηξήζεηο  αλαγλσξίδνπλ  ηελ  αλάγθε ηεο.  
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Σα πξάζηλα κνληέια ινγηζηηθήο ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο γηα λα εκθαλίζνπλ φηη ε 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κπνξεί λα είλαη θεξδνθφξα θαη γηα λα επηηξέςνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Ζ πξάζηλε ινγηζηηθή αληηκεησπίδεη αθφκα έλαλ αξηζκφ πξνβιεκάησλ φπσο: ε 

έιιεηςε ππνζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηψλ, εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαζψο επίζεο 

θαη ηελ απνπζία αλάινγσλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πεξηβαιινληηθή θνξνινγία είλαη εξγαιείν γηα ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε. Ζ ελέξγεηα θαη νη πεξηβαιινληηθνί θφξνη εηζάγνπλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζηηο ηηκέο θαη παξέρνπλ  έηζη έλα θαιχηεξν 

θίλεηξν γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο παξαγσγνχο  ζηηο θαζεκεξηλέο απνθάζεηο . 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θνξνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δεκηνπξγία κηαο 

αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα πξφηππα θαηαλάισζεο  θαη παξαγσγήο. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηνλίδεηαη φηη ππάξρεη αθφκα ρψξνο, ψζηε νη πεξηβαιινληηθέο 

επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο λα παξέρνπλ ζηνπο δηνηθεηέο ησλ επηρεηξήζεσλ κηα 

πεξηεθηηθή θαη θαζαξή εηθφλα ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ  πξντφλησλ  θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο εθθξάδνπλ ζε πνζφηεηεο ηα 

εκθαλή θαη κεηξήζηκα πεξηβαιινληηθά θφζηε, πνιχ ιίγεο έρνπλ θαηαπηαζηεί κε 

αβέβαηα θαη ιηγφηεξν απηά θφζηε πνπ αλήθνπλ ζηα ιεηηνπξγηθά. Χζηφζν, ν 

επηκεξηζκφο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο εμαθνινπζεί λα είλαη κηα κεγάιε 

πξφθιεζε γηα ηνλ ινγηζηή, φζν ζα αλαπηχζζεηαη ε εγρψξηα θεθαιαηαγνξά θαη ζα 

απμάλεηαη ε αλάγθε γηα αμηφπηζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. (Γ. Γθίλνγινπ, 

Π. Σαρπλάθεο, Υ.Θξήζθνπ, «Ζ Πξάζηλε-Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή σο 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα»). 

 

3.3 Πλεονεκηήμαηα με ηην εθαπμογή ηηρ  Πεπιβαλλονηικήρ  

Γιοικηηικήρ  Λογιζηικήρ 

 

πσο αλαθέξζεθε  παξαπάλσ, ηα  πιενλεθηήκαηα  ηεο  εθαξκνγήο  ηεο  

Πεξηβαιινληηθήο  Γηνηθεηηθήο  Λνγηζηηθήο  δηαθαίλνληαη  ζε  φινπο  ηνπο  ηνκείο  
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δξάζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη  ηα  πιενλεθηήκαηα   απηά  ζε  επίπεδν  

νηθνλνκηθήο  κνλάδαο, θξάηνπο  θαη  θνηλσληθνχ  ζπλφινπ. 

    ζνλ  αθνξά  ζηηο  νηθνλνκηθέο  κνλάδεο, δηαπηζηψλνληαη: 

 ε νξζφηεξε  ρξήζεο  ηεο  ελέξγεηαο  θαη  ησλ  θπζηθψλ  πφξσλ, 

 ε  δπλαηφηεηα  ηνπ  νξζφηεξνπ  ππνινγηζκνχ  θαη  ηεο  θαηαλνκήο  ησλ  

θνζηψλ  θαζψο  θαη  

 ε  βειηίσζε  ησλ  ζρέζεσλ  κε  ηνπο  πξνκεζεπηέο, εξγαδφκελνπο  θαη     

επελδπηέο, ιφγσ ηεο  πξνζηαζίαο  ηνπ  θπζηθνχ  πεξηβάιινληνο  θαη  ηεο  

αληηθεηκεληθφηεξεο  θαηαγξαθήο  ησλ  νηθνλνκηθψλ  πιεξνθνξηψλ  θαη  ηνπ  

απνηειέζκαηνο. 

Ζ Πεξηβαιινληηθή  Γηνηθεηηθή  Λνγηζηηθήο  πνπ εθαξκφδεηαη  απφ  ηηο  επηρεηξήζεηο   

κπνξεί  λα  εμππεξεηήζεη  ηα  ζπκθέξνληα  ησλ  θπβεξλήζεσλ  κε ηνπο  παξαθάησ  

ηξφπνπο: 

 ζν  πεξηζζφηεξα  είλαη  ηα  πεξηβαιινληηθά  πξνγξάκκαηα  ζηα  νπνία  

ζπκκεηέρνπλ  νη  νηθνλνκηθέο  κνλάδεο  ηφζν  κηθξφηεξν  ην  θφζηνο  πνπ  

θαιείηαη  λα  θαηαβάιεη  ε θπβέξλεζε  κηαο  ρψξαο  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ηνπ  

πεξηβάιινληνο. 

 Οη πιεξνθνξίεο  πνπ πξνθχπηνπλ  απφ  ηε  εθαξκνγήο  ηεο  κπνξνχλ  λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ  απφ  ηηο  θπβεξλήζεηο  γηα  ηελ  θαιχηεξε  θαηαλνκή  ησλ  

δηαζέζηκσλ  πφξσλ   θαη  επνκέλσο,  ηνλ θαιχηεξν   ζρεδηαζκφ  ησλ  

πξνγξακκάησλ θαη  ησλ  αθνινπ8νχκελσλ  πνιηηηθψλ. 

 Σα  ζηνηρεία  πνπ  πξνθχπηνπλ  απφ  ηελ  Πεξηβαιινληηθή  Γηνηθεηηθή  

Λνγηζηηθή  κπνξνχλ  λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  ηηο  αλάγθεο  ηεο  ινγηζηηθήο  

ζε  ηνπηθφ  ή  εζληθφ  επίπεδν. 

Δμίζνπ  ζεκαληηθά είλαη  ηα νθέιε πνπ  ζεκεηψλνληαη  γηα  ηελ  θνηλσλία  σο  

ζχλνιν: 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεξεο  ρξήζεο  ησλ  θπζηθψλ  

πεγψλ  ελέξγεηαο  θαη  πξψησλ  πιψλ. 

 Δπηηπγράλεηαη  ε κείσζε  ηεο  εθπνκπήο  ηνμηθψλ  θαηαινίπσλ  θαη  

απνξξηκκάησλ. 
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 Παξέρνληαη  θαηάιιειεο  πιεξνθνξίεο  γηα  ηε βειηίσζε  επηινγήο  δεκφζησλ  

πνιηηηθψλ  ιήςεο  απνθάζεσλ. 

ζν κεγαιχηεξνο  είλαη  ν αξηζκφο  ησλ  επηρεηξήζεσλ  πνπ  δηαπηζηψλνπλ  ην εχξνο  

ησλ  επηρεηξεκαηηθψλ  απνθάζεσλ  πνπ  έρνπλ  πεξηβαιινληηθφ  αληίθηππν, ε αμία  

ηεο  Πεξηβαιινληηθήο  Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο  ζα  απμάλεη [EMARIC(2005)]. 

Αδηακθηζβήηεηα, ε εθαξκνγή ηεο  Πεξηβαιινληηθήο  Γηνηθεηηθήο  Λνγηζηηθήο  

ζπληειεί  ζηελ  επίηεπμε  ηνπ  ζηφρνπ  ηεο  δηαξθνχο  αλάπηπμεο. Ζ παξαπάλσ  

έλλνηα  δελ  πεξηνξίδεηαη  κφλν  ηηο  νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο,  αιιά  επεθηείλεηαη ζε 

φιεο  ηηο  δξαζηεξηφηεηεο.           

 

ην κέιινλ ε επηβίσζε θαη ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα εμαξηάηαη κφλν απφ 

ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε. Ηδηαίηεξε, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αληίιεςε γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ κηα επηρείξεζε επεξεάδεη ή κνιχλεη ην ζχζηεκα. Οη Πεξηβαιινληηθέο 

πξνθιήζεηο αιιάδνπλ απφ θαζαξά ηερληθφ ή νηθνλνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ 

θάιπςε ελφο επξέσο θάζκαηνο πεξηβαιινληηθήο ζπκκφξθσζεο  φπσο θαζνξίδεηαη 

ζηνπο λένπο λφκνπο θαη ηηο νδεγίεο θαη επεξεάδνληαη επίζεο απφ ηελ εηαηξηθή 

πνιηηηθή θαη ηε δεκφζηα άπνςε. 

 

3.3i Παπάδειγμα Πεπιβαλλονηικήρ Λογιζηικήρ ζε επισείπηζη 

Ηδηνθηήηεο ειαηνπξγείνπ κε πέληε άηνκα πξνζσπηθφ πξνβιεκαηηδφηαλ γηα ηα 

απφβιεηα ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο ε λνκνζεζία είλαη αξθεηά 

απζηεξή φζνλ αθνξά ηα πγξά ιήκκαηα ειαηνπξγείσλ θαη ηα πξφζηηκα πνπ 

επηβάιινληαη πνιχ απζηεξά. ε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθφ ίδξπκα πηνζέηεζε κία 

θαηλνηφκα ηερλνινγία επεμεξγαζίαο πγξψλ ιεκκάησλ, ε νπνία επηρνξεγνχληαλ θαηά 

50% απφ ηελ Δ.Δ.. Ο επηρεηξεκαηίαο δελ είρε ηδηαίηεξα θαζαξή εηθφλα γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο λέαο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο, πέξαλ ηνπ φηη δελ ζα είρε πξφβιεκα 

κε ηε λνκνζεζία. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, κηα απινπζηεπκέλε 

θαηάζηαζε πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο παξνπζηάζηεθε ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

ειαηνπξγείνπ θαη ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο. 
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Κόζηορ  Οικονομικά Οθέλη  Μη Οικονομικά Οθέλη 

  Φπζηθέο 

Μνλάδεο  

Υξεκαηηθέο 

Μνλάδεο  

  

Δπέλδπζε  

6000 Δπξψ  

Δμνηθνλφκεζε 

Δλέξγεηαο:  

150 kWh/tn* 

1.4 Δπξψ/ tn* Μείσζε Δθπνκπψλ 1,1/tn*  

CO2  

Δμνηθνλφκεζε 

Νεξνχ:  

 0.35 m3/tn* 

0.18 Δπξψ/ tn* Πξνζηαζία Φπζηθνχ 

Απνδέθηε 

      Απνθπγή Ννκηθψλ Κπξψζεσλ  

      Βειηίσζε Γεκφζηαο Δηθφλαο  

*  Σφλνη Βαζηθήο Πξψηεο Όιεο- Διαηφθαξπνο 

 

 

3.4 Δνζωμάηωζη ηων Πεπιβαλλονηικών Πληποθοπιών ζηιρ Δπίζημερ 

Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ ηων Δπισειπήζεων 

 

Ζ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηηο κεζφδνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ινγηζηηθήο γηα λα θαηαγξάςεη θαη λα απνθαιχςεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ζην θπζηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ή ηηο αιιαγέο 

πνπ πθίζηαηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα απηά ηα δεηήκαηα. Ζ 

επηρείξεζε θαηαγξάθεη θαη δεκνζηνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο φπσο γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηεο ιεηηνπξγία ηεο (legitimacy theory) λα 

ελεκεξψζεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νκάδσλ γηα ηηο 

επηδφζεηο ηεο ζηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (stakeholder 

theory) λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο (market effect).  

Χζηφζν ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηθαλνπνίεζε ησλ 

δηθψλ ηεο ζηφρσλ φπσο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηεο αεηθφξνπ επίδνζεο 

ηεο αθνχ ζήκεξα έρεη απνδεηρζεί φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο θαη αλαιπηηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγεί κε ηα πεξηβάιινληα ηεο (Sheu and 
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Lo,2005). Πξάγκαηη νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη αλαδξάζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην 

εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε βησζηκφηεηα ηεο 

θαη φπσο είλαη θπζηθφ κε ηεο αεηθφξν επίδνζε ηεο. Δίλαη ινγηθφ φηη αθελφο νη 

αεηθφξεο πνιηηηθέο πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη αθεηέξνπ νη 

απνθξηηηθέο δηαρεηξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ηελ θνηλσληθή επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο. Λφγνπ ράξηλ ε επηβνιή ελφο «πεξηβαιινληηθνχ» θφξνπ (environmental 

tax) ελδερνκέλσο λα ζηξέςεη ηελ επηρείξεζε λα επελδχζεη ζε εμνπιηζκφ θηιηθφ πξνο 

ην πεξηβάιινλ ή λα κεηψζεη ην επίπεδν ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπεη θαη ηέινο λα 

βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

 

Οη πιεξνθνξίεο κε ηέηνην πεξηερφκελν ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

ην επίπεδν ηεο αεηθφξνπ επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα επηηεπρζεί ε βηψζηκε 

αλάπηπμε πξέπεη θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο, νη παξαγσγνί αιιά θαη νη θαηαλαισηέο λα 

ιακβάλνπλ ζρεηηθή έγθπξε πιεξνθφξεζε ψζηε λα πξνρσξνχλ ζηε ιήςε νξζψλ 

απνθάζεσλ. Γηαθνξεηηθά αλ δελ έρνπλ θαιή πιεξνθφξεζε δελ ζα ιάβνπλ ζσζηέο 

απνθάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλαγλψξηζε αιιά θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη νθέινπο κε ζπλέπεηα ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο γηα ηελ 

παξαγσγή, ηηκνιφγεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ. (William G. Russel on Green 

Accounting, 1995).  

 

ήκεξα φκσο κεηαμχ άιισλ ην βαζηθφ «θελφ» πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηε δηεχξπλζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ αιιά πεξηζζφηεξν πξνθχπηεη θαη απφ ηελ 

αλάγθε ζε εκπεηξηθφ επίπεδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αεηθφξνπ επίδνζεο είλαη ε 

απνπζία κηαο ζαθνχο θαη ζπζηεκαηηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ λέσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Καη νπζία 

αλαδχεηαη ε αλάγθε γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη δηαθξίλνπζα θαηαγξαθή ησλ 

ρξσκαηηθψλ ξνψλ πνπ νθείινληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο επηδξάζεηο απηψλ 

ησλ πξαθηηθψλ ζηε δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο ελ γέλεη. 

 

Οη λέεο απηέο πιεξνθνξίεο ζα θαηαγξάθνληαη ζε έλα κνληέιν ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηξία βήκαηα:  
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α) πξνζδηνξηζκφο ησλ «θηλεηήξησλ» δπλάκεσλ πνπ επηδξνχλ ζηελ εθαξκνγή ή φρη 

πεξηβαιινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο,  

β) θαηαγξαθή ησλ επηδξάζεσλ πνπ επηθέξνπλ νη θηλεηήξηεο νκάδεο ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

 γ) ηελ απνηίκεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε ρξεκαηηθνχο ή 

κε ρξεκαηηθνχο φξνπο. 

 

 

3.5 Ανεπίζημα Δξω-λογιζηικά ςζηήμαηα καηαγπαθήρ 

Πεπιβαλλονηικών-Αειθόπων Πληποθοπιών  

 
χκθσλα κε ηνλ Γ. Νηθνιάνπ (2009), ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη νη 

κέζνδνη πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδνζε πνπ επηηπγράλεη 

ε επηρείξεζε ζηα πεδία ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, 

ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ θαη ε ζπιινγή ηνπο 

βαζίδεηαη ζηε ρξήζε εθνχζησλ απηνζρεδηαδφκελσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ (πνπ δελ έρνπλ 

ζεζκηθά λνκηκνπνηεζεί).  

 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη: 

Α) Πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο απνηηκψκελεο ζε θιίκαθα ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ  

i. Πιήξνπο θφζηνπο πεξηβαιινληηθή ινγηζηηθή (Full Cost Environmental 

Accounting) 

Ζ κέζνδνο απηή παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε 

επηρείξεζε θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πεξηνξίζεη ε ίδηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (CICA, 1997).  

Ζ δηαθνξά κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο είλαη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ε επηρείξεζε πξέπεη φρη 

κφλν λα ππνινγίζεη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά επηπιένλ λα ππνινγίζεη 

θαη απηέο πνπ ζα φθεηιε λα πξαγκαηνπνηήζεη γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, δειαδή πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηεο θνηλσλίαο.  
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Οη θαηεγνξίεο θφζηνπο δηαθξίλνληαη ζε:  

 Δζσηεξηθφ ζπκβαηηθφ θφζηνο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο), ην νπνίν επηβαξχλεη νχησο ή άιισο ηελ 

επηρείξεζε. 

 Δζσηεξηθφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, ην νπνίν ηελ επηβαξχλεη επηπιένλ φηαλ 

εθαξκφδεη ηερληθέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. 

 Δμσηεξηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θφζηνο 

απνθαηάζηαζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ.  

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο επηπηψζεηο πνπ είλαη κεηαηξέςηκεο ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο φπσο είλαη ε κέζνδνο ηεο εμαξηεκέλεο αμηνιφγεζεο, ηεο 

σθειηκηζηηθήο ηηκνιφγεζεο, ην θφζηνο ηαμηδηνχ, ηνπ θφζηνπο-νθέινπο θαη ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ θφζηνπο. Απηέο νη κέζνδνη παξέρνπλ κεηξήζεηο γηα φια ηα 

ελδερφκελα ζελάξηα θφζηνπο θαη ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην 

ζελάξην πνπ ηαπηφρξνλα ζα επηηπγράλεη ην ρακειφηεξν ρξεκαηηθφ θφζηνο θαη ην 

κεγαιχηεξν ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη απηέο πνπ είλαη κε κεηαηξέςηκεο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, 

θαηαγξάθνληαη δειαδή ζε θπζηθέο πνζφηεηεο. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Π.Κ.Π.Λ. κεζφδνπ ηα βήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 θαηάξηηζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα κε φια ηα θξίζηκα πεδία ζηα νπνία ε 

επηρείξεζε επηθέξεη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ 

 δεκηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην νπνίν λα ππνινγίδνληαη νη 

ρξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιιεη λα πεξηνξίζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζην πεξηβάιινλ 

 θαζνξηζκφο ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ εμσηεξηθνηήησλ 

 παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε έλα πξφηππν πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο 

 

ii) Ζ Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή Κφζηνπο ηνπ Κχθινπ Εσήο ηνπ Πξντφληνο 

(Life Cycle Environmental Cost Accounting) 
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Ζ κέζνδνο απηή εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

νξηζκέλνη νξγαληζκνί ηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε θάζε ηκήκα ηνπ 

θχθινπ. Ζ κέζνδνο απηή νξίδεηαη σο ε ηερληθή πνπ βνεζάεη λα ππνινγηζηεί ην 

ζπγθξηηηθφ θφζηνο πνπ ρξεψλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεκηψλ ζε νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο απφ ην αξρηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο κέρξη θαη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη. 

Σα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη: 

 θαζνξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ, δειαδή ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

πνπ επηβαξχλνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο  

 ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε, ηφζν εμσηεξηθνχ 

φζν θαη εζσηεξηθνχ 

 δεκνζίεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θφζηνπο ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

εθζέζεηο ηεο επηρείξεζεο 

 

Β) Πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο απνηηκψκελεο ζε θιίκαθα θπζηθψλ πνζνηήησλ 

1) Σα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο ινγηζηηθήο εηζξνψλ-εθξνψλ (Input-Output 

Environmental Accounting Systems) 

Οη κέζνδνη πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηε θαηεγνξία παξαθνινπζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα απνζέκαηα ησλ 

θπζηθψλ θαη νηθνινγηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ 

παξαγσγηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηεο δηαδηθαζία. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη ην 

Οηθνινγηθφ Ηζνδχγην (Eco-balance) θαη ην Πεξηβαιινληηθφ Μνληέιν Δηζξνψλ-

Δθξνψλ (Environmental Input and Output Model). Οη κέζνδνη απηέο παξέρνπλ 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα εμήο ζέκαηα: α)ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κέγεζνο ηνπ 

απνζέκαηνο ησλ εηζξνψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ε επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ ηεο, b) ην βαζκφ ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε επηρείξεζε 

ζην απφζεκα ησλ πφξσλ θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πφξσλ ζε ηειηθά ή εκηηειή πξντφληα θαη ηέινο, γ) ηηο εθξνέο 

πνπ παξάγεη θαη πνπ ζπλήζσο ιακβάλνπλ ηε κνξθή ηειηθψλ πξντφλησλ θαη 

παξαπξντφλησλ. 
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Σα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ηα εμήο: 

 θαηαγξαθή θαη θαηάηαμε ησλ εηζξνψλ ζε θαηεγνξίεο, φπσο πξψηεο χιεο, 

βνεζεηηθέο χιεο, λεξφ θιπ 

 θαηάηαμε ησλ εθξνψλ ζε θαηεγνξίεο, φπσο ηειηθά πξντφληα, παξαπξντφληα 

θιπ 

 αλαγσγή ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ζε θνηλή θιίκαθα κέηξεζεο, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε άζξνηζε ησλ ηειηθψλ κνλάδσλ κεηαμχ ηνπο. 

Γειαδή, φπσο αθξηβψο γίλεηαη κε ηα επίζεκα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, πξψηα 

θαηαηάζζνληαη νη εηζξνέο πνπ ζεσξνχληαη πάγηα, φπσο είλαη νη πξψηεο θαη 

βνεζεηηθέο χιεο θαη κεηά νη ππφινηπεο εηζξνέο πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, φπσο είλαη ηα θαχζηκα, ε ελέξγεηα θιπ. Με ηελ ίδηα 

ινγηθή, ζηε δεμηά πιεπξά θαηαηάζζνληαη νη εθξνέο πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηελ αξηζηεξή. Γειαδή, πξψηα θαηαγξάθνληαη ηα ηειηθά ή εκηηειή πξντφληα πνπ 

είλαη απνηέιεζκα πξψησλ πιψλ θαη έπεηηα ηα ππφινηπα παξαπξντφληα, φπσο είλαη νη 

πνζφηεηεο CO2, BOD, COD θιπ 

 

Δληνχηνηο, ην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ε δπζθνιία λα ππνινγηζηεί 

ην γεληθφ άζξνηζκα (φπσο ζπλεζίδεηαη ζην ινγηζηηθφ ηζνδχγην), ηφζν ησλ εηζξνψλ 

φζν θαη ησλ εθξνψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη θιίκαθεο κέηξεζεο ησλ κνλάδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε θάζε εηζξνήο ή εθξνήο είλαη 

δηαθνξεηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη δπλαηφ λα αζξνηζηνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

αξθεηνί ζπγγξαθείο πξνζπαζνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο ζε 

εληαία θιίκαθα κέηξεζεο φπσο ε καζεκαηηθή θφξκνπια πνπ πξνηείλεη ν Miyazaki 

(2000), ε νπνία έρεη ζηφρν λα κεηαηξέςεη ηηο θπζηθέο κνλάδεο κέηξεζεο κε ηε ρξήζε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή ζε θαλνληθνπνηεκέλε θιίκαθα κέηξεζεο. 

Envi_imp_in_EP=Envi_imp_in_phys_units*EcoFactor 

 

χκθσλα κε απηή ηε ζρέζε νη πνζφηεηεο ησλ εηζξνψλ κεηξψληαη ζε θπζηθέο κνλάδεο 

κε ηε βνήζεηα ελφο εηδηθνχ ζπληειεζηή-παξάγνληα(EcoFactor) ζε φκνηεο κνλάδεο. Οη 

κνλάδεο απηέο νλνκάδνληαη κνλάδεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. Δίλαη δπλαηφ, 

ινηπφλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζην ηέινο λα αζξνίδνληαη ηφζν νη εθξνέο φζν θαη νη 

εθξνέο. 
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2) Ζ Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή Κχθινπ Εσήο Πξντφληνο (Life Cycle Environmental 

Accounting Analysis) 

Με ηε κέζνδν απηή θαηαγξάθνληαη φιεο νη θξίζηκεο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο δει. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμήο ζηαδίσλ: α) 

εμαγσγή πφξσλ απφ ην έδαθνο, β) κεηαθνξά ηνπο γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, γ) 

θάζε κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο ζε ηειηθφ πξντφλ δ)δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηελ 

αγνξά γηα θαηαλάισζε θαη ηέινο, ε) επηζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ζην έδαθνο. 

χκθσλα κε ην δηεζλή νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ISO, ηα βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ είλαη ηα εμήο:  

 Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηεο κεζφδνπ, ζέηνληαο κε 

αθξίβεηα ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα ξπζκηζηεί  θαη θαζνξηζκφο 

ηεο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

 Αλάιπζε ηεο Απνγξαθήο, δειαδή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ ζπιιερζεί 

 Απνηίκεζε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, κε πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ ζηα νπνία ε επηρείξεζε επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο – βειηίσζε ησλ βεκάησλ, αλ θάηη ηέηνην θξηζεί 

απαξαίηεην 

Γ)  Πεξηβαιινληηθέο Πιεξνθνξίεο απνηηκψκελεο ζε ζπλδπαζκνχο ρξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ θαη θπζηθψλ πνζνηήησλ  

Σέηνηεο είλαη νη Δθζέζεηο Οηθν-Απνδνηηθφηεηαο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

πξφηππα εθζέζεσλ πνπ παξαθνινπζνχλ θαη απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε δεηήκαηα νηθναπνδνηηθφηεηαο. ε απηή ηε ινγηθή, 

έλαο ηχπνο πνπ πνιινί ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηελ νξίζνπλ είλαη: 

Οηθν-απνδνηηθφηεηα= Οηθνλνκηθή Αμία / πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 
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3.6  Δπίζημα Λογιζηικά ςζηήμαηα Καηαγπαθήρ Πεπιβαλλονηικών 

– Αειθόπων πληποθοπιών 

 

Α) Δπίζεκα ζπζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Λνγηζηηθήο 

ηηο επίζεκεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αεηθφξν επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Αξρέο ηεο 

Λνγηζηηθήο (General Accepted Accounting Principles – GAAP).  

Πιένλ, αλακνξθψλνληαη ηα ζπκβαηηθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα γηα λα δηεπνιχλνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ ηάζε απηή εηζάγεηαη ζηηο αξέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

΄90 απφ ηελ επηηξνπή International Standards of Accounting and Reporting (ISAR, 

1990, 1995) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε νπνία έζεζε θαη ην πιαίζην γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ “πεξηβαιινληηθψλ” δαπαλψλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο GAAP ζηηο επίζεκεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (πρ. Ηζνινγηζκφ, Απνηειέζκαηα Υξήζεο). Σφληζε επίζεο 

ηελ αλάγθε ζπζρέηηζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν ψζηε λα 

ππνινγίδεηαη ζσζηά ν ηειηθφο βαζκφο αεηθφξνπ επίδνζεο. 

 

Απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

Α1) Δπίζεκεο κέζνδνη Πεξηβαιινληηθήο Λνγηζηηθήο 

Οη κέζνδνη ηελ θαηεγνξία απηή εμεηδηθεχνληαη θπξίσο ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο ψζηε λα πξνζθέξνληαη γηα ηελ επηπιένλ 

παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ 

επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πξνηείλεηαη ζε δχν επίπεδα: ηελ ελζσκάησζε 

πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ε δεχηεξε ηε 

ελζσκάησζε λέσλ πεξηβαιινληηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηα εζληθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 

ηφρνο ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο παγησκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα παξέρεη 

αμηφπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο.  

 

Α2) Δπίζεκεο κέζνδνη Αεηθφξνπ Λνγηζηηθήο 

Οη κέζνδνη εδψ παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθέο ηερληθέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. ηελ νπζία, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

επίδνζε, ηελ θνηλσληθή επζπδηθία θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηαηήξεζε. (Γηάλλεο 

Νηθνιάνπ, «Πεξηβαιινληηθή θαη Αεηθφξνο Λνγηζηηθή», 2009) 
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3.7 Οικονομικά Δπγαλεία Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ και οι 

επιδπάζειρ ηοςρ ζηιρ αποθάζειρ ηηρ Δπισείπηζηρ 

 

Οη πεξηβαιινληηθνί  θίλδπλνη  δελ  κπνξνχλ  πιένλ  λα  αγλνεζνχλ, θαζψο  ε   

αληηκεηψπηζή  ηνπο  απνηειεί  κέξνο  ηεο  επηηπρεκέλεο  δηνίθεζεο  κηαο   

νηθνλνκηθήο  κνλάδαο. Ζ  θησρή  πεξηβαιινληηθή  ζπκπεξηθνξά   ηεο  επηρείξεζεο  

κπνξεί  λα  απνθέξεη  αληίζεηα   απνηειέζκαηα  ηφζν  ζηε  ιεηηνπξγία  ηεο  φζν  θαη  

ζηηο  ρξεκαηννηθνλνκηθέο  ηεο  θαηαζηάζεηο. Πηζαλέο  ζπλέπεηεο  πνπ  κπνξεί  λα  

ππνζηεί  είλαη  ε  επηβνιή  θφξσλ, ε  κείσζε  ησλ  πσιήζεσλ  θαη  ε  θαηαζηξνθή  

ηεο  δεκφζηαο   εηθφλαο  ηεο. 

 

Με κηα αλαζθφπεζε ζην παξειζφλ παξαηεξνχκε φηη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 1980 ρξεζηκνπνηνχζε θπξίσο θαλνληζκνχο αλαθνξηθά κε ηα 

φξηα ζηηο εθπνκπέο ξχπσλ, ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηερλνινγία κε 

ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ πξνηχπσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θαλνληζκνί απηνί 

παξαβηάδνληαλ επηβάιινληαλ νηθνλνκηθά πξφζηηκα. ηα αξρηθά, ινηπφλ, απηά ζηάδηα 

νη πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ραξαθηεξίζηεθαλ σο πνιηηηθέο «εληνιψλ θαη 

ειέγρνπ» θαη πεξηιάκβαλαλ ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ξπζκίζεηο θαη ηα πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ πξνβιέςεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πνηλέο ζε παξαβάηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο απαγνξεχζεηο ησλ 

ξπζκίζεσλ (θνχξηνο θαη νθνχιεο, 1998). ηαδηαθά, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ε νηθνλνκηθή θξίζε απνδφζεθαλ ηηκέο ζε δηάθνξα ειεχζεξα αγαζά 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηα νπνία θπζηθά κέρξη ηφηε δελ κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ 

θάπνηα ηηκή. Έηζη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 αλαπηχρζεθαλ θάπνηα εξγαιεία 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ βαζίδνληαλ θπξίσο ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ 

κεραληζκφ ησλ ηηκψλ φπσο νη θφξνη, νη επηδνηήζεηο, ηα ζπζηήκαηα εγγπνδνζίαο θαη 

νη άδεηεο εθπνκπψλ ξχπαλζεο θιπ πνπ ζηφρν είραλ ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Γεληθά, ε ιεηηνπξγία ηνπο αθνξά ζηελ εζσηεξίθεπζε ησλ επηπηψζεσλ 

απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ.  

 

 

 



 71 

Α) Πεξηβαιινληηθνί Φφξνη - Σέιε 

Οη πεξηβαιινληηθνί θφξνη είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ην θξάηνο ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Αεηθφξνπ Πνιηηηθήο κε θχξην 

ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έλαο θφξνο, ινηπφλ, ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη πεξηβαιινληηθήο θχζεσο φηαλ ην αληηθείκελν ζην νπνίν αζθείηαη έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ είηε ζην άκεζν κέιινλ είηε καθξνπξφζεζκα. Οη 

θφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηηπρία θαη ησλ ηξηψλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο –ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη θφξνη απνζθνπνχλ θπξίσο ζην λα ξπζκίζνπλ ηηο 

επελδχζεηο. ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη έρνπλ 

ζηφρν λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα γηα ηελ 

πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Σέηνηα γηα παξάδεηγκα ζεσξνχληαη απηά πνπ παξάγνληαη 

απφ ηηο βηνκεραλίεο θαπλνχ. Σέινο, νη θφξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηξίηε δηάζηαζε-

ηελ πεξηβαιινληηθή- ζρεδηάδνληαη θαη επηβάιινληαη απφ ην θξάηνο ζε θάζε 

νξγαληζκφ πνπ θξίλεηαη ππεχζπλνο γηα πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε έηζη ψζηε λα 

επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο πξφιεςεο ή απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο πνπ πξνθαιεί.  

 

 Σα πεξηβαιινληηθά ηέιε αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ζηε 

ρξήζε ηνπ δεκνζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ζηε δηελέξγεηα 

κηαο ξππνγφλνπ ζπκπεξηθνξάο (εθπνκπέο ξππνγφλσλ αεξίσλ, απφζεζε απνβιήησλ 

θιπ). Έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ ηειψλ απνηεινχλ θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ 

αλαθνηλψζεθαλ απφ ηνλ ηέσο Τπνπξγφ θ νπθιηά. Σα ηέιε απηά ραξαθηεξίζηεθαλ 

«πξάζηλα ηέιε» θαη ε επηβνιή ηνπο αθνξά ζ ηα ΗΥ απηνθίλεηα, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ 

ζα θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηνπ θηλεηήξα. Σα 

«θαζαξά» ΗΥ ζα έρνπλ κείσζε ηειψλ, ελψ ηα πην ξππνγφλα ζα απμεζνχλ απφ 50 - 

150 επξψ.  

 

Σα ΗΥ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαη ηα ηέιε ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ 

θπβηζκφ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί ν θηλεηήξαο ησλ 

νρεκάησλ: Σα ηέιε θπθινθνξίαο γηα ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα θάησ ησλ 1.929 θ.ε. 

παξακέλνπλ κεδεληθά, ελψ γηα εθείλα κε παξαπάλσ θπβηθά ηζρχεη ην ήκηζπ ησλ 

ηειψλ γηα ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο Α.   
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Θεσξνχληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά εξγαιεία δηφηη ελζσκαηψλνπλ ηα θφζηε-

παξελέξγεηεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο απεπζείαο ζηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ 

ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηα πξνθαινχλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη ηηκέο αληαλαθινχλ ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο. Δπηηπγράλεηαη νξζφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη εληζρχεηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ αγνξά. Χζνχλ έηζη ηνπο θαηαλαισηέο λα αιιάμνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο νηθνινγηθά απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. 

Δπίζεο ελζσκαηψλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», εθφζνλ 

απηφο είλαη ν ππαίηηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη επηπξφζζεηα, ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ επηηξέπνληαο ηελ κείσζε άιισλ θφξσλ κε ζθνπφ 

ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο.  

Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θφξσλ πεξηιακβάλνπλ:  

 ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ησλ θφξσλ ζε θάπνην επίπεδν ην νπνίν λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηα πξαγκαηηθά πεξηβαιινληηθά θφζηε κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή 

θάπνηνπ πξντφληνο;  

 ηε πηζαλή έιιεηςε κηαο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα θάπνην πφξν. Με 

ηνλ πφξν λα είλαη ηηκνινγεκέλνο πςειφηεξα απηφ κεηαζέηεη ηνλ θίλδπλν ηνπ 

θφζηνπο ζηνλ θαηαλαισηή θαη απνζαξξχλεη ηελ θαηαλάισζε, ρσξίο 

απαξαίηεηα λα νδεγεί ζε θαζαξφηεξε παξαγσγή;  

 ηε δπζθνιία εθηξνπήο ησλ εζφδσλ απφ θάπνην πεξηβαιινληηθφ θφξν 

απεπζείαο ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζσζηνχ πφξνπ. πρλά ηα έζνδα απιά πάλε ζε 

θάπνην γεληθφ ηακείν. Παξφια απηά, ε θαηεχζπλζε ησλ εζφδσλ θάπνπ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο επηινγέο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο;  

 νη πεξηβαιινληηθνί θφξνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θάπνηαο εζληθήο βηνκεραλίαο εθηφο εάλ θάπνην φθεινο απφ ηνπο 

θφξνπο θαηεπζπλζεί ζε νηθνινγηθά απνδνηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ίδηαο 

βηνκεραλίαο 

 

Οη πεξηβαιινληηθνί θφξνη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο 

(Δ.Δ.Α.,2000) δηαθξίλνληαη ζε θφξνπο: α)πνπ θαιχπηνπλ ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο (cost covering taxes) β) πνπ παξέρνπλ θίλεηξα 
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ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (incentive taxes) 

θαη γ) γηα ηε ζπιινγή εζφδσλ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (revenue 

raising taxes). Δπίζεο νη θνηλσληθνί θφξνη ζχκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (EPA, 1999) θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ 

θφξσλ πνπ επηβάιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ (ι.ρ. 

θαπλνβηνκεραλίεο  παξαγσγήο θαη εκθηαιψζεσο αιθννινχρσλ πνηψλ) θαη έρνπλ 

άκεζεο επηδξάζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο ππφ ηνλ θίλδπλν 

ηεο επηβνιήο ελφο κεγάινπ θφξνπ ή ηελ κεηέπεηηα νηθνλνκηθή ηνπο θαηάξξεπζε, ζα 

κεηαβάιινπλ ηε ξππνγφλν ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη έηζη ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ. 

 

Β) Δπηδνηήζεηο  

Οη επηδνηήζεηο απνηεινχλ έλα είδνο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο κηαο επηρείξεζεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Έρνπλ ζθνπφ, 

ινηπφλ, λα δεκηνπξγήζνπλ επηπιένλ θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα αθνινπζνχλ 

κηα απνδνηηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη λα θαη λα απμήζνπλ ηελ «πξάζηλε» 

απαζρφιεζε ζε απηέο. 

 

Οη επηδνηήζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ( ΔΡΑ,1999): ζε 

εθείλεο πνπ α) ρνξεγνχληαη ππφ κνξθή επηβξάβεπζεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πεηπραίλνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα β) ρνξεγνχληαη 

γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο «θηιηθψλ» πξνο ην πεξηβάιινλ γ) 

έρνπλ ηελ κνξθή θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ (ζε θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο) γηα ηε 

ρξήζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο δ) ιακβάλνπλ ηε κνξθή ειθπζηηθνχ επηηνθίνπ ψζηε 

λα ζπλάπηνπλ δάλεηα κε επλντθνχο φξνπο ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπο ε) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζη) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Γηα λα επηδησρηνχλ απηνί νη ζηφρνη εηδηθφηεξα ζην Δληαίν Υψξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πξνηείλνληαη 34 είδε επηδνηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη νη νπνίεο κπνξεί λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

α)επηδνηήζεηο β)δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην θαη γ)επηδνηήζεηο πνπ δίλνληαη ππφ 

κνξθή πξφζζεησλ απνζβέζεσλ. 
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Γ) πζηήκαηα Δγγπνδνζίαο (deposit-refund) 

Οη επηρνξεγήζεηο ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπο εθαξκφδνπλ 

ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο δεζκεχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο λα θαηαβάιινπλ έλα 

επηπιένλ ρξεκαηηθφ πνζφ (πνπ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο) σο εγγχεζε θαη ην 

νπνίν επαλεηζπξάηηνπλ φηαλ νη θαηαλαισηέο επηζηξέθνπλ ηε ζπζθεπαζία ηνπ 

πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε παξνηξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 

επηζηξέςνπλ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, αληί λα ηα πεηάμνπλ, ηα νπνία κε ηε βνήζεηα 

δηαθφξσλ ηερληθψλ  επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαθπθιψλνληαη (π.ρ. θηάιεο ησλ 

αλαςπθηηθψλ, κπαηαξίεο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θιπ). 

Απφ ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κέηξνπ πξνέθπςε ε «Γηεπξπκέλε Δπζχλε 

ηνπ Παξαγσγνχ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο θέξεη επζχλε γηα ηα 

πξντφληα πνπ παξάγεη ηφζν γηα ηελ επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηηο κεζφδνπο 

παξαγσγήο φζν θαη γηα ηελ ηειηθή απφζεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή ελζαξξχλεη ηεο επηρεηξήζεηο λα παξάγνπλ πξντφληα κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

δσήο θαη κε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή αλαθχθισζεο. 

 

Γ) Άδεηεο εθπνκπψλ ξχπαλζεο 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ έλαλ αξηζκφ αδεηψλ 

ξχπαλζεο απφ ην θξάηνο ή δηάθνξνπο ξπζκηζηηθνχο νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν είλαη ππνρξεσκέλεο λα πεξηνξίζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο θάησ απφ έλα επίπεδν 

νξνθήο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην δηθαίσκα πνπ απνθηνχλ πιεξψλνληαο γηα ηελ 

πνζφηεηα πνπ ε θάζε άδεηα αλαγξάθεη. 

 

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, νη ρψξεο ζπκθψλεζαλ λα κεηψζνπλ 

ηα έμη βαζηθφηεξα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 5% θαηά κέζν φξν γηα ηελ πεξίνδν 

2008-2012. Αξγφηεξα, ε Δ.Δ. πξνρψξεζε ην 2003 ζηε δεκηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2005 θαη θαιχπηεη 

αξρηθά κφλν ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Κάζε ρψξα ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη έλα 

Δζληθφ ρέδην Καηαλνκήο Γηθαησκάησλ Δθπνκπψλ (National Allocation Plan), κε ην 

νπνίν θαζνξίδεηαη πνηεο εγθαηαζηάζεηο εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο θαη κε 

πνην ηξφπν γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο θάζε ρψξαο. Έηζη, 

φζεο επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ έρνπλ ην δηθαίσκα (εκπνξεχζηκε άδεηα) λα 

εθπέκπνπλ ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη αλ εθπέκπεη ιηγφηεξν 
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λα πνπιήζεη ην πνζνζηφ πνπ ηεο απνκέλεη ή αλ εθπέκπεη πεξηζζφηεξν λα αγνξάζεη 

δηθαηψκαηα ξχπαλζεο απφ άιιε.  

 

 Δ) Ζ Πεξηβαιινληηθή Δπζχλε 

Σα «νηθνλνκηθά εξγαιεία» επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηε δηάξζξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ ηεο. Ζ 

εθαξκνγή ησλ «νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ» θέξλνπλ ηελ επηρείξεζε αληηκέησπε κε δχν 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο: είηε λα ζπλερίζεη λα ξππαίλεη επσκηδφκελε ην πξφζζεην 

θφζηνο πνπ ζα επηθέξεη ε ξχπαλζε (ι.ρ. πιεξσκή πξνζηίκνπ) είηε λα κεηψζεη ην 

επίπεδν ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί ζην επηβαιιφκελν (επηηξεπηφ) φξην κε ηελ 

εθαξκνγή δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ επηρείξεζε γηα λα μεθχγεη απφ ην απηφ ην 

δίιεκκα επηιέγεη κηα απφ ηηο δχν ζηξαηεγηθέο κε θξηηήξην ην θφζηνο ή ην φθεινο πνπ 

ηεο επηθέξεη ε κείσζε ηεο ξχπαλζεο. Τπνζηεξίδεηαη επξέσο φηη ε εθαξκνγή ησλ 

«νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ» βνεζά ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα 

πεξηβαιινληηθά θαη ηα θνηλσληθά νθέιε. 

 

Οη γεληθφηεξεο επηπηψζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ησλ θνηλσληθψλ θφξσλ θαη 

επηδνηήζεσλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

αλάινγα κε ηε δνκή ηεο αγνξάο ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο 

θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζρεδηαζηεί. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε 

ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ηφηε ε επηβνιή ελφο 

«πεξηβαιινληηθνχ θφξνπ» ζα πξνθαιέζεη κεηαβνιέο ηφζν ζηελ ηηκή φζν θαη ζηελ 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. ε απηή ηε κνξθή αγνξάο φπσο θαίλεηαη νη 

επηδξάζεηο ζα κεηαθεξζνχλ ηειηθά ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

φηαλ ε επηρείξεζε έρεη κεγαιχηεξε κνλνπσιηαθή δχλακε (ιεηηνπξγεί ζε αηειείο 

αγνξέο) ηφηε ε επηβνιή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφξνπ ζα επηδξάζεη ζηελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο (αχμεζε κε κεηαθχιηζε ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο) θαη ηελ πσινχκελε 

πνζφηεηα. Δπνκέλσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή θαίλεηαη φηη ζα έρνπκε επηδξάζεηο 

ζηα έζνδα θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο βέβαηα απφ ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πξέπεη λα κειεηάηαη ε κνξθή αγνξάο εθφζνλ ε επηβνιή ελφο 

θφξνπ κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ φηη 

πξννξίδεηαη λα ιχζεη. 
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Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ εξκελεχεη ηηο επηδξάζεηο ηνπ θφξνπ ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηνπ. Γειαδή αλ απηφ ηζνδπλακεί κε 

ζηαζεξφ κεηαβιεηφ θφζηνο ή θφζηνο παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη 

θφξνο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, ηφηε απηφο παίξλεη ηε κνξθή κεηαβιεηνχ 

θφζηνπο θαη επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε γηα θάζε επηπιένλ παξαγφκελε πνζφηεηα 

ξχπσλ. ηαλ ν θφξνο γηα παξάδεηγκα επηβάιιεηαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα (ι.ρ. ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο) ηεο επηρείξεζεο ηφηε νη επηπηψζεηο επεξεάδνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο. Οη 

επηδνηήζεηο γηα παξάδεηγκα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ ζα απμήζνπλ ηα έζνδα γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Δπίζεο νη 

επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ππφ ηελ κνξθή βξαβείσλ ζηε πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε βειηηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηεο επίζεο ζα απμήζνπλ ηα έζνδα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία ζπλήζσο απαιιάζζνληαη απφ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 

 

Οη επηδξάζεηο ησλ «νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ» επεξεάδνπλ θαηά θαλφλα ηελ 

επηρείξεζε κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ ε επηρείξεζε βειηηψλεη ηελ νξηαθή 

παξαγσγηθφηεηα ηεο δηφηη ε επηβνιή ηνπ θφξνπ απμάλεη ην θαηά κνλάδα θφζηνο ηεο 

ρξήζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηε ζηξέθεη είηε λα κεηψζεη ηε ρξήζε ηνπο είηε λα 

αλαθπθιψζεη ή λα ηηο επαλαρξεζηκνπνηήζεη: δειαδή λα απμήζεη ηελ παξαγφκελε 

πνζφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κε ηε ρξήζε ζηαζεξήο πνζφηεηαο πξψησλ πιψλ. 

Γεχηεξνλ νη θφξνη πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ απνηέιεζκα ππνθαηάζηαζεο δειαδή λα 

απμήζνπλ ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ κε ζπλέπεηα λα ζηξέςνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηε 

ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πξψησλ πιψλ κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη πεξηνξηζκέλεο 

επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (ι.ρ. ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ελέξγεηαο). 

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα φκσο επηθέξνπλ θαη νη «πεξηβαιινληηθέο» επηδνηήζεηο νη 

νπνίεο βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα 

βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπο θαη λα επελδχζνπλ ζε 

λέν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο (R&D) γηα 

ηε βειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. Οη επηδνηήζεηο επεξεάδνπλ επίζεο ηα έζνδα 

ηεο επηρείξεζεο ελψ βειηηψλνπλ ην επίπεδν απαζρφιεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
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Σερληθέο φπσο νη ζηξαηεγηθέο «εγγπνδνζίαο» πξνθαινχλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 

νξηζκέλεο κεηαβνιέο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ απηφκαηα πξνθαιεί ζηελ επηρείξεζε 

ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο κεραληζκνχ γηα ηε ζπιινγή ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

αλαθχθισζε ησλ «άρξεζησλ» ππνιεηκκάησλ. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο επηθέξνπλ 

επηπιένλ έζνδα αιιά ελδερνκέλσο θαη έμνδα ζηελ επηρείξεζε. Απφ ηε κηα πιεπξά ηα 

έμνδα πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνζήθεπζε ηα εξγαηηθά έμνδα ην δηνηθεηηθφ θφζηνο ηα 

έμνδα κεηαθνξάο ην θφζηνο αλαθχθισζεο θιπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα έζνδα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ 

πνπ ζπιιέγνληαη. Δπίζεο ηα έζνδα απμάλνληαη βξαρπρξφληα δηφηη ε επηρείξεζε 

βειηηψλεη ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα ηεο αθνχ γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 

δεζκεχεη νξηζκέλα ρξεκαηηθά θεθάιαηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο έσο φηνπ απηνί 

επηζηξέςνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο (ι.ρ. είδε ζπζθεπαζίαο). 

 

Παξνκνίσο νη άδεηεο ξχπαλζεο πξνθαινχλ επηπηψζεηο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε έξρεηαη αληηκέησπε κε δχν θαηαζηάζεηο: α) λα δηαρεηξηζηεί ηηο άδεηεο 

ξχπαλζεο πξνο ίδην φθεινο θαη λα πιεξψζεη ηα πξφζηηκα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

λνκνζεζία ή β) λα επελδχζεη ζε λέν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα λα κεηψζεη ηνπο 

εθπεκπφκελνπο ξχπνπο απαιιαζζφκελε έηζη απφ ηελ αλάγθε αγνξάο αδεηψλ 

ξχπαλζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη άδεηεο ξχπαλζεο θαηά ηελ αξρηθή δηαλνκή απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

επηρείξεζεο. Δλ ζπλερεία ε δήηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα άδεηεο ξχπαλζεο 

(νπζηαζηηθά ε επηζπκία ηεο επηρείξεζεο λα πιεξψζεη γηα θάζε επηπιένλ πνζφηεηα 

ξχπαλζεο πνπ παξάγεη) είλαη κηα επηινγή πνπ γίλεηαη κεηαμχ ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

απφθηεζεο ηεο θάζε επηπιένλ άδεηαο κε ην νξηαθφ θφζηνο επέλδπζεο γηα 

αληηξξππαληηθή ηερλνινγία.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε επηιέμεη ηελ αγνξά επηπιένλ αδεηψλ ηφηε απηφ 

ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ εμφδσλ ηεο ελψ φηαλ ε επηρείξεζε επηιέμεη ηελ πψιεζε 

ησλ αδεηψλ ξχπαλζεο ηα ρξεκαηηθά πνζά ηεο πψιεζεο ζα απνηειέζνπλ έζνδα γηα 

ηελ επηρείξεζε ή έμνδα αλ ην πνζφ αγνξάο ηεο άδεηαο είλαη κεγαιχηεξν απφ πνζφ 

είζπξαμεο θαηά ηελ πψιεζε ηεο. ηελ άιιε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη 

επελδχζεη ζε λέν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ηφηε νη 
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επηδξάζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο ζα είλαη αλάινγε κε απηή πνπ 

δηακνξθψλεηαη φηαλ ε επηρείξεζε αληηδξά ζηελ εθαξκνγή ησλ «πεξηβαιινληηθψλ» 

θφξσλ. 
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4. Δθνικοί Λογαπιαζμοί και Ππάζινη Λογιζηική  

 

4.1 Δθνικά ςμβαηικά Μεγέθη  

 

Σα εζληθά ή καθξννηθνλνκηθά κεγέζε είλαη ζπλνπηηθνί δείθηεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο. Οη δείθηεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη γηα ζπγθξίζεηο, ηφζν εληφο ελφο θξάηνπο φζν 

θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Απηά ηα κεγέζε είλαη ην Δζληθφ Πξντφλ, ην Δζληθφ Δηζφδεκα 

θαη ε Δζληθή Γαπάλε. 

 

Σν Δζληθφ Πξντφλ είλαη ε ρξεκαηηθή αμία φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο κηαο νηθνλνκίαο, ζε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν, ζπλήζσο έλα έηνο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ. ε απηφ ην 

κέγεζνο ππνινγίδνληαη κφλν ζπλαιιαγέο κέζσ αγνξψλ, θαη επνκέλσο δελ 

ππνινγίδεηαη ε παξαγσγή γηα απηνθαηαλάισζε, δειαδή φηη παξάγεη ην θάζε 

λνηθνθπξηφ θαη ην απηνθαηαλαιψλεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

αθαζάξηζηε επέλδπζε πξνθχπηεη ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (GDP). Σo 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζε ηηκέο αγνξάο (ΑΔΠ-GDP) είλαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο.  

 

Σν ΑΔΠ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηξεηο πιεπξέο: ηελ παξαγσγή, ηελ θαηαλάισζε 

θαη ην εηζφδεκα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθαηξψληαο ηελ αλάισζε παγίνπ 

θεθαιαίνπ απφ ην ΑΔΠ έρνπκε ην Καζαξφ Δγρψξην Πξντφλ (ΚΔΠ-NDP). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ αληηκεησπίδνληαη σο θφζηνο 

παξαγσγήο.. ε ηδέα ηεο δηαηήξεζεο πφξσλ απφ ην εηζφδεκα θαη ε δηάζεζή ηνπο ζηελ 

παξαγσγή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θζαξκέλνπ θεθαιαίνπ ζεσξείηαη θξηηήξην ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Οη αθαδεκατθνί θαη ην επξχ θνηλφ έρνπλ αλαγλσξίζεη απφ 

θαηξφ ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (GDP) σο κέηξν ηεο 

επεκεξίαο κηαο ρψξαο.  

 

Σν Δζληθφ Δηζφδεκα είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ επηκέξνπο εηζνδεκάησλ φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη ην άζξνηζκα ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο 
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απνηακίεπζεο. Καη ζε απηφ φκσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε έλλνηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ηαλ θαη ην Δζληθφ Δηζφδεκα είλαη 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζηηο πξάζηλεο επηηαγέο παξακέλεη έλαο πνιχ ρξήζηκνο 

δείθηεο πξνφδνπ. (Andrew Steer & Ernst Lutz, “Measuring Environmentally 

Sustainable Development”, 1993) 

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Χο θχξηεο θαηεπζχλζεηο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ (α) ε εζσηεξίθεπζε πεξηβαιινληηθψλ εμσηεξηθνηήησλ, 

φπσο ε ξχπαλζε, (β) ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

(γ) ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ην γεγνλφο φηη πνιινί 

θπζηθνί πφξνη είλαη αλνηθηήο πξφζβαζεο. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην «πξαζίληζκα» ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ.
5
 Σν 

«πξαζίληζκα» έγθεηηαη θπξίσο ζηελ εηζαγσγή ηεο κείσζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 

ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο σο αξλεηηθά 

ζηνηρεία επέλδπζεο, θαζψο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ σο 

ζεηηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο.    

 

 

4.2 Απσέρ ηηρ Δθνικήρ Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ  

 

θνπφο θάζε θξάηνπο πξέπεη λα είλαη ε ελαξκφληζε ησλ παξαπάλσ 

Μαθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηα δηαζέζηκα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα. Ζ 

αλαιπηηθή κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Γίρσο ηελ 

απαξαίηεηε έξεπλα είλαη ακθίβνιε ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο, αιιά 

επεθηείλεηαη θαη ζε φια ηα επηκέξνπο επίπεδα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηε ζσζηή νηθνινγηθή αληηκεηψπηζε 

                                                 
5
 Ζ εξγαζία ηνπ Weitzman, (1976) έδσζε ην έλαπζκα γηα κηα δπλακηθή αλάπηπμε ηεο ζπδήηεζεο  ε 

νπνία ζπλερίδεηαη  κε ζπκβνιέο φπσο απηέο ησλ Aronsson, Johansson, and Lofgren (1997), Dasgupta 

and Maler (2000) θαη Asheim (2002). 
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ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, πεξηνξίδεηαη ε αιφγηζηε ζπαηάιε ησλ 

ζπάλησλ πφξσλ, απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο κε 

παξάιιειε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δπηπιένλ, ζην θφζηνο ξχπαλζεο, εθηφο 

απφ εθείλν πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ κεραληζκνχ αγνξάο (δεκίεο πνπ πξέπεη λα 

απνθαηαζηαζνχλ θαη κεραληζκνί αληηξξχπαλζεο), πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη ην 

θνηλσληθφ θφζηνο. 

 

Ζ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ εμαζθαιίδεη φηη ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζα είλαη 

ηαπηφρξνλα πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή. Κάζε επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή πξέπεη λα αζθείηαη ζε αξκνλία κε ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηαπηφρξνλα ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλα 

πιαίζην αξρψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο, κέζα ζην νπνίν ζα επηδησρζεί ε επίηεπμε ησλ 

επηκέξνπο ζηφρσλ. 

 

 

4.3 Η Μεηασείπιζη ηων Φςζικών Πηγών και ηος Πεπιβάλλονηορ 

ζηοςρ Δθνικούρ Λογαπιαζμούρ 

 

πσο πξναλέθεξα πνιινί αθαδεκατθνί έρνπλ αλαγλσξίζεη ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (GDP) σο κέηξν ηεο επεκεξίαο κηαο ρψξαο. Ζ 

απνθιεηζηηθή εζηίαζε ηνπ ΑΔΠ ζηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνληαη θαη 

πνπ πσινχληαη κέζσ ησλ ζπλαιιαγψλ αγνξάο έρεη νδεγήζεη ζε έλα ζπλνιηθφ κέηξν 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα ζθάιεη ζε δηάθνξα επίπεδα. Πνιινί 

είλαη νη θξηηηθνί πνπ ζεκεηψλνπλ ηελ απνηπρία ηνπ λα κεηξήζεη ηε κείσζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ, ηηο ηηκέο ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο 

ξχπαλζεο. (Dasgupta and Miller, 2000). Απηνί νη θξηηηθνί έρνπλ εμεηάζεη επίζεο ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ κε ζθνπφ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε σο απμήζεηο ζην ΑΔΠ. Σέηνηνη πεξηνξηζκνί έρνπλ νδεγήζεη ζε έλαλ 

αζπλήζηζην ζπλαζπηζκφ πεξηβαιινληνιφγσλ, νηθνιφγσλ, νηθνλνκνιφγσλ, θαη 

ινγηζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο «πξάζηλνπο» απνινγηζκνχο, ή είλαη ππέξ ησλ 
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ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο παξαδνζηαθέο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο εζληθνχ εηζνδήκαηνο πνπ 

εμεηάδνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο αλεπάξθεηεο. Αλ θαη απηέο νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

ζπκθσλνχλ φηη νη ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο είλαη ιαλζαζκέλεο, δηαθσλνχλ ζην ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηηο κεηαξξπζκίζνπλ. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα βηβιηνγξαθία 

ζηνπο πξάζηλνπο απνινγηζκνχο πνπ πεξηνξίδεηαη ζε κηα κηθξή  θνηλφηεηα 

αθαδεκατθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ ινγηζηψλ, ε νπνία δελ έρεη κηα ζηέξεα βάζε θαη 

θέξλεη ζπρλά ηνλ αλαγλψζηε ζε ζχγρπζε (Roger H. Von Haefen, «The Greening of 

Accounting», BioScience 56 no3 270-1 Mr 2006). 

 

Πιήζνο απαηηήζεσλ γηα αιιαγή ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

άπνςε φηη αλεπαξθή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο θπζηθέο πεγέο θαη ην πεξηβάιινλ 

πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ινγαξηαζκψλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα, φπσο ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη νη αθνινπζνχκελεο 

πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη δελ έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά 

βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Οη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηηο αιιαγέο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα θαη ζηα απνζέκαηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

νξζφηεξε ιήςε απνθάζεσλ. Σα ηξία βαζηθά ζηνηρεία πνπ επηβάιιεηαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε είλαη ηα αλαλεψζηκα θαη κε αλαλεψζηκα πάγηα, θαζψο θαη 

ηελ πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ην ελαπνκείλαλ απφζεκα 

πεηξειαίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη. 

 Σα κέηξα ηνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο θπζηθέο πεγέο θαη ην 

πεξηβάιινλ, δηφηη επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο. Οθέιε φπσο ε 

θαιαηζζεζία ελφο θαζαξνχ πεξηβάιινληνο θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Έηζη, νη βιαβεξέο επηδξάζεηο ηεο 

ξχπαλζεο δηαπηζηψλνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ κεησζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Οη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί επηβάιιεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα κέηξα 

εηζνδήκαηνο. Αληηζέησο, αγλννχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα 
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απνξξνθά ξππνγφλεο νπζίεο, αλ θαη απηφ απνηειεί ζεκαληηθή ππεξεζία γηα 

ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Τπάξρεη, ινηπφλ, κεγάιε δπζθνιία 

ζηε ρξεκαηηθή απνηίκεζε ησλ κεγεζψλ απηψλ, θαζψο δελ δηαθηλνχληαη ζηηο 

αγνξέο θαη επνκέλσο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ηηκέο.  

 

Γχν είλαη νη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε παξαδνζηαθή κέηξεζε ησλ Δζληθψλ 

Λνγαξηαζκψλ δελ θαηαγξάθεη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα κηαο νηθνλνκίαο. Πξψηνλ, 

ζπκπεξηιακβάλνπλ κφλν ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο ηα νπνία δηέξρνληαη ηεο αγνξάο 

θαη απνηηκνχληαη ζε ηηκέο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα, ε 

κέηξεζε ΑΔΠ δελ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά πνπ 

αληινχληαη απφ ηε θχζε θαη γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ αγνξέο (αηκφζθαηξα, 

νηθνζπζηήκαηα).  

 

Δηδηθφηεξα, ε ξχπαλζε ε νπνία ζεσξείηαη σο ¨αξλεηηθφ πξντφλ¨, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΑΔΠ ελψ αληίζεηα, νη δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΑΔΠ 

φπσο ε αμία θάζε άιινπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Γεχηεξνλ, νη απνζβέζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ νη νπνίεο αθαηξνχληαη απφ ην ΑΔΠ γηα λα ππνινγηζηεί ην ΚΔΠ, δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηε θζνξά ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τπάξρεη έηζη κηα ππεξεθηίκεζε ηνπ ΚΔΠ, 

θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ θαηαλαισηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο 

νηθνλνκίαο, αθνχ ην πςειφ, φπσο θαίλεηαη, ΚΔΠ ζα επηκεξηζηεί ζε θαηαλάισζε θαη 

θαζαξή επέλδπζε. Γειαδή, παξνπζηάδνληαη πςεινί ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ιφγσ εμάληιεζεο θπζηθψλ πφξσλ, ε νπνία δελ θαηαγξάθεηαη σο απφζβεζε. 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ελφο θξάηνπο φκσο πεξηιακβάλνληαη ηα δψα θαη ηα θπηά. Αλ 

γηα παξάδεηγκα κηα κηθξή ηξνπηθή ρψξα απνθάζηδε λα θφςεη ηα δέληξα ηεο κε ξπζκφ 

κεγαιχηεξν απφ ηελ αλαλέσζή ηνπο, νη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο ζα εκθάληδαλ έλα 

κεγαιχηεξν δείθηε ΑΔΠ. Μηα ηέηνηα αχμεζε φκσο δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί. Κάπνηα 

θξάηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηψλνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο, θαη γηα απηφ ην 

ιφγν πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ θπζηθψλ αγαζψλ. Πνιχ απιά, κηα 

αχμεζε ζην ΑΔΠ κηαο ρψξαο κπνξεί λα ζεκαίλεη απιά φηη απμάλεηαη ην εηζφδεκα 

ησλ πινπζίσλ. Γεχηεξνλ, φηη ην πξντφλ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πνιιέο θνξέο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαζπαηάιεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 
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θαηαζηξνθή ε νπνία φκσο κέρξη ζήκεξα δελ ππνινγίδεηαη. Αλ γηα παξάδεηγκα ζπκβεί 

κηα κεγάιε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή απηή ζα ππνινγηζηεί σο αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

δεδνκέλνπ φηη φια ηα έμνδα γηα ηελ απνδεκίσζε αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θαηαζηξνθήο ζα πξνζκεηξνχληαη ζεηηθά ζην ΑΔΠ. Γελ ζα κεηξεζεί φκσο ε ίδηα ε 

θαηαζηξνθή ηεο θχζεο. Μέρξη πξφζθαηα φκσο νη θπζηθνί πφξνη δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κέζσ θάπνηαο ¨ζπλαιιαγήο¨ κεηαμχ 

ησλ κνλάδσλ φπσο είλαη ηα λνηθνθπξηά, νη επηρεηξήζεηο, θπβέξλεζε θιπ.  

Ζ Ννξβεγία, γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα ρψξα πνπ εδψ θαη ρξφληα ελδηαθέξεηαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θπζηθψλ πεγψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηνπο 

εζληθνχο ινγαξηαζκνχο. Έρεη επηρεηξήζεη ζε βάζνο λα ηειεηνπνηήζεη ηνπο 

ππνινγηζκνχο θαζψο θαη λα κεηψζεη ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ φπσο 

πεηξέιαην, νξπθηά, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θιπ. Ζ Οιιαλδία είλαη επίζεο κηα ρψξα πνπ 

πάλσ απφ κηα δεθαεηία πξνζπαζεί λα απνδψζεη νηθνλνκηθά κεγέζε απφ ηελ απψιεηα 

ηεο πεξηβαιινληηθήο δξαζηεξηφηεηαο. (Andrew Steer & Ernst Lutz, “Measuring 

Environmentally Sustainable Development”, 1993) 

Οη παξαπάλσ ιφγνη θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ε πνηφηεηα δσήο θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

γεληθφηεξα ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη απφ πνιινχο φρη κφλν πνζνηηθνχο αιιά θαη 

πνηνηηθνχο δείθηεο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ ν ΟΟΑ πηνζεηεί ηνλ Γείθηε 

Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (HDI) ζαλ έλαλ απφ ηνπο δείθηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο πεξηιακβάλεη γηα παξάδεηγκα ην 

πνζνζηφ παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην πξνζδφθηκν δσήο, ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ θηψρεηα θ.η.ι. Θα πξέπεη δειαδή γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο λα βαζηζηνχκε ζε δείθηεο πνπ εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ππφινηπεο ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ «πνηφηεηα 

δσήο» θαη νη νπνίεο είλαη ε πεξηβαιινληηθή, ε θνηλσληθή θαη ε ζεζκηθή. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο δηεχξπλζεο 

θαη θνηλσληθήο αιιαγήο, ζεκαίλεη δε φρη απιή αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλαηνηήησλ κηαο ρψξαο αιιά βαζχηεξε κεηαιιαγή ηεο ζε επίπεδν δηάξζξσζεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 

παηδείαο, πγείαο θ.η.ι. (Αλδξέαο Α. Παπαλδξένπ, Δπηχρηνο . αξηδεηάθεο, «Βηψζηκε 

Αλάπηπμε: Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Γηεζλέο Θεζκηθφ Πιαίζην», Γεθέκβξηνο 2002). 
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Αλακθηζβήηεηα, γηα λα επηηεπρζνχλ απηά απαηηείηαη αξρηθά εξγαζία ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν θαη ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ φπσο εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο 

αλαλεψζηκσλ θαη κε, θπζηθψλ πεγψλ, γηα παξάδεηγκα δάζε, πεηξέιαην, νπξάλην θιπ. 

Παξά φκσο ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο, ν ππνινγηζκφο ησλ αιιαγψλ 

ζε απηέο ηηο πεγέο, φηαλ κεηαβάιινληαη παξάιιεια θαη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, είλαη 

δχζθνινο. (Darmstadter J., “Greening the GDP is it Desirable? Is it Feasible?”,  

2000). 

 

 

4.4 Ππάζινοι Δθνικοί Λογαπιαζμοί  

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, δελ κπνξεί λα ππάξμεη αεηθφξνο αλάπηπμε 

ρσξίο πεξηβαιινληηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο λα γίλεηαη ρξεκαηηθή 

απνηίκεζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη εμάληιεζεο ησλ πφξσλ, ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ, ηεο ππνηίκεζεο ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηνχο 

θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο λα ζπλππνινγηζηνχλ νη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο θαη λα εθηηκεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηηο πξνθαινχλ 

(Prince and Gordon, 1994). εκαληηθφ ζηνηρείν ζε απηή ηε δηαδηθαζία απνηειεί ν 

ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παγίσλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα νηθνλνκηθά πάγηα είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ δηθαηψκαηα 

ηδηνθηεζίαο, αηνκηθά ή ζπιινγηθά, θαη απφ ηε ρξήζε ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά νθέιε, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ. Σα πεξηβαιινληηθά πάγηα πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ θαη παξέρνπλ 

πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο θαη νηθνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα Ζλσκέλα Έζλε 

πξνηείλνπλ ηελ επέθηαζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, θάηη ην νπνίν απνηειεί ην θέληξν 

ηεο Πεξηβαιινληηθήο Λνγηζηηθήο θαη θαζνξίδεη ηηο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο. (Bartelmus P., 

“Environmental and Natural resource accounting, 1999).  

 

χκθσλα κε ηνπο Aronsson et al (1997), νη Πξάζηλνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί έρνπλ σο 

απψηεξν ζθνπφ ηε κέηξεζε ηνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο ηεο επεκεξίαο, δειαδή ην 
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θαζνξηζκφ εθείλνπ ηνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο κηαο γεληάο πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ 

θνηλσληθή ηεο επεκεξία. Πέξαλ απηνχ επηδηψθεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

δηαηεξνχκελνπ εηζνδήκαηνο, πνπ είλαη ε κέγηζηε θαηαλάισζε ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν κηαο γεληάο, δίρσο λα επεξεάδεη ηηο επφκελεο. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηνπο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ θνηλσληθνχ θέξδνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε 

θξηηεξίσλ γηα ηελ αλάιπζε θνηλσληθνχ θφζηνπο – σθέιεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηελ αθνινπζνχκελε 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή.  

 

Σν ζεκαληηθφηεξν κέηξν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ 

ζθνπψλ είλαη ην Πξάζηλν Δζληθφ Πξντφλ (Green NNP),  πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο θαη πνζφηεηεο θαη ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο αμίαο ησλ 

θαζαξψλ επελδχζεσλ, ελψ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

αθαζάξηζηνπ θνηλσληθνχ πξντφληνο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμππεξεηήζεη θαη ηνπο 

ηξεηο ζθνπνχο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, αληηκεησπίδεη φκσο ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο. Σν 

δεχηεξν κέηξν είλαη ην ηζνδχλακν εηζφδεκα επεκεξίαο, ην νπνίν ηζνχηαη κε ηελ 

θαηαλάισζε πνπ αλ δηαηεξεζεί ζηαζεξή ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ επεκεξία. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθξηζε ηεο επεκεξίαο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 

νηθνλνκίεο. Απηά ηα κέηξα ζπκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαλάισζε ζεσξεζεί 

ζπλερήο θαη δελ ππάξρεη εμσγελήο ηερλνινγηθή πξφνδνο. Δπηπξφζζεηα, θαη ηα δχν 

κέηξα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζθνπνχο, 

ζηεξηδφκελα ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαη πνζφηεηεο. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ην 

δηαηεξνχκελν εηζφδεκα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην ηζνδχλακν εηζφδεκα πινχηνπ  

θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην ηζνδχλακν εηζφδεκα επεκεξίαο. 

(Asheim G. B., “Green national accounting for welfare and sustainability: A 

taxonomy of assumptions and results.” Mimeo, Department of Economics, University 

of Oslo. 2000). 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πηζηεχεη φηη γηα λα κπνξέζεη λα θηάζεη ε ΔΔ ζε έλα 

θνηλφ πιαίζην "πξάζηλσλ" ινγαξηαζκψλ, ρξεηάδεηαη λα ζεζπηζζεί, θαηά ηα πξνζερή 

έηε, έλα Δπξσπατθφ χζηεκα Οινθιεξσκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ 

Γεηθηψλ (ESI) πνπ ζα παξάζρεη ην απαξαίηεην θνηλφ ζπγθξηηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

εμαθξίβσζε θαη απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δαπαλψλ θαη γηα ηελ πνζνηηθή ηνπο 

έθθξαζε ζην ζχζηεκα ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ. (www.europarl.europa.eu) 

http://www.europarl.europa.eu/
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4.5 Σεσνικέρ Αξιολόγηζηρ, ηο Νέο Μέηπο Δκηίμηζηρ και η 

Μεηασείπιζη ηων Πεπιβαλλονηικών Δξόδων 

 

Σν ζέκα ηεο απνηίκεζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ απαζρνιεί νηθνλνκνιφγνπο θαη 

πεξηβαιινληνιφγνπο εδψ θαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 

επηβάιιεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ελφο 

θξάηνπο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα πξνθαινχληαη θπξίσο απφ ηε ζπγθέληξσζε 

θεθαιαίνπ πνπ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί, ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ή ηε ζπγθέληξσζε 

αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, ηε κεησκέλε δπλαηφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ 

(Darmstandter J., “Greening the GDP is it Desirable? Is it Feasible?” , 2000). 

 

Σερληθέο Αμηνιφγεζεο  

 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο κε ηηο νπνίεο ζπλππνινγίδεηαη ζηνπο Δζληθνχο 

Λνγαξηαζκνχο θαη ν παξάγνληαο πεξηβάιινλ: 

 Market Valuation.  

Παξέρεη αμίεο θνληά ζε απηέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ αγνξά, νη νπνίεο ζπλήζσο 

εθαξκφδνληαη ζε νηθνλνκηθά πάγηα ησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

αμίαο ηνπο. 

 Maintenance Valuation 

Δπηηξέπεη ηελ θνζηνιφγεζε ησλ δεκηψλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ αγνξά. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θνζηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Contingent Valuation. 

Αλαθέξεηαη ζηελ επηξξνή πνπ έρνπλ νη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο ζηελ επεκεξία 

ελφο θξάηνπο, φκσο ε εθαξκνγή ηεο ζεσξείηαη δχζθνιε (United Nations 1993). 

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο απφθιηζεο κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηξξνψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηηο πξνθαινχλ ε λνκηζκαηηθή ηνπο εθηίκεζε 

θαζίζηαηαη δπζρεξήο, αλ φρη αδχλαηε. Δπηξξνέο ζηελ αλζξψπηλε επεκεξία, φπσο 

απψιεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο είλαη αδχλαην 
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λα αμηνινγεζνχλ κε θπζηθνχο ή λνκηζκαηηθνχο φξνπο (Bartelmus P., “Environmental 

and Natural resource accounting”, 1999). 

 

 

Σν Νέν Μέηξν Δθηίκεζεο  

 

Σν λέν πξνηεηλφκελν κέηξν εθηίκεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελφο θξάηνπο 

είλαη ην Eco-Domestic Product (EDP). Σν κέηξν απηφ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν: 

EDP=NDP (GDP-θαηαλάισζε παγίνπ θεθαιαίνπ) 

 -κείσζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ (νξπθηά θαη βηνινγηθέο πεγέο) 

 -αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην έδαθνο (ππεξβνιηθή απνςίισζε) 

-θαηαζηξνθή ησλ νηθνλνκηθψλ παγίσλ, ιφγσ ηεο κφιπλζεο (θηίξηα, δάζε,                  

έδαθνο) 

-επηβάξπλζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, ιφγσ ηεο κφιπλζεο (λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα) 

-αμία ησλ απμήζεσλ ζηα απνζέκαηα ησλ κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (CO2, ηξχπα 

ηνπ φδνληνο) 

-έμνδα γηα ηε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 

 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ EDP είλαη φηη ηα 

πξαγκαηηθά θπζηθά απνζέκαηα δελ είλαη γλσζηά κε αθξίβεηα ζε θακία ρξνληθή 

ζηηγκή, θαη επνκέλσο, νη πνζφηεηεο θαη νη ηηκέο κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ε εχξεζε λέσλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ κεηά ηελ πξψηε 

παγθφζκηα πεηξειατθή θξίζε νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ. Σέηνηεο 

εθηηκήζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θπξίσο κε δχν ηξφπνπο. Ο έλαο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιεη θάπνηνο ψζηε λα 

απνθεπρζεί αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν άιινο ην 

πνζφ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιιεη γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζή ηνπ. 

Δθηφο απφ απηφ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα νη πεγέο ησλ θπζηθψλ πφξσλ λα κελ κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια, ιφγσ δπζρεξψλ ζπλζεθψλ. Δπηπιένλ, ε αμία ηνπ 

θπζηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί, σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο 

πξνφδνπ. πγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ππνθαηάζηαηα θάπνησλ 

θπζηθψλ αγαζψλ, σο απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο.. ηα απνζέκαηα ησλ 
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θπζηθψλ παγίσλ επνκέλσο, κπνξνχλ λα απμεζνχλ ιφγσ ηεο θαιχηεξεο 

πιεξνθφξεζεο (δηάδνζε λέσλ επηηεπγκάησλ) θαη φρη κφλν ηεο αχμεζεο ησλ 

επελδχζεσλ.  

 

Σα ζηνηρεία ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ έρνπλ πνιιέο θνξέο ρεηξαγσγεζεί, κε ζθνπφ 

λα απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθάζηνηε νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ. πρλά ππνινγίδνληαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ 

αιιά φρη νη επηβιαβείο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά είλαη ε απφδνζε ζηα 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο πηζαλνινγηθψλ ή ηδαληθψλ ηηκψλ, νη νπνίεο φκσο κπνξεί 

λα απέρνπλ πνιχ απφ ηηο πξαγκαηηθέο. Ζ ρξήζε ελφο κεγάινπ εχξνπο πηζαλψλ ηηκψλ 

ζα νδεγνχζε ζε νξζφηεξα ζπκπεξάζκαηα.  

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ζηελ εχξεζε νξζψλ απνηειεζκάησλ είλαη ε αθξηβήο 

κέηξεζε ηεο αλάισζεο ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε έλα 

ζχλνιν ηηκψλ. Ζ αλάισζε φκσο απηή δελ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπγθεληξσηηθή αμία 

ελφο ζπλφινπ ζπλαιιαγψλ, θαζψο δελ δηαπξαγκαηεχεηαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Ζ 

νηθνλνκηθή ζεκαληηθφηεηά ηεο δηαθέξεη απφ ηηο εηζξνέο ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζε αγνξαίεο ζπλαιιαγέο. Ζ αμία ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ εμαξηάηαη 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Οη κεηαβνιέο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ 

πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη απφ ην ΑΔΠ θαη επνκέλσο κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έρεη ην ΚΔΠ.  

 

χκθσλα κε κία κέζνδν, ε αλάισζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ή ησλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ. Αλακθηζβήηεηα, ν 

νξζφηεξνο ππνινγηζκφο ηεο ζα θαζηζηνχζε ζεκαληηθφηεξε ηελ αμία ησλ νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ 

ΑΔΠ φιεο νη ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο ηεο ρψξαο, αθφκα θαη απηά ηα νπνία δελ αληαιιάζζνληαη κέζσ ηεο 

αγνξάο. ηελ πεξίπησζε ηεο ξχπαλζεο, ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ην ΑΔΠ ην 

θφζηνο ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαιεί ε ξχπαλζε. Ζ ζπλεηζθνξά άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ (νηθνινγηθή ηζνξξνπία, θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο, αλαςπρή θιπ) ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη, απνηηκψκελεο ζε 

εθηηκεκέλεο ή ινγηζηηθέο ηηκέο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί κε θάπνηα εηδηθή κέζνδν 

(σθειηκηζηηθή ηηκνιφγεζε θιπ). Σα δάζε, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ αμία πέξαλ ηεο 
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αμίαο ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 

Απνξξνθνχλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, παξέρνπλ νμπγφλν θαη βνεζνχλ ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο. Απηέο νη ππεξεζίεο ησλ δαζψλ πξέπεη λα απνηηκψληαη 

θαη ζπλππνινγίδνληαη ζην ΑΔΠ. 

 

Απαηηείηαη επίζεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απφζβεζε θεθαιαίνπ θαη ε θζνξά ηνπ 

θπζηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ηνπο εμαληιήζηκνπο πφξνπο, ε απφζβεζε πνπ πξέπεη λα 

αθαηξείηαη απφ ην ΑΔΠ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΚΔΠ θάζε ρξφλν ηζνχηαη κε ηελ 

πξφζνδν ζηελφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ απνζέκαηνο ιφγσ 

εμφξπμεο θαηά ηελ ίδηα ρξνληά. Ζ ίδηα αξρή ηζρχεη θαη γηα ηνπο αλαλεψζηκνπο πφξνπο 

ζην βαζκφ πνπ κεηψλνληαη ηα απνζέκαηά ηνπο. Ζ άξηζηε ρξήζε, βέβαηα, ησλ 

αλαλεψζηκσλ πφξσλ ζπλάδεη κε ηε ζηαζεξή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ηα απνζέκαηα 

θάζε πφξνπ παξακέλνπλ δηαρξνληθά ακεηάβιεηα. 

Ζ ζχγρξνλε πξφθιεζε πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ εμφδσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηε κεηξίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. Σα έμνδα 

απηά ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηβαιινληηθά έμνδα θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα 

πεξηνξίζνπλ, αιιά φρη λα απνηξέςνπλ ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ην θπζηθφ πινχην.   
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5. ςζηήμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ 

5.1 Η Ανάπηςξη ηων ςζηημάηων Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε πξνζηαζία θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αλεζπρία ζπλερψο θαη 

κεγαιχηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ θνηλνχ. Ζ λνκνζεζία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηφζν ζε ειιεληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, 

εμειίζζεηαη αλάινγα θαη είλαη ζαθήο ε ηάζε γηα ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ 

θαη κεγαιχηεξσλ πνηλψλ γηα φζνπο θνξείο πξνθαινχλ ξχπαλζε θαη πεξηβαιινληηθνχο 

θηλδχλνπο. 

 

ην πιαίζην απηφ, ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη αμία απνθηά θαη ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο 

πεξηβαιινληηθψλ θξίζεσλ. Γηα βηνκεραληθνχο νξγαληζκνχο είλαη ζαθέο φηη ε 

πξφθιεζε ξχπαλζεο θαη πεξηβαιινληηθήο θξίζεο γεληθφηεξα, έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο 

κε ζαθέο νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ πιεξσκή πξνζηίκσλ θαη απνδεκηψζεσλ θαη 

πηζαλνχο θηλδχλνπο φπσο ε αλάθιεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο. Δθηφο ησλ άκεζσλ απηψλ 

επηπηψζεσλ ππάξρνπλ θαη θίλδπλνη έκκεζσλ αιιά πνιχ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ γηα 

ηνλ νξγαληζκφ φπσο είλαη ε δεκηνπξγία αξλεηηθήο εηθφλαο γηα ηελ επηρείξεζε ζην 

γεληθφ θνηλφ. 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θξίζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ έλαλ νξγαληζκφ, έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζε δηεζλέο επίπεδν πξφηππα θαη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (Environmental Management 

Systems–EMS) ζε νξγαληζκνχο θάζε ηχπνπ. 

 

Σα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο αλαπηχρζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ην 

BSI (British Standards Institute) ην 1992 θαη θσδηθνπνηήζεθαλ σο BS 7750. Σν 

πξφηππν απηφ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλσλ 

ζήκεξα πξνηχπσλ  ISO 14001 θαη EMAS (Environmental Management Audit 

Scheme). Σν βαζηθφ δηεζλέο πξφηππν πνπ θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ην πξφηππν 

ISO 14001:1996 πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ ISO (International 
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Organisation for Standardisation). Σν πξφηππν απηφ αλήθεη ζηελ ζεηξά δηεζλψλ 

πξνηχπσλ ISO 14000. Παξάιιεια κε ην πξφηππν ISO 14001:1996, έρεη ζεζπηζζεί θαη 

ν Δπξσπατθφο Καλνληζκφο EMAS. (Αξβαληηνγηάλλεο Η.., Μ.Μ. Δπζηξαηηάδεο, Η.Γ. 

Μπνπληνπξφπνπινο, «ISO 9000 & 14000», εθδφζεηο University Studio Press, 2000) 

 

Σν πεξηβαιινληηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο (Environmental Management Systems-

E.M.S.) είλαη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ πσο κηα 

επηρείξεζε ή νξγάλσζε ζα δηαρεηξηζηεί ηηο πηζαλέο ηεο επηδξάζεηο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. Σν πξφγξακκα δεκηνπξγεί 

έλα ζχζηεκα πνπ αμηνινγεί θαηαρσξεί θαη εθθξάδεη πνζνηηθά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

αληίθηππνπο ζε φιε ηελ επηρείξεζε. 

 

5.2 Οθέλη και Κόζηορ από ηη δημιοςπγία ενόρ ςζηήμαηορ 

Πεπιβαλλονηικήρ Γιασείπιζηρ 

 

Ζ πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθψλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ E.M.S. απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη βαζκηαία ε ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο ηνπο απφδνζεο. Ζ επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη έλα E.M.S. έρεη ηε 

δπλαηφηεηα πέξα απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο λα 

θηλεζεί πξνο κηα δηαδηθαζία ιεηηνπξγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ επαλαζρεδηαζκνχ, κε 

ζηφρν λα κεηψζεη ηνπο δπζκελείο ηεο αληίθηππνπο ζην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ κε ηελ 

πηνζέηεζε κηαο πςειήο πνηφηεηαο E.M.S. είλαη πηζαλφ ε επηρείξεζε λα αλαθαιχςεη 

επθαηξίεο κείσζεο ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ. 

 

Σα πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο επηηξέπνπλ ζε έλα νξγαληζκφ λα 

πηζηνπνηήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ αμηνπηζηία θαη ζπγρξφλσο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ βειηίσζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ απφ κία επηρείξεζε, φπσο έρεη δείμεη ε δηεζλήο πξαθηηθή, 

κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε αλάπηπμε θαη αχμεζε θεξδψλ. 
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ηε πξάζηλε ινγηζηηθή, ηα πεξηβαιινληηθά, γεσγξαθηθά θαη ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα παξέρνπλ έλα ρξήζηκν δηνηθεηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκφο ζα εγθαζηζηνχζε έλα ηέηνην 

ζχζηεκα είλαη νη εμήο: 

 Σε δηαβεβαίσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο (κέηνρνο, θξαηηθφο επνπηηθφο 

θνξέαο θιπ) φηη νη πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηζρχνπζεο πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο. 

 Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ πηζαλφλ λα εμαζθαιίδεη ν νξγαληζκφο 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 Ζ πηζαλή βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Μηα κέζνδνο πνπ έρεη πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία αθνξά ηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζεο 

ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Καζαξή Θέζε ηεο επηρείξεζεο, ππνινγηδφκελεο σο ε 

δηαθνξά ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. (Ν. αθθάο, 

«πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ISO 14001 & EMAS»). 

Πηζαλέο Θεηηθέο Δπηπηψζεηο ζηελ Καζαξή Θέζε κηαο επηρείξεζεο ελφο ΠΓ 

Πικανζσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν Κακαρι Θζςθ μιασ επιχείρθςθσ ενόσ ΣΠΔ 

Αφξθςθ περικωρίου κζρδουσ Καλφτερθ διαχείριςθ πρϊτων υλϊν 

Οικονομία ςτο κόςτοσ μεταφοράσ και 

αποκικευςθσ (λιγότερα υλικά) 

Μικρότερο κόςτοσ διάκεςθσ 

απορριμμάτων αποβλιτων  

Μικρότερεσ δαπάνεσ αςφάλιςθσ 

(χαμθλότερο περιβαλλοντικό ρίςκο) 

Αφξθςθ πωλιςεων Καλφτερθ ποιότθτα-καινοτομία 

(καλφτερθ γνϊςθ διαδικαςιϊν 

παραγωγισ) 

Βελτιωμζνθ εικόνα οργανιςμοφ 

Διείςδυςθ ςε νζεσ αγορζσ (καινοτόμα 

προϊόντα, φιλικά προσ το περιβάλλον) 

Ελάττωςθ κεφαλαίου κίνθςθσ Λιγότερα υλικά ςε ςτοκ 
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Πηζαλέο Αξλεηηθέο Δπηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ΠΓ 

Πικανζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν Κακαρι Θζςθ τθσ επιχείρθςθσ ενόσ ΣΠΔ 

Αφξθςθ περικωρίου κζρδουσ Επιπλζον κόςτοσ υλοποίθςθσ και 

λειτουργίασ του ΣΠΔ κακϊσ και 

υψθλότερο κόςτοσ παραγωγισ για τθν 

εφαρμογι ςτισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

Αφξθςθ πωλιςεων Υψθλότερεσ τιμζσ για να αντιςτακμιςτεί 

το κόςτοσ προςαρμογισ 

Αφξθςθ κεφαλαίου κίνθςθσ Ενδεχομζνωσ ακριβότερα υλικά και 

ενζργεια πιο φιλικά προσ το περιβάλλον 

Αφξθςθ επενδφςεων παγίων Εγκατάςταςθ τεχνολογία αντιρρφπανςθσ  

Αφξθςθ φορολογικοφ ςυντελεςτι ------------------------------------------------ 

Αφξθςθ κόςτουσ χριματοσ Υψθλότερα επιτόκια δανειςμοφ ςτθν 

αρχι λόγω τθσ διαπίςτωςθσ του 

περιβαλλοντικοφ κινδφνου που 

απεικονίηεται ςτισ εκκζςεισ τθσ 

επιχείρθςθσ 

Ήδε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα έρνπλ εγθαηαζηήζεη χζηεκα 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14000. εκαληηθά 

Ελάττωςθ επενδφςεων παγίων Ελάττωςθ επενδφςεων ςε αντιρρφπανςθ 

Ευκολότερθ και οικονομικότερθ 

απόκτθςθ αδειϊν επεκτάςεων, 

εγκαταςτάςεων κλπ 

Λιγότεροι αποκθκευτικοί χϊροι 

(καλφτερθ διαχείριςθ υλικϊν) 

Ελάττωςθ φορολογικοφ ςυντελεςτι Αξιοποίθςθ φορολογικϊν κινιτρων 

Ελάττωςθ κόςτουσ χριματοσ Προςζλκυςθ περιςςοτζρων επενδυτϊν 

λόγω καλφτερθσ εικόνασ 

Καλφτεροι όροι δανειςμοφ λόγω 

καλφτερθσ εικόνασ 
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κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη θαη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ EMAS. 

Αθνινχζσο, ηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Geographic Information 

Systems-G.I.S.) απνηεινχλ ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

επεηδή είλαη ηθαλά γηα ηελ θαηαγξαθή, θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ απνηειεζκαηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζπλεπάγεηαη 

ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο αλφκνηεο πεγέο θαη ζπρλά ηελ 

κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν G.I.S. επηηξέπεη ηελ αθξηβή, απνδνηηθή θαη 

επαλεηιεκκέλε δνθηκή ησλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ ζελαξίσλ ηαμηλφκεζεο 

γηα λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή. Δπηπξφζζεηα, 

ην G.I.S. κπνξεί λα ελσζεί άκεζα κε έλα πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα, φπσο ην 

TEAMS , πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη κηα απνδνηηθή πεγή εθξνψλ γηα ην κνληέιν θαη 

απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ νπηηθή παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ πεξηνρή πξνβιήκαηνο κε ηα πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ είλαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αλάινγσλ πιεξνθνξηψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ επηζπκνχκε 

λα ηεθκεξηψζνπκε ηα πιηθά αληηθείκελα κηα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  ή  ηα 

πξντφληα, ηα πιηθά ζπζηαηηθά πξέπεη λα είλαη γλσζηά.  Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο 

έρνπλ εκθαλίζεη φηη αθφκε θαη νη πξνκεζεπηέο είηε δελ κπνξνχλ είηε δελ είλαη 

πξφζπκνη πάληα λα παξέρνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Πεξαηηέξσ κεζνδνινγηθέο αλαπηχμεηο ελδερφκελα δελ ζα ιχζνπλ απηά ηα 

πξνβιήκαηα. Μφλν νη θαηάιιειεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο αλαιχζεηο, ή ε αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ θαηαλαισηψλ, ζα είλαη ρξήζηκεο. 

ην κέιινλ ε επηβίσζε θαη ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα εμαξηάηαη κφλν απφ 

ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε. Ηδηαίηεξε, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ αληίιεςε γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ κηα επηρείξεζε επεξεάδεη ή κνιχλεη ην ζχζηεκα. Οη Πεξηβαιινληηθέο 

πξνθιήζεηο αιιάδνπλ απφ θαζαξά ηερληθφ ή νηθνλνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ 

θάιπςε ελφο επξέσο θάζκαηνο πεξηβαιινληηθήο ζπκκφξθσζεο  φπσο θαζνξίδεηαη 

ζηνπο λένπο λφκνπο θαη ηηο νδεγίεο θαη επεξεάδνληαη επίζεο απφ ηελ εηαηξηθή 

πνιηηηθή θαη ηε δεκφζηα άπνςε. (Γ. Γθίλνγινπ, Π. Σαρπλάθεο, Υ.Θξήζθνπ, «Ζ 

Πξάζηλε-Πεξηβαιινληηθή Λνγηζηηθή σο Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα»). 
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Ζ Εέθε Γεκαδά ζην άξζξν ηεο «Αεηθνξία, Καηλνηνκία, πκκεηνρή θαη Οηθνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα: Ζ εθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο», ζε 

έξεπλα κεηαμχ πέληε δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην κέγεζνο, ην πξντφλ 

παξαγσγήο θαη ηε λνκηθή κνξθή επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηηο παξαπάλσ αξρέο θαηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο απνδνηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαη κεηά απφ απηή. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ γίλνληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο 

δξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο αλαθχθισζε 

απνξξηκκάησλ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, λεξνχ θαη πξψησλ πιψλ, ρξήζε πιηθψλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζε φζεο αθνξνχλ ζηνλ θιάδν ηεο ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο πξαγκαηνπνηήζεθε εγθαηάζηαζε βειηησκέλεο κνλάδαο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ θαη θπζηθνχ εμεπγεληζκνχ γηα ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη κεδεληζκφο 

ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο, αιιαγή ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο κε λέν εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο, αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ κε θπζηθφ 

αέξην ζηα ηξέηιεξ κεηαθνξάο, δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ θαη εηζαγσγή πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ ζηελ επηινγή 

πξνκεζεπηψλ. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο πξνρσξνχλ ζηε δεκνζηνπνίεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δήισζεο (EMAS) ζην επξχ θνηλφ, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ 

βήκα γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλσλίαο ψζηε παχνπλ λα έρνπλ ζπγθξνχζεηο κε 

απηή θαη ηνπηθνχο θνξείο. ζνλ αθνξά ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θπξίσο σο εζσηεξηθφ εξγαιείν απηφ-ειέγρνπ 

δηφηη κέζσ απηνχ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα ε εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη νξζνινγηθή 

αλαδηάξζξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κηα αθφκε δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε πινπνίεζε 

ζεκηλαξίσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Γπζηπρψο, βέβαηα είλαη θάπσο πεξηνξηζκέλα ζε 

ρξφλν θαη πεξηερφκελν είηε ιφγσ αδηαθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αλεζπρίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα κελ ράλνληαη εξγαηνψξεο. Μφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο αξρίδεη λα επεξεάδεηαη αηζζεηά ε πεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ππεπζπλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ ζηελ 
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εηζαγσγή ηνπ ιφγσ θπξίσο πηέζεσλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε νη νπνίεο είραλ πξνβάιεη ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο θαη πηέζεηο έλαληη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ θπξίσο ησλ επηβιαβψλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηε γχξσ πεξηνρή.  

 

ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη έλα πςειφβαζκν 

ζηέιερνο (δηεπζπληήο πεξηβάιινληνο) απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ πνπ γλσξίδεη θαιά 

ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζηα νπνία απαηηνχληαη αιιαγέο, 

έρεη αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη γλσξίδεη θαιά ηελ πεξηβαιινληηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο παίδεη 

θαη ε ζπλεξγαζία ηεο δηνίθεζεο κε ηνλ εμσηεξηθφ ζχκβνπιν αιιά θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εξγαδφκελνη ππνγξάκκηζαλ φηη ηξνρνπέδε 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απνηέιεζε ε κεγάιε γξαθεηνθξαηία πνπ εκπεξηέρεη. 

 

Χο πξνο ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ππφδεηγκα 

θφζηνπο νθέινπο έδεημε φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζεκαληηθέο σθέιεηεο (κεγαιχηεξεο 

απφ ην θφζηνο φηαλ κηιάκε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο) θαη ζε κηθξφ βάζνο ρξφλνπ. 

Βειηηψλεηαη ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο δξάζεηο θαη 

απμάλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο κε ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ νξζφηεξε 

επηινγή πξνκεζεπηψλ. Λεηηνπξγεί θαιχηεξα δηφηη θαηαλέκνληαη θαιχηεξα νη 

αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έρνπλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη άιινπο θνξείο 

θαη γίλεηαη πην απνδνηηθή. 

 

πσο θαίλεηαη ε εηζαγσγή θαη πινπνίεζε ελφο ΠΓ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

αεηθνξίαο, θαηλνηνκίαο, ζπκκεηνρήο θαη νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο. Δίλαη έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ζηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή θαη 

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημή ηεο. Σα γεληθφηεξα νθέιε 

ππεξθαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο θαζψο ππεξβαίλνπλ θαη ην φθεινο πνπ είρε εθηηκεζεί 

αξρηθά ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. πγρξφλσο απνθαιχπηνληαη βαζηθέο ειιείςεηο ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή, πξνβιήκαηα management θαη 

ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή παηδεία. (Εέθε Γεκαδά, 

« Αεηθνξία, Καηλνηνκία, πκκεηνρή θαη Οηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα: Ζ εθαξκνγή 

ησλ πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο»), 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία αλάινγσλ 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ηα νπνία, φκσο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πνιχπινθσλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ. Οη λέεο ηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε πξνκελχνπλ έλα πεξηζζφηεξν πξνιεπηηθφ πεξηβαιινληηθφ 

ζρεδηαζκφ κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο 

θαη ζπλεπψο ηε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε βάζε απηήο ηεο 

ινγηθήο είλαη ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηάιιεια γηα ηελ 

ιεπηνκεξή αλίρλεπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο. 

 

5.3 Σι είναι ηο ISO 14001 

Σν ISO 14001 είλαη έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ).  Σν ISO 14001 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ελφο 

ΠΓ έηζη ψζηε ε θάζε επηρείξεζε λα θαηαθέξεη λα κεηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο 

επίδξαζε θαη λα βειηηψλεη ζπλερψο ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο απφδνζε 

Σν ISO 14001 έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε  κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ θάζε 

επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο θαη ζε πνηνλ θιάδν αλήθεη. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έρεη αλαζεσξεζεί ην 2004 (ε έθδνζε ηνπ 1996 δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ) γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θηιηθφ ζηνλ ρξήζηε θαη 

 πεξηζζφηεξν ζπκβαηφ κε ηα πξφηππα ISO 9001 θαη OHSAS 18001, δίλνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο πνπ ζα ήηαλ 

απαξαίηεηνη γηα ην «ζηήζηκν» θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνηχπσλ ρσξηζηά . 

 

Ζ δηαπίζηεπζε κε ISO 14001 κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηα αθφινπζα 

πιενλεθηήκαηα: 

 Δμαζθάιηζε θαη εχθνιε ζπκκφξθσζε κε ηελ παξνχζα θαη κειινληηθή 

λνκνζεζία  

 Πιενλέθηεκα ζηνλ αληαγσληζκφ θαζψο νη κεγάινη πξνκεζεπηέο ή νη πειάηεο  

απαηηνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή πηζηνπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξν έηζη ψζηε λα 
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αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ έρνπλ νη ίδηνη.  

 Βειηίσζε ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο θαη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απφ ηνπο κε 

πηζηνπνηεκέλνπο κε ISO αληαγσληζηέο  

 Οηθνλνκηθά Κέξδε απφ ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ δηεξγαζηψλ, ηελ 

κείσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ θφζηνπο (π.ρ. πξφζηηκα) θαη πηζαλφλ ηεο 

ρακειφηεξεο δφζεο ζε αζθάιηζηξα  

(Sawyer‟s International Auditing, by L.B. Sawyer, M.A. Dittenhofer & J.H.Scheiner, 

«The Practice of  Modern International Auditing», 2002, pg 1142-1143) 

Οη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ην «ζηήζηκν» θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 14001 

εμαξηψληαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο απφ ην 

επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη ήδε ζηελ 

επηρείξεζε. Οη απαηηνχκελνη πφξνη είλαη νη εμήο: 

 Οηθνλνκηθνί  

 Υξφλνο  

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ  

 

Δπεηδή ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο είλαη έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνηχπνπ (ISO 14001), ην εηήζην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο θαη ηα δηάθνξα θφζηε ηνπ πξνηχπνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ.    

Πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο βιέπνπλ ην ISO 14001 σο κία απιή πηζηνπνίεζε ε 

νπνία  απαηηεί θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ.  Χζηφζν νη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ  ηελ 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε δελ σθεινχληαη απφ ηα πιενλεθηήκαηα  πνπ πξνζθέξεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν θαη ε πηζηνπνίεζε νπζηαζηηθά είλαη ράζηκν ρξεκάησλ. Δπεηδή 

ην «ζηήζηκν» θαη ε δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ISO 14001 απαηηεί έλα ζεκαληηθφ 

πνζφ ρξεκάησλ, εηδηθφηεξα γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμεηαζηεί εάλ ην πξφηππν είλαη: 

 Καηάιιειν γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Γειαδή εμαξηάηαη ζε πνην επίπεδν 

ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζαο, εζληθφ, δηεζλέο ή επξσπατθφ επίπεδν. Ίζσο έλα 
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εζληθφ πξφηππν ή έλα επξσπατθφ πξφηππν φπσο ην EMAS- (Οηθνινγηθή 

Γηαρείξηζε θαη Οηθνινγηθφο Έιεγρνο) λα είλαη πνην θαηάιιειν γηα θάπνηα 

επηρείξεζε απ‟ φηη γηα κηα άιιε. 

 

 Καηάιιειν σο πξνο ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ ππάξρεη 

είδε ζηελ επηρείξεζεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ θάζεσλ εθαξκνγήο ελφο  πξνηχπνπ 

κπνξεί λα είλαη αξγή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα πνιιέο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο 

πιήξεο νινθιήξσζεο ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  θαη λα 

απνθηήζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνηχπνπ.   

 

5.4 Σι είναι ηο EMAS 

  

To EMAS είλαη ην Κνηλνηηθφ χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο 

θαη Διέγρνπ ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί. Δίλαη έλα ζχζηεκα ζχγρξνλεο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη ζπκκεηνρήο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

γίλεηαη απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. EMAS 

(Eco-Μanagement and Audit Scheme) ζεκαίλεη Οηθνινγηθή Γηαρείξηζε θαη 

Οηθνινγηθφο Έιεγρνο. 

 

Οπζηαζηηθά, ηo EMAS είλαη έλα επξσπατθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο πνπ 

απνζθνπεί ζηε δηαξθή νηθνινγηθή πξφνδν ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππνρξεψλνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ζε αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο νηθνινγηθήο 

απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο θαζψο θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

θνπφο ηνπ EMAS είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

έρνπλ πηνζεηήζεη ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πξνγξάκκαηα δξάζεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δηαξθψο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηνπο πξαθηηθή, θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ ζην επξχηεξν θνηλφ. 
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Μία επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα θαηαρσξεζεί ζην EMAS ζα πξέπεη λα ζέζεη ζηφρνπο 

βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ (κείσζε ξχπαλζεο, αλαθχθισζε 

απνβιήησλ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θ.α.) θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο 

αιιαγέο ψζηε λα ην πεηχρεη.  

Σν EMAS πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δ.Δ. ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1993  

(Kαλνληζκφο ηεο Δ.Δ. αξηζ. 1836/93) θαη άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ζηελ ζπκκεηνρή ηεο 

βηνκεραλία ηνλ Απξίιην ηνπ 1995. Απφ ην 2001 ζην EMAS κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο-ηδησηηθφο θαη δεκφζηνο ηνκέαο 

(Καλνληζκφο ηεο Δ.Δ. αξηζκ. 761/2001 ηεο Δπξσπατθήο Βνπιήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ζηηο 19 Μαξηίνπ 2001). 

To EMAS αληηπξνζσπεχεη κηα θαηλνχξγηα πξνζέγγηζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο 

 Πεξίπνπ ην 99% ησλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην EMAS αλαθέξνπλ φηη 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηφ θαη βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηδφζεηο ηνπο. Οη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη θαλνληζηηθνί θνξείο ην ζεσξνχλ 

επίζεο ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. κσο ε απνδνρή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ παξακέλεη απνγνεηεπηηθή: κφλν 6.000 νξγαληζκνί 

έρνπλ θαηαρσξηζηεί. 

 

Ζ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ EMAS θαη ηνπ νηθνινγηθνχ ζήκαηνο μεθίλεζε ην 

2005. Μηα κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο θαη κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα φπσο αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. κσο χζηεξα απφ 12 ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ζηελ Δπξψπε, θαη ηα δχν έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη είλαη ζρεηηθά 

άγλσζηα. 

 

Οη ζπληάθηεο ηεο κειέηεο πξνζδηφξηζαλ πνιιά εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ EMAS, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο 

λνκηθέο απαηηήζεηο. Άιια πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε ελαξκφληζεο γηα 
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ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο, ηε δηαπίζηεπζε θαη ηελ επαιήζεπζε, ηελ άληζε πξναγσγή, 

δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ππνζηήξημε πξνο ην ζχζηεκα αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε, 

θαζψο θαη ηα θφζηε ηεο εθαξκνγήο. 

 

5.4i Σα οθέλη εθαπμογήρ ηος EMAS, ζηιρ μικπέρ και μεζαίερ 

επισειπήζειρ είναι:  

 

Δζωηεπικά Οθέλη  Δξωηεπικά Οθέλη  

1. Πηζαλέο απνηακηεχζεηο ελέξγεηαο 

θαη πφξσλ 

1. Καιχηεξε επηθνηλσλία κε ηηο αξρέο 

2. Μείσζε Δμφδσλ 2. Καιχηεξε εθηίκεζε απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο  

3. Βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

  

3. Βειηίσζε ηεο δεκφζηα ζαο εηθφλαο 

4. Καιχηεξε εζσηεξηθή επηθνηλσλία 4. Πιενλέθηεκα ζηελ απφθηεζε κειινληηθψλ 

δεκφζησλ ζπκβνιαίσλ 

5. Δθζπγρξφληζε ηεο δηαρείξηζεο  

  

5. Απνηειέζκαηα «ρηνλνζηηβάδαο» ζηνπο πξνκεζεπηέο 

πκκφξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 

Πξφιεςε πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ 

  

Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε πνπ σθειήζεθαλ κε ην EMAS -

νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά- αιιά θαη βειηίσζαλ ηελ εηθφλα θαη ην φλνκά ηνπο.  

 

Οικονομικά Οθέλη από ηην εθαπμογή ηος EMAS, Καθαπόηεπη Παπαγωγή και  

ISO 14001  

Δπισείπηζη Σομέαρ Γπάζη Μέηπα Οικονομικά 

Οθέλη  
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Secil Betao  

(Πνξηνγαιία) 

Δξγνζηάζην 

Σζηκέληνπ 

Δλεξγεηαθή 

Μείσζε 
Βειηίσζε ζηελ 

απνζήθεπζε πεηξειαίνπ 

θαη θαπζίκσλ  

6000 € 

Louis Letz 

GmbH 

(Γεξκαλία) 

Παξνρέο 

Γξαθείνπ 

Μείσζε 

Απνβιήησλ 
Υξήζε αλαθπθισκέλσλ 

θφθθσλ  

225000 € 

Secil Prebetao  

(Πνξηνγαιία) 

Δξγνζηάζην 

Σζηκέληνπ 

Μείσζε 

λεξνχ 
Γηαρείξηζε λεξνχ  7400 € 

Industria Servas 

(Ηζπαλία)  
Καηαζθεπή 

Φιαληδψλ  

Μείσζε 

πξψησλ πιψλ  

Αληηθαηάζηαζε κε λεξφ  2000 € 

  

Μέρξη ηψξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 3000 

θαηαρσξεκέλνη νξγαληζκνί ζην EMAS. 

  

Τπάξρνπλ αθφκε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζεκεία ζην δξφκν γηα ην EMAS φπσο ν 

σεδιαζμόρ ηνπ ΠΓ, Δθαπμογή θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, Έλεγσορ 

θαη εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, Γπάζη γηα ζπλερή βειηίσζε θαη ηέινο ε 

Δπηθνηλσλία/Γλσζηνπνίεζε θαη Δπηθχξσζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη ηα εζεινληηθά κέζα είλαη ρξήζηκα εξγαιεία ζην ζπλνιηθφ 

κείγκα ησλ κέζσλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, αιιά ζεσξεί φηη απαηηνχληαη 

βειηηψζεηο. Σν EMAS πξέπεη λα γίλεη πην ειθπζηηθφ θαη εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ, 

ελψ παξάιιεια πξέπεη λα ππεξπεδεζνχλ πνιιά πξαθηηθά εκπφδηα. Ζ βειηησκέλε 

λνκνζεζία θαη ε πην πξαθηηθή θαζνδήγεζε ζα θαηαζηήζνπλ πην μεθάζαξα ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηα θφζηε θαη ηα νθέιε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

Οη ζρεδηαδφκελεο βειηηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο θαιχηεξεο 

δηαζέζηκεο ηερληθέο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Απηή ηε ρξνληά επίζεο ζα εθδνζνχλ 

πξαθηηθά θπιιάδηα ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο ΔΔ ηα νπνία ζα δείρλνπλ πψο 

κηα κηθξή επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαρσξηζηεί ζην EMAS κε ινγηθφ αληίηηκν κέζα ζε 

κφιηο 10 κέξεο. Οη εθδφζεηο βαζίδνληαη ζην ζρέδην EMAS Easy. 

Ζ Δπηηξνπή ζρεδηάδεη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ γηα ην EMAS θαη ζα 

ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ ηζρπξφηεξα νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη 
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πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε ζε νξγαληζκνχο πνπ ελδηαθέξνληαη λα θαηαρσξηζηνχλ ζην 

EMAS. 

 

χκθσλα κε ην Ν.αθθά, νη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ EMAS είλαη: 

I.  Υπόνορ 

 Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζηεζεί ην ζχζηεκα πνιιέο θνξέο μεπεξλά ηνλ έλα 

ρξφλν θαη απμάλεη ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ EMAS ζηηο Βφξεηεο Δπξσπατθέο Υψξεο πήξε θαηά κέζν φξν: 

 Ληγφηεξν απφ έλα ρξφλν γηα πνιχ κηθξέο εηαηξίεο  

 Σνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν γηα κηθξνκεζαίεο εηαηξίεο  

 Πεξηζζφηεξν απφ 1,5 ρξφλν γηα πνιχ κεγάιεο εηαηξίεο 

  

Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη ε αξρηθή πεξηβαιινληηθή αλάιπζε θαη ε δηεμνδηθή εθηίκεζε 

ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο είλαη ηα πην ρξνλνβφξα βήκαηα. ηελ ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ ηα εμήο: 

 πιινγή λνκηθψλ, ηερληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ  

 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο  

 Καηαγξαθή δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ  

 Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ  

 Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία 

 

Γηα λα δηαηεξεζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ EMAS κεηά ηελ πηζηνπνίεζε, ζπλήζσο 

θαηά κέζν φξν κία κέξα ηελ εβδνκάδα είλαη αξθεηή θαη ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη 

είλαη ε ίδηα ηφζν γηα ηηο κηθξέο φζν θαη γηα ηηο κεγάιεο εηαηξίεο  

II.  Γνώζειρ  
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To EMAS απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηα δηαθνξεηηθά 

βήκαηα ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, φπσο ε αξρηθή αλάιπζε θαη 

αλαγλψξηζε ησλ θπξηφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο ζαο, ηηο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο, ηελ αλάπηπμε 

κεζνδνινγηψλ, θ.η.ι..  

III.  Ανθπώπινο Γςναμικό 

Έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε αλεπίζεκα είηε 

κέζσ κηαο επίζεο δνκήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξέπεη λα γίλεη δηαλνκή 

θαζεθφλησλ θαη λα νξηζζνχλ νη θαηάιιεινη άλζξσπνη κε ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο έηζη ψζηε ν θαζέλαο λα μέξεη ηη θάλεη. Δίλαη δσηηθφ γηα ην ζχζηεκα λα 

μέξεη ν θαζέλαο ηη θάλεη, πφηε ην θάλεη, πψο ην θάλεη θαη κε πνηα εμνπζηνδφηεζε. 

IV.  Δξωηεπικέρ ςμβοςλέρ 

 Ζ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο είλαη πνιχπινθε θαη 

απαηηεί εμσηεξηθή βνήζεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη απφ ηηο 

θαηαρσξεκέλεο εηαηξίεο EMAS: 

 Σν 10% δελ ρξεηάζηεθαλ θακηά βνήζεηα  

 Σν 25% ρξεηάζηεθαλ βνήζεηα κφλν απφ ην φκηιν επηρεηξήζεσλ ηνπο  

 Σν 65% δήηεζαλ εμσηεξηθή βνήζεηα 

V.  Σον Δνθοςζιαζμό πος ςπάπσει ζηην Δηαιπία 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ελφο ΠΓ εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ησλ αηφκσλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Σν EMAS απαηηεί ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ. Οη ππάιιεινη είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε θαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξίαο. 

VI.  Οικονομικοί Πόποι 

 To θφζηνο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ζ 

εκπεηξία ζηηο βφξεηεο επξσπατθέο ρψξεο, δείρλεη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ EMAS δελ 

ππάξρεη θαλφλαο. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ ζα μνδεπηνχλ γηα λα ζηεζεί έλα χζηεκα 
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Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ εμσηεξηθψλ ηειψλ γηα 

ζπκβνχινπο, ηε ζρεηηθή επηθνηλσλία θαζψο θαη ηα έμνδα πηζηνπνίεζεο είλαη θαηά 

κέζν φξν γχξσ ζηα: (ηα λνχκεξα δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ δεκφζηα βνήζεηα) 

  

Γηα Πνιχ Μηθξέο Δηαηξίεο  

(<10 εξγαδφκελνη) 

       10.000€  

Γηα Μηθξέο Δηαηξίεο 

(10 έσο 50 εξγαδφκελνπο) 

20.000€ 

Γηα Δηαηξίεο Μεζαίνπ Μεγέζνπο 

(50 έσο 250 εξγαδφκελνπο) 

35.000€ 

Γηα Μεγάιεο Δηαηξίεο  

(>250 εξγαδφκελνη) 

50.000€ 

 

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε νη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ 

έσο θαη 75% απφ δεκφζηα βνήζεηα γηα ηα έμνδα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ. 

 

5.5 Σι είναι η Οικο-αποηελεζμαηικόηηηα (eco-efficiency) 

 

Ζ νηθν-απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη κηα ζχγρξνλε αληίιεςε πνπ επηρεηξεί ηελ απφ 

θνηλνχ δπλακηθή αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ κεγέζε. Πιένλ ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηελ αληηκεησπίδεη σο κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία κπνξεί 

λα πξνζζέζεη νηθνλνκηθή αμία ζηελ επηρείξεζε. Ζ ίδηα εμάιινπ αληίιεςε ζηαδηαθά 

εδξαηψλεηαη γεληθφηεξα ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

φπνπ ε θαηαζηνιή αληηθαζίζηαηαη απφ παξεκβάζεηο λσξίηεξα ζηελ ειηθία ηνπ 

πξντφληνο (π.ρ. ζρεδίαζε γηα ην πεξηβάιινλ) ή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

(απνθπγή ξχπαλζεο). 
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Ζ νηθν-απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο απεηθνλίδεηαη ζηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο 

ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο. 

 

Πράςινο ερωτθματικό (green question 

mark)  

Πράςινο αςτζρι (green star) 

                    2000 

Μαφρο πρόβατο (black dog) 

                  1999 

Μαφρθ αγελάδα (black cow) 

 

x-5%    x%         x+5 

ηνλ παξαπάλσ ράξηε νηθν-απνηειεζκαηηθφηεηαο ε κεηαθίλεζε ελφο νξγαληζκνχ 

απφ ην 1999, ηελ πεξηνρή ηνπ καχξνπ πξφβαηνπ πνπ δείρλεη ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε,  κέρξη ην 2000, ηελ πεξηνρή ηνπ πξάζηλνπ αζηεξηνχ πνπ 

απεηθνλίδεη ηελ θαιή νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή επίδνζε).  

Ζ κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεηαη κε θάπνηνλ 

θαηάιιειν νηθνλνκηθφ δείθηε φπσο ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζε.   
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6. Ππάζινη Δπισειπημαηικόηηηα 

 

6.1 Δννοιολογικόρ Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Ππάζινηρ 

Δπισειπημαηικόηηηαρ 

 

Ζ Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζθαηα εθθξαδφκελε αλάγθε 

ηνπ αλζξψπνπ γηα πνηφηεηα ζηε δσή πνπ κνηξαία πξνυπνζέηεη ηελ  θαιή θαηάζηαζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηή ε αλάγθε νδεγεί ζε δήηεζε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη απαηηεί γεληθή αιιαγή ηεο νηθνλνκίαο. ηελ Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

εκπιέθνληαη πνιινί εηαίξνη αθφκε θαη ην θξάηνο, κε θπξίαξρν ην ξφιν ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη ηεο απηνδηνίθεζεο. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί είλαη νη 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη νη γχξσ απφ απηέο, αιιά θαη άιιεο πνπ φκσο 

εκθαλίδνπλ ηάζε γηα πνηφηεηα δσήο ή είλαη πεξηνρέο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο.  

 

χκθσλα κε ηνλ Η. Εήζε ζην Πξάζηλν Δπηρεηξείλ, ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

είλαη κηα αλαδπφκελε επηρεηξεκαηηθφηεηα ε νπνία  ζπλδέεηαη πνιχ ζηελά κε ηελ 

αλαδπφκελε πξάζηλε δήηεζε φπσο θαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θαληαζία, ην 

επηρεηξεκαηηθφ φξακα, θαη ηελ θαηλνηνκία ζε πεδία πνπ δελ έρνπλ αθφκε αλαδεηρζεί. 

πλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε δειαδή πεδίσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επίζεο κε ηελ 

ζεηηθή εμσηεξηθή επίδξαζε πνπ αζθείηαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεδίν γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πην θηιηθή κνξθή ζε ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ, θαη γηα ηελ αλάδεημε επίζεο ηνπ ακηγνχο πεξηβάιινληνο θαη ηεο ίδηαο ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ σο πεδίνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπηζεκαίλνπκε ηε δηηηφηεηα κε ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ δηαδηθαζηηθά ζε θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη κε ηελ αλάδεημε ησλ αεηθνξηθψλ κνξθψλ, δειαδή ησλ κνξθψλ πνπ 

ζπλδένληαη πην πξσηνγελψο κε απηή θάζε απηή ηελ πεξηβαιινληηθή αμία. Ζ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληείλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ελζσκάησζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά, θαη παξάιιεια ζα 

αλαδείμεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα βαζίδεηαη πξσηαξρηθά ζε δσηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε πνηφηεηα ηεο δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη αλάγθεο απηέο 

αλαδεηθλχνπλ ηε θχζε θαη ηε δηαηήξεζή ηεο σο δσηηθφ ππιψλα φρη κφλν ηεο 
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νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο θνηλσλία. Απνηειεί έλαλ 

επηρεηξεκαηηθφ θιάδν κε κεγάιε επξχηεηα πεδίνπ θαη  αλαδχεηαη θπξίσο κέζα απφ 

ηελ αγνξά, απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ θνηλσληθή δήηεζε.  πγθεθξηκέλα ν 

θιάδνο απηφο ζηεξίδεηαη: 

1) ε κηα λέα δήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ είλαη θαη ε γελεζηνπξγφο ηνπ 

αηηία. Απηή ε δήηεζε κπνξεί λα είλαη ηφζν ε αηνκηθή δήηεζε ηνπ θαηαλαισηή φζν 

θαη ε θνηλσληθή δήηεζε γηα  έλα λέν θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

2) ε έλα λέν ζρεδηαζκφ θαη ζε κηα αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο 

απέλαληη ζηε θχζε, ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ άλζξσπν. 

 

Σα λέα απηά πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαινχληαη λα επηηειέζνπλ δχν ζεκαληηθέο 

απνζηνιέο: αθ‟ ελφο κελ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο ζηε θχζε 

θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, αθ‟ εηέξνπ δε λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα κηα άιιε πνηφηεηα δσήο πνπ έξρεηαη κεηά ην θεθηεκέλν ηεο 

επεκεξίαο ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ.  Απηέο νη δπν αλάγθεο έρνπλ θαη θνηλφ 

ηφπν αιιά θαη κηα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη έρνπλ θνηλή 

πξννπηηθή γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπο.   

 

   

6.1i Οι καηηγοπίερ ηων ππάζινων «επισειπημαηιών» 

 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλαο ηνκέαο, ζηνλ νπνίν κπνξνχκε λα δνχκε λα 

ελεξγνπνηνχληαη: 

– Οη απηνδηνηθήζεηο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, νη νκάδεο παξαγσγψλ, νη 

ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νξγαλψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, δηακνξθψλνληαο έηζη έλα λέν 

πιαίζην πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. ε απηφ ην πιαίζην έρεη ζέζε θαη 

κηα λέα εκπνξεπκαηηθή ζρέζε θαη δπλακηθή, πνπ δηακνξθψλεη κηα θαηλνχξηα αγνξά. 

 – Δπίζεο, ηα παλεπηζηήκηα, νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο αιιά θαη νη ζπλαθείο 

εηαηξίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζε 

δηάθνξνπο εξεπλεηηθνχο ηνκείο θαη πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο. 

 – ε νξηζκέλνπο άιινπο ηνκείο ελεξγνπνηνχληαη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

(κφλεο ηνπο ή ζε εηαηξηθά ζρήκαηα), νη δηαρσξηζηηθνί θνξείο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ θαη αθφκε θαη ην ίδην ην θξάηνο. Σν θξάηνο δηαζέηεη έλα βξαρίνλα πξάζηλεο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ κηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δηακνξθψλεη 

κηα νηθνλνκία θιίκαηνο θαη έλαλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

 – Σν πην θξίζηκν φκσο ζεκείν γηα ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε πην θξίζηκε 

δπλακηθή δηακνξθψλεηαη θαη ζα δηακνξθσζεί ζε θαζαξά ηδησηηθννηθνλνκηθή 

θαηεχζπλζε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή είλαη έλαο ηνκέαο πξφθιεζεο γηα λένπο 

επηρεηξεκαηίεο, γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο γηα απηέο απνηειεί έλα πξνλνκηαθφ πεδίν θαη 

κηα έμνδν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο παξαγσγήο, ή γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη 

γηα λέα εηαηξηθά ζρήκαηα. Απηή ε πξφθιεζε αλαδεηθλχεηαη ζηελ αλαδήηεζε 

παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη θάιπςε κηαο λέαο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, πνπ ζα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηνπο φξνπο ηφζν ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο φζν θαη ηεο ηδηαίηεξεο εθείλεο πιεπξάο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

πνπ εθπιεξψλεη ηνπ φξνπο ηεο απνζχλδεζεο. 

Ζ απνζχλδεζε πεξηιακβάλεη ηελ κείσζε ησλ πιηθψλ ξνψλ πνπ επηβαξχλνπλ ηε θχζε 

κε ηξφπν φκσο πνπ λα κελ κεηψλνληαη νη δείθηεο επεκεξίαο. 

 

 

6.1ii Πος αζκείηαι η ππάζινη επισειπημαηικόηηηα 

 

1) Στις προστατεσόμενες περιοτές 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλαο πξνλνκηαθφο θαη θαζνξηζηηθφο θιάδνο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 

ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα έξρεηαη λα αλαδείμεη 

έλα ζπγθξηηηθφ κεηνλέθηεκα εληαηηθήο αλάπηπμεο – ιφγσ εηδηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

πθίζηαηαη ζηηο πεξηνρέο απηέο – ζε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα κηαο άιιεο θαηεχζπλζεο 

ηεο αλάπηπμεο. Έηζη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δηακνξθψλεηαη εθείλε ε 

δπλακηθή πνπ απνηειεί ηνλ πηιφην θαη ηελ θαηλνηνκία γηα ηελ νηθναλάπηπμε, γηα ηνλ 

ππξήλα απηνχ ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο, πνπ πξέπεη λα εμαπισζεί φιν θαη πην πνιχ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

Οη πεξηνρέο απηέο δηαθξίλνληαη απφ ηελ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Αλ θαη ν ππξήλαο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο απνηειεί έλα πεδίν 

θπξίσο κε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σζηφζν ην ηκήκα ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 

πνπ ηνλ πεξηβάιιεη είλαη απηφ ζην νπνίν ζα αζθεζνχλ θπξίσο νη λέεο επηρεηξεκαηηθέο 
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δξάζεηο κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα. Παξφκνηεο δξάζεηο ζα αζθνχληαη θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεη ην ζχλνιν ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. 

Δπνκέλσο ε εζσηεξηθή δσλνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ Natura (δειαδή ν δηαρσξηζκφο 

ηνπο ζε δψλεο), φπσο δηαθαίλεηαη ζηα ρέδηα Γηαρείξηζεο θαη ηηο Δηδηθέο 

Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο, πξνζδηνξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί θαη ηηο επηηξεπφκελεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ πξνζηαζίαο γηα 

θάζε δψλε. 

 

2) Σε μη προστατεσόμενες περιοτές 

Απηέο κπνξεί λα είλαη είηε ε επξχηεξε πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεη κηα πξνζηαηεπκέλε 

πεξηνρή  είηε κηα άιιε πεξηνρή πνπ λα κελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ πξνζηαηεπφκελε. 

Οη πεξηνρέο απηέο δηαθξίλνληαη απφ κηα δήηεζε γηα λέα πνηφηεηα δσήο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο θαη γη‟ απηφ ζηνρεχεη ζηελ 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζ‟ απηή θαη ηνλ άλζξσπν. Πιήζνο πνιηηηθψλ, γηα ην λεξφ ,ηελ 

ελέξγεηα, ηνλ θαηαλαισηή, ηα απνξξίκκαηα θ.α. ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλάπηπμε κηα 

αλάινγεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ρσξίο γεσγξαθηθά φξηα. Χζηφζν ζηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ε αλάγθε θαη νη επθαηξίεο γηα ΠΔ απνθηάεη κεγαιχηεξε 

έκθαζε.(Η. Εήζεο) 

 

 

6.1iii Πποϋποθέζειρ και πποκλήζειρ για ηην ππάζινη 

επισειπημαηικόηηηα. 

 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ινηπφλ απνηειεί έλα ζηνίρεκα, κηα πξφθιεζε θαη κηα 

λέα δπλακηθή γηα ηελ αλάδεημε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο λέαο αγνξάο θαη κηαο λέαο εκπνξεπκαηηθήο δπλακηθήο πνπ κπνξεί 

λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπηθφηεηα κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν. Ζ ηνπηθφηεηα απηή 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε θχζε, ηελ θνηλσλία, ηελ παξάδνζε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο 

πηινηηθέο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο βξίζθεηαη ζην φηη είλαη κφιηο ζηελ 

αξρή ηεο, κε κηθξή πξντζηνξία, θαη έηζη δελ έρεη απηέο ηηο ππνδνκέο πνπ ζα ηεο 

επηηξέςνπλ λα δηακνξθψζεη δσηηθνχο ρψξνπο αγνξάο. Με άιια ιφγηα ε πξάζηλε 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη πξνλνκηαθά ζπλδεδεκέλε κε έλα λέν θαηαλαισηηθφ χθνο 

θαη ήζνο. Απηφ, γηα λα δηακνξθσζεί νινθιεξσκέλα, ρξεηάδεηαη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο 

θιίκαθαο θαη πνιηηηθέο ζηήξημεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά, 

γηα λα κελ έρνπκε κηα απνηπρεκέλε θάζε θηφιαο ζηελ αθεηεξία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Οθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε πσο ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην πεδίν ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ ηε κηα έρεη θάπνηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνηφηεηαο, απφ ηελ 

άιιε φκσο πζηεξεί ζνβαξά, επεηδή δελ ζπλδέεηαη κε ηε καδηθή παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ, ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Έηζη έρεη έλα πςειφ θφζηνο παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Ζ πνιηηηθή ξχζκηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο επηβάιιεη ηηο γεληθέο δεζκεχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

θαζεζηψο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Μπνξεί φκσο επηπιένλ λα ζπλδέεηαη αθελφο κε 

εηδηθά εξγαιεία πνπ ζέηνπλ φξνπο ζηελ παξαγσγή θαη ην παξαγφκελν πξντφλ θαη 

αθεηέξνπ κε ηε ζέζπηζε ηέηνησλ εξγαιείσλ αλαγλψξηζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ λα απνηεινχλ κηα έκκεζε ζηήξημε γηα απηέο ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θαη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα. Παξάιιεια ε ζηήξημε ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνυπνζέηεη ππνδνκέο πνπ δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην 

νηθνλνκίαο θιίκαθαο, φπσο επίζεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζεζκνχο πνπ ζέηνπλ 

απαηηήζεηο πξνζαξκνγήο ζηελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε θαη νη ζεζκνί ζέηνπλ φξνπο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη γεληθφηεξα φξνπο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. 

 

Δπνκέλσο ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα απαηηεί νξηζκέλα ηδηαίηεξα standards, ηα 

νπνία, φηαλ εθπιεξσζνχλ, αλαζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηεο δπλακηθήο ελφο ηφπνπ θαη 

κηαο θνηλσλίαο. Απηφ είλαη ην εηδηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαινχκαζηε λα 

αλαδεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο, ηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Θα καο βνεζήζεη ζε έλα βαζκφ ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ην εγρείξεκα ηεο αλαθνξάο καο ζηελ ηζηνξία ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ ηζηνξία είλαη έλα εξγαιείν εκπεηξίαο θαη έλα πεδίν κάζεζεο, 

αλ θαη, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, βαζηθά ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη θάηη 

πνπ ζα αλαδεηρζεί πνιχ πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ απφ φηη έρεη αλαδεηρζεί ζην 

παξειζφλ. Οη ξίδεο ηεο είλαη κηθξήο ρξνληθήο θαη ηζηνξηθήο εκβέιεηαο, κπνξνχλ φκσο 

λα καο πξνζθέξνπλ θάπνηεο ρξήζηκεο εκπεηξίεο θαη πξνζεγγίζεηο. 
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6.2 Η Νέα ζηπαηηγική για ηη Βιομησανική - Πεπιβαλλονηική 

Πολιηική 

Ζ λέα ζηξαηεγηθή γηα ηε βηνκεραληθή - πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή επηβάιιεη ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηε δηακφξθσζε 

πιαηζίνπ ζπλαηλεηηθήο πνιηηηθήο, κε ρξήζε λέσλ ζεζκψλ θαη εξγαιείσλ (Δζεινληηθέο 

πκθσλίεο, Πεξηβαιινληηθφ Βξαβείν Βηνκεραλίαο, πζηήκαηα Σηκνιφγεζεο 

Ρχπαλζεο, Πεξηβαιινληηθνί Φφξνη θιπ).  

Ζ εηζαγσγή νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ εξγαιείσλ άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο - 

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζα κπνξνχζε λα ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ηελ πξνζπάζεηα 

νηθνινγηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο αγνξάο κε επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηελ 

απαζρφιεζε. ήκεξα ε - εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ - ξχπαλζε απνδίδεηαη, 

ρσξίο ηηκνιφγεζε ζην πεξηβάιινλ θαη επηβαξχλεη ηελ πνηφηεηα ησλ ιεγφκελσλ 

ειεχζεξσλ αγαζψλ (αηκφζθαηξα, χδαηα, έδαθνο). Με ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ θαη 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: 

1) Παξαγσγή θαη πψιεζε πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηεο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρήο π.ρ. 

αγξνηηθά πξντφληα απφ πεξηνρέο natura. 

2) Παξαγσγή θαη πψιεζε πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο. 

3) Γξαζηεξηφηεηεο νηθνμελάγεζεο. 

4) Δλνηθίαζε θαη πψιεζε εμνπιηζκνχ γηα ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. 

5) Παξαγσγή θαη εκπνξία ηνπξηζηηθψλ αλακλεζηηθψλ. 

6) Παξαγσγή θαη πξνψζεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθψλ 

ζεκάησλ. 

7) Ρπζκηζηηθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζηηο νηθνπεξηνρέο. 

8) Σνπηθέο παξαδνζηαθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

9) Αεηθνξηθή παξαγσγή ελέξγεηαο κηθξήο ή κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. 

10) Τπεξεζίεο ζπζηήκαηνο επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο (ΔΠ) θαη κειέηεο. 

11) Γεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ππνδνκψλ αλάδεημεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. 
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κέζσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ε πξνθαινχκελε ξχπαλζε κπνξεί λα θνζηνινγεζεί θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη λα εζσηεξηθεπζεί ζηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απηνχ πφξνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ηνλ ππξήλα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ δηαξθνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο βηνκεραλίαο γηα επελδχζεηο ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ.  

Με ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο κεηαπνίεζεο ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηε ξχπαλζε εθηφο θαη αλ ππάξμεη 

αλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ (δηαρείξηζε, ηερλνινγία, πξντφλ) πξνο 

πεξηζζφηεξν θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα, παξαγσγηθέο ηερλνινγίεο θαη 

κεζφδνπο νξγάλσζεο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην λέν επξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη λα 

απνηειέζεη ην Πεξηβάιινλ αληαγσληζηηθή επθαηξία θαη φρη ζθφπειν αλάπηπμεο.  

ηελ θαηεχζπλζε απηή ην Μέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

Α) Μειέηεο ππνζηήξημεο θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθήο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην 

Πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

 Μειέηε απνηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο ζηελ Διιάδα θαη 

ζηάζκηζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηνπο.  

 Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη ελδερφκελε εηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ θαη εξγαιείσλ 

ζηελ άζθεζε βηνκεραληθήο - πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (πεξηβαιινληηθνί 

θφξνη, ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο ξχπαλζεο, εζεινληηθέο ζπκθσλίεο θιπ), πνπ 

ζα εκπιέθνπλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο ζηνλ νηθνινγηθφ 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηαδηαθά ζα 

ππνθαζηζηνχλ ηνπο παξαδνζηαθνχο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο θαη πεξηνξηζκνχο.  

 Μειέηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο 

(externalities) ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο θαη πηινηηθέο 

εθαξκνγέο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (ζε ζπλεξγαζία κε ζπιινγηθνχο, 

θιαδηθνχο θαη αθαδεκατθνχο θνξείο) γηα ηελ εζσηεξίθεπζή ηνπ ζην 

κεραληζκφ ηεο αγνξάο.  
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 Μειέηε πξνζδηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ γηα άζθεζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάθηεζεο - αμηνπνίεζεο θαη 

αλαθχθισζεο πιηθψλ θαη απνβιήησλ. 

Β)Δλίζρπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηε ράξαμε βηνκεραληθήο - πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηελ Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηηο επηρεηξήζεηο. 

Πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά:  

 Γεκηνπξγία κεραληζκνχ ηεθκεξίσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο (Κεληξηθή, Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, 

επνπηεπφκελνη θνξείο) ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

απαζρφιεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα 

βηνκεραληθήο - πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο 

ζηηο επηρεηξήζεηο ή/θαη ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο ηνπο.  

 Θεζκνζέηεζε θαη απνλνκή Πεξηβαιινληηθνχ Βξαβείνπ γηα ηηο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ πινπνίεζαλ κε ηδηαίηεξε επηηπρία δξάζεηο ηνπ ΔΠΑΝ κε 

πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν.  

 Δθαξκνγή benchmarking γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Πεξηβαιινληηθνχ Βξαβείνπ γηα ηε Βηνκεραλία.  

 Τινπνίεζε ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ (ελεκέξσζε, θαηάξηηζε, δεκηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλσλ κεηξψσλ, δηαβνχιεπζε, ζχλαςε εζεινληηθψλ ζπκθσληψλ) γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ηεο βηνκεραλίαο ζην λέν πεξηβαιινληηθφ ζεζκηθφ πιαίζην 

(νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζε IPPC, δηαρείξηζε δηαιπηψλ, βηνκεραληθά ζηεξεά 

απφβιεηα, επηθίλδπλα θαη ηνμηθά απφβιεηα, πξφιεςε βηνκεραληθψλ 

αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο θιπ), ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο 

θαη ηε δηεχξπλζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 Γεκηνπξγία, έθδνζε θαη δηαλνκή Οδεγψλ γηα ηε δηάρπζε ησλ Καιχηεξσλ 

Πξαθηηθψλ αλά θιάδν ζηε δηαρείξηζε πιηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ, ζε ζέκαηα 
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πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Καλνληζκνχ 1836/93, 

Οηθνινγηθήο ήκαλζεο, Καιχηεξσλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ, Αμηνπνίεζεο 

Απνξξηκκάησλ πζθεπαζηψλ, Αλαθχθισζεο θιπ.  

Γ) Δλίζρπζε κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ 

ρεδίσλ πνπ ζα νδεγνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε είηε πξντφλησλ κε ην Οηθνινγηθφ ήκα 

(Ecolabel) είηε πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαηά ηνλ Καλνληζκφ 

1836/93 (EMAS). Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο ζα αλέξρνληαη θαηά κέγηζην ζε 70 εθαη. 

Γξρ. θαη ε επηρνξήγεζή ηνπο ζα αθνξά ηφζν ζε άπιεο ελέξγεηεο (έμνδα δνθηκψλ, 

πηζηνπνίεζεο, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ) φζν θαη ζε δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο 

ή/θαη πξνκήζεηαο ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Γ) Δλίζρπζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ πλεξγαζηψλ (Βηνκεραληθή πκβίσζε). 

Πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο ή/θαη κε 

ινηπνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ή/θαη αμηνπνίεζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ή 

άιισλ εηδηθψλ ξεπκάησλ πιηθψλ (π.ρ. ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, θαηαιχηεο 

απηνθηλήησλ, ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά, απηνθίλεηα κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο 

ηνπο, λνζνθνκεηαθά απφβιεηα). Ηδηαίηεξα ελζαξξχλεηαη κεηαμχ άιισλ ε αλάθηεζε 

θαη αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ε επεμεξγαζία θαη δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

Μέζσ ηεο ελέξγεηαο εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αληηκεησπίδνληαη 

νμπκέλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ αλεπαξθείο 

επηρεηξεκαηηθέο ππνδνκέο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

6.3 Η Δλλάδα και ηο ςγκπιηικό Πλεονέκηημα ηηρ ζηην Ππάζινη 

Οικονομία και Δπισειπημαηικόηηηα 

 

ην λέν παγθφζκην πεδίν ε Διιάδα, εθηφο ησλ άιισλ, θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη ην 

πινχζην θαη γφληκν θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο σο ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη σο πεδίν επθαηξηψλ θαη θαηλνηνκίαο κε πνιηηηθέο πνηφηεηαο, 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο θαη πξνβνιήο. Ζ Διιάδα σο επηρεηξεκαηηθφο θαη 

νηθνλνκηθφο ρψξνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο επθαηξίεο θαη ηηο λέεο 

ζπλζήθεο ηεο εληεηλφκελεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ. 
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ηα λέα επξσπατθά δεδνκέλα θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ κεγάισλ 

αγνξψλ ην πεξηβάιινλ θαη ε πνηφηεηα ιεηηνπξγνχλ ζηξαηεγηθά γηα ηελ νηθνλνκία θαη 

απνηεινχλ παξάγνληεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο κε πξνηεξαηφηεηα. Ηζρπξνί 

αλαπηπζζφκελνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο νη θιάδνη ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο ελάξγεηαο, 

θιπ. αλαδεηθλχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε νηθνλνκίαο, πνηφηεηαο θαη 

πεξηβάιινληνο. Κιάδνη αλαδπφκελνη φπσο ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

θαη ηεο αλαθχθισζεο απμάλνπλ ηε δπλακηθή ηνπο ζαλ απνηέιεζκα ηεο γεληθήο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.  

 

Μέζα ζ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε Διιάδα αιινχ θαιείηαη λα θεξδίζεη ην ρακέλν ρξφλν 

θαη αιινχ λα επελδχζεη ζηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Καζψο γίλεηαη 

αλαδηάξζξσζε ησλ ξφισλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε επξσπατθφ, πεξηθεξεηαθφ 

θαη παγθφζκην επίπεδν, ην πεξηβάιινλ φληαο ζπλπθαζκέλν κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

θαιή θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ απνηειεί γηα ηε  ρψξα καο βαζηθφ 

πεδίν ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. πσο θαη λα έρεη φκσο, ην πεξηβάιινλ θαη ε 

πνηφηεηα είλαη ππνρξεσηηθά δεηνχκελα ζηελ ηνπηθή θαη δηεζλή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο Δ.Δ ζε ζρέζε θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κη απηφ έρεη λα θάλεη κε κία ζεηξά απφ ζέκαηα, πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη πνιιά άιια. Δίλαη ζιηβεξφ γηαηί ην πξψην πξάγκα πνπ ζα 

έπξεπε λα βάδνπκε ζην ινγαξηαζκφ καο είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα είλαη κία απφ 

ηηο πην σθειεκέλεο, ηηο πην πινχζηεο ρψξεο ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. Ξεθηλψληαο ινηπφλ κε έλα πινχζην θπζηθφ θεθάιαην, ε ρψξα καο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ζηελ πξσηνθαζεδξία. 

 

Ζ νπζία είλαη φηη ην πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα πξέπεη θαη κπνξεί λα είλαη ν βαζηθφο 

ππιψλαο αλάπηπμεο. Αλ ε Διιάδα δελ ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

απηφ ην πινχζην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ, γηα λα αλαπηχμεη ηελ ηνπξηζηηθή ηεο 

βηνκεραλία, κέζα πάληα απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ, ηφηε απιά θαηαιήγεη λα 

αληαγσληζηεί ρψξεο πνπ έρνπλ άιια ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία εκείο δελ 

δηαζέηνπκε. πσο θέξ' εηπείλ θηελά εξγαηηθά ρέξηα, καδηθφ θαη θζελφ ηνπξηζκφ θ.ιπ. 
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Δθεί ινηπφλ πνπ έρνπκε ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα κπνξνχκε λα θεξδίζνπκε 

πνηνηηθφ ηνπξηζκφ, πνπ ζα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε κέηξα δηαθχιαμεο ηνπ 

θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο. 

 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα ελέξγεηαο. Ζ Διιάδα έρεη 

κεγαιχηεξν αηνιηθφ θαη ειηαθφ δπλακηθφ απφ νπνηαδήπνηε άιιε επξσπατθή ρψξα. 

Αλ ε ρψξα καο επελδχζεη ζσζηά ζε απηέο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, κε ηξφπν 

πνπ δελ ζα θαιχπηεη απιά έλα κεγάιν κέξνο ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο αλαγθψλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα λα αλαπηχμεη θαη κία βηνκεραλία παξαγσγήο π.ρ. θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε κία ελεξγεηαθή δχλακε πνπ εμάγεη 

ηερλνγλσζία ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. Απηφ αθξηβψο είλαη αλάπηπμε 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηβαιινληηθφ πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα θαη 

ηαπηνρξφλσο εμνηθνλνκψληαο πεξίπνπ 2 εθαη. επξψ ην ρξφλν απφ εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο πνπ θάλνπκε απφ άιιεο ρψξεο.(Π. Γειιαδεηζίκαο, 1997) 

 

Έηζη ινηπφλ έρνπκε ην ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα» σο: 

Α – Τπνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή παξάκεηξν ζηηο νηθνλνκηθέο δξάζεηο θαη 

ζπλαιιαγέο  

Β – Πεδίν λέσλ επθαηξηψλ, πςειφηεξσλ απνδφζεσλ θαη αλάδεημεο λέσλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη πεδίσλ αληαγσληζκνχ. Απηά ηα πιενλεθηήκαηα ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν είλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 

1) Ζ Διιάδα είλαη πξνηθηζκέλε γεσγξαθηθά κε έλα απφ ηα πινπζηφηεξα 

νηθνζπζηήκαηα φρη κφλν ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη επξχηεξα. Απηφ θάλεη ηελ Διιάδα 

έλα ηζρπξφ νηθνηνπξηζηηθφ θαη νηθνεπηζηεκνληθφ πεδίν ελδηαθέξνληνο. 

 

2) Ο πινχηνο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζπλππάξρεη κε έλα πνιχκνξθν θαη πνηθίιν 

γεσγξαθηθφ αλάγιπθν. Απηφ ζεκαίλεη εηδηθφηεξα φηη ππάξρνπλ αθ‟ ελφο κελ ηζρπξά 

πεδία θπζηθψλ πφξσλ πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε αεηθνξηθά θαη αθ‟ εηέξνπ 

κεγάινο αηζζεηηθφο πινχηνο ηνπίσλ, ν νπνίνο απνηειεί ηζρπξφ πφιν νηθνηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο. 

 

3) πγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο είλαη 

ζρεηηθά θαιή θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα δελ είλαη κε αλαζηξέςηκα. Καη απηφ ηζρχεη, 
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παξά ηελ παξαβαηηθφηεηα ζηηο ρξήζεηο γεο, ηελ απαμησηηθή ξχπαλζε κε 

απνξξίκκαηα θαη ηηο ππξθαγηέο, ιφγσ θάπνησλ φςεσλ αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο. 

 

4) Σν ηνπηθφ ρξψκα, ε παξάδνζε θαη νη ζπλζήθεο νη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαβίσζε 

ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ κε ζχγρξνλνπο φξνπο, δελ έρνπλ εθιείςεη. 

 

5) Τπάξρεη κνλαδηθή πιεζψξα κλεκείσλ θαη παγθφζκηα αθηηλνβνιία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

 

6) Ζ ζχγρξνλε Διιάδα απνηειεί θνκβηθή ηνπνζεζία θαη δπλακηθή, ηνπιάρηζηνλ κέζα 

ζην πεξηθεξεηαθφ πάδι ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο. Αλζξσπνγεσγξαθηθά ε 

πεξηθέξεηα καο, παξά ηηο πνιηηηζκηθέο θαη γεσπνιηηηζηηθέο εληάζεηο ηεο, είλαη 

αλαδπφκελε ζην παγθφζκην επίπεδν ησλ επθαηξηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα δελ είλαη 

θνξεζκέλε. 

 

7) Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ρψξαο καο, ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, ε εμεηδηθεπκέλε 

ηερλνγλσζία θαη ε αλάπηπμε ηφζν ησλ ππνδνκψλ φζν θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

ηελ θαζηζηνχλ ηθαλή λα αμηνπνηήζεη λέεο επθαηξίεο κέζα απφ ηελ πνηφηεηα θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

 

8) Σν εζσηεξηθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη αλαπηπζζφκελν, δελ είλαη θνξεζκέλν θαη έηζη ζα απνδψζεη 

πεξηζζφηεξν ζε κήθνο ρξφλνπ. 

 

9) Τπάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπ πξντφληνο κέζα απφ ηνπο επξσπατθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο. 

 

10) Ο ηνκέαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο αλαπηχζζνληαη φιν θαη πην πνιχ 

ζηελ εζσηεξηθή δήηεζε, ηφζν ζηελ χπαηζξφ φζν θαη ζηηο αζηηθέο θνηλσλίεο. 

 

11) Ζ πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγνχλ αλαδηαξζξσηηθά θαη εηζάγνπλ 

ζπζηήκαηα ηνπηθά θαη ιεηηνπξγηθά πνπ ηνλψλνπλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη δήηεζε, 

ελψ ζπκβάιινπλ ζηελ άξζε ησλ ελδν θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 
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12) Τπάξρνπλ ηνκείο κέζα ζηηο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο γηα αλάθακςε ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα κε φξνπο νηθνινγηθνχο. Ζ ρψξα καο κπαίλεη ζηελ επνρή ηεο 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξντφλησλ θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ. Ζ ρψξα είλαη πεδίν πςεινχ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο 

αεηθνξηθέο κνξθέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή, θιπ.) Έρνπκε αθφκε θάπνηα 

δηαζέζηκε ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα ηνπ πδξνγφλνπ. 

 

13) ηνλ ηνκέα ηεο ζπζηεκαηνπνηεκέλεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο είκαζηε ζρεηηθά ζηα 

αξρηθά ζηάδηα θαη ζπλεπψο καθξηά απφ ην ζεκείν ηνπ λα είλαη ε θνηλσληθή νηθνλνκία 

θνξεζκέλνο αλαπηπμηαθφο θιάδνο. Σν πεξηβάιινλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαη ηηο κνξθέο ηεο. Απηή επηδξά 

δηαξζξσηηθά θαη βειηηψλεη πνιινχο δείθηεο θαζνξηζηηθά (αλάπηπμεο, απαζρφιεζεο, 

αληαγσληζηηθφηεηαο, θιπ.) 

 

14) Σφζν ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία, φζν θαη ζε πιήζνο επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, αλνίγεηαη ν 

δξφκνο γηα λέεο νκάδεο απαζρνινχκελσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ φπσο νη γπλαίθεο, νη 

λένη, νη εππαζείο νκάδεο θαη νη θαηεγνξίεο πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Δξγαζηαθά 

θαη επηρεηξεκαηηθά έρνπκε ινηπφλ ηελ αλάδεημε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε θαζεζηψο ππναπαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο. 

 

15) Τπάξρνπλ νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζηε 

δηεζλή αγνξά, ζπλαθείο κε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ε Διιάδα απνηειεί ηφπν ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

θαη επθαηξίαο γηα ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηφζν γηα ηελ εζσηεξηθή 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή νινθιήξσζε ηεο φζν θαη γηα ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο.  
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