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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
Ο σκοπός της εργασίας είναι να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια της πράσινής-
περιβαλλοντικής λογιστικής καθώς και η επίδραση της στις επιχειρήσεις. Για αυτόν 
λοιπόν το λόγο αναλύονται ενδελεχώς ο ορισµός, το θεσµικό πλαίσιο και οι διάφορες 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την πράσινη-περιβαλλοντική λογιστική. Όσον αφορά 
την επίδραση της πράσινης λογιστικής στις εταιρίες παρουσιάζεται µια διερευνητική 
µελέτη για τον εντοπισµό και τη µέτρηση των µεταβλητών που εµπλέκονται στη 
λογιστική για τις πράσινες πρωτοβουλίες στις εταιρίες των Ηνωµένων Πολιτειών. Με 
τον τρόπο αυτόν, µπορούν να αξιολογηθούν οι οικονοµικές και διαχειριστικές 
συνέπειες της λογιστικής για τις πράσινες πρωτοβουλίες και τις επιπτώσεις της 
σχετικά µε τις εταιρικές εκθέσεις, τους ισολογισµούς, τις ταµειακές ροές και τις δηλώ-
σεις εισοδήµατος των εταιρειών. Έτσι, γίνεται πιο εφικτή η µέτρηση του ‘’ πράσινου’’ 
κόστους των επιχειρήσεων. Αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση τουδιευθυντικού σχεδια-
σµού, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων 

 
 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 
 
Ένας από τους πιο συνηθισµένους δείκτες για τη µέτρηση του εθνικού εισοδήµατος 
είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Ο δείκτηςαυτός, ο όποιος µετράει τη συνολική 
αξία των παραγόµενων προϊόντωνκαι των προσφερόµενων υπηρεσιών, αντι-
προσωπεύει µε αρκετά δίκαιο τρόπο το προϊόν µιας χώρας, παρά το γεγονόςότι ο υπο-
λογισµός του παρουσιάζει κάποιες αδυναµίες που οφείλονται σε δυσκολίες στατιστι-
κής κυρίως φύσεως. Για παράδειγµα, ορισµένα είδη δραστηριοτήτων αγνοούνται διότι 
δεν µπορούν να µετρηθούν επαρκώς ενώ δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη στη διαµόρ-
φωση του δείκτη ούτε το προϊόν της παραοικονοµίας. 

Ενώ όµως η χρήση τέτοιων δεικτών, και γενικά η µελέτη του εθνικού εισοδή-
µατος των χωρών, έχει ως στόχο να προσφέρει το αναγκαίο πλαίσιο για µια εις βάθος 
ανάλυση του οικονοµικού συστήµατος και της αποτελεσµατικότητας του, διαπιστώνε-
ται η ύπαρξη µιας ασυνέχειας σε ότι αφορά την αποτίµηση της αξίας των φυσικών πό-
ρων. Συγκεκριµένα, ενώ τα ανθρωπογενή περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι τα κτίρια 
και ο εξοπλισµός, λαµβάνονται ως στοιχεία της παραγωγής και η αξία τους µειώνεται 
προς όφελος της αξίας των παραγόµενων προϊόντων, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τους 
φυσικούς πόρους, των οποίων οι απώλειες δεν σηµαίνουν κάποιας µορφής επιβάρυνση 
στο παραγόµενο εισόδηµα, η οποία να αντιπροσωπεύειτην οφειλόµενη στις απώλειες 
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αυτές µείωση της µελλοντικής δυνατότητας παραγωγής. Για την αντιµετώπιση του 
ζητήµατος αυτού και γενικά για το συνυπολογισµό των οικονοµικών συνεπειών από τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα έχει αναπτυχθεί η περιβαλλοντική λογιστική. 

Η περιβαλλοντική λογιστική, η οποία εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 
1980,αναγνωρίζει ότι το εξωτερικό κοινωνικό κόστος θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
στον προσδιορισµό του εθνικού και παγκοσµίου εισοδήµατος. Για παράδειγµα, αν µία 
συγκεκριµένη χώρα εξαντλεί µε ταχείς ρυθµούς τους φυσικούς της πόρους, τότε ο πα-
ραδοσιακός υπολογισµός του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος υπερεκτιµά το εισό-
δηµά της. Σύµφωνα µε την περιβαλλοντική λογιστική, τα κέρδη και οι ζηµίες που σχε-
τίζονται µε την ποιότητα του περιβάλλοντοςπρέπει να αντιµετωπίζονται όπως τα 
κέρδη και οι ζηµίες σε ένα οικονοµικό σύστηµα. 

Η αδυναµία των κλασικών µεθόδων µετρήσεως του εθνικού εισοδήµατος να 
συµπεριλάβουν τις οικονοµικές συνέπειες από περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως η εξά-
ντληση των φυσικών πόρων, αποτέλεσε κύριο θέµα στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη 
των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1992 στη Βραζιλία. 
Μάλιστα στη συνδιάσκεψη αυτή υιοθετήθηκε ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη συ-
στήµατος ενοποιηµένης περιβαλλοντικής και οικονοµικής λογιστικής. Έτσι, κατά τη 
διάρκεια των επόµενων ετών, κατατέθηκαν αρκετές προτάσεις για την τροποποίηση 
των εθνικών λογιστικών συστηµάτων, ώστε να λαµβάνονται υπόψη και κάποιες περι-
βαλλοντικές παράµετροι. Ωστόσο, οι περισσότεροι υπεύθυνοι των εθνικών λογιστικών 
συστηµάτων αντέδρασαν στην πιθανότητασηµαντικών αλλαγών στα συστήµατα 
αυτά.Αντί γι’ αυτό, αποφασίστηκε από τα Ηνωµένα Έθνη το 1993 η δηµιουργία ενός 
ευρύτερου συστήµατος, µε στόχο τον προσδιορισµό των περιβαλλοντικών και των 
οικονοµικών σχέσεων. Το νέο αυτό σύστηµα, το οποίο είναι δορυφορικό ώστε να 
επιτρέπεται η ενσωµάτωση ενός ευρύτερου φάσµατος στοιχείων, είναι στενά 
συνδεδεµένο µε τα παραδοσιακά εθνικά λογιστικά συστήµατα καθώς το κέντρο του 
ενδιαφέροντος είναι τα εθνικά στοιχεία. 

Επίσης, η περιβαλλοντική λογιστική καταβλήθηκε προσπάθεια να εφαρµοσθεί 
στις ΗΠΑ αλλά τα πρώτα αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ που έγινε το 1994 
και αναφερόταν στο 1987,η αξία των δασικών και των πετρελαϊκών πόρων των ΗΠΑ 
ήταν υψηλότερη στο τέλος της χρονιάς από ότι στην αρχή της. Το αποτέλεσµα αυτό 
φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση µε αυτό που λογικά αναµένεταιλόγω της εκµετάλ-
λευσης των πόρων. Όµως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρο-
νιάς εκείνης καταγράφτηκαν στις ΗΠΑ σηµαντικές αυξήσεις των τιµών τόσο των δα-
σικών προϊόντων όσο και του πετρελαίου. Συνεπώς, από την προσπάθεια αυτή εφαρ-
µογής της περιβαλλοντικής λογιστικής διαπιστώνεται ότι υπάρχει µία µεγάλη πρό-
κληση για τους οικονοµολόγους: η διακύµανση των τιµών τους. Η αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού, η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκει-
µένου η µεθοδολογία της περιβαλλοντικής λογιστικής να καθιερωθεί και η χρήση της 
να γίνει ευρεία, γίνεται µε τη βοήθεια της λογιστικής των φυσικών πόρων. 
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1.3∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 
Στον όρο Περιβαλλοντική Λογιστική εµπεριέχονται τρία διακριτά πλαίσια µε διαφορε-
τικές χρήσεις: 
• Η ∆ηµόσια Λογιστική είναι µια µακροοικονοµική τεχνική. Το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ) είναι ένα παράδειγµα. Το ΑΕΠ είναι το µέτρο της ροής 
αγαθών και υπηρεσιών µέσα στην οικονοµία. Αποτελεί συχνά βασικό κριτήριο 
της οικονοµικής ευηµερίας της κοινωνίας µας. Ο όρος περιβαλλοντική λογιστική 
µπορεί να αναφέρεται σε αυτό το οικονοµικό πλαίσιο. Για παράδειγµα, η περι-
βαλλοντική λογιστική µπορεί να χρησιµοποιεί φυσικές ή νοµισµατικές µονάδες 
για να αναφέρεται στην κατανάλωση των φυσικών πόρων τόσο των ανανεώσιµων 
όσο και των µη ανανεώσιµων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η περιβαλλοντική λογιστική 
ορίζεται και ως Λογιστική των Φυσικών Πόρων. 

• Η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική καθιστά ικανές τις επιχειρήσεις να ετοιµά-
ζουν χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις για χρήση από επενδυτές, δανειστές και άλ-
λους. Οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις αλλά και οι ανώνυµες εται-
ρίες γενικά πρέπει να δηµοσιεύουν πληροφορίες για τη χρηµατοοικονοµική τους 
κατάσταση τουλάχιστον κάθε χρόνο, µε βάση τους κανόνες, τις διατάξεις και τους 
νόµους που ισχύουν κάθε φορά. Η περιβαλλοντική λογιστική σ’ αυτό το πλαίσιο 
αναφέρεται στην εκτίµηση και τη δηµοσίευση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και 
στο περιβαλλοντικό κόστος από απόψεως χρηµατοοικονοµικής. 

• Η ∆ιοικητική Λογιστική είναι η διαδικασία αναγνωρίσεως, συλλογής και αναλύ-
σεως πληροφοριών κυρίως για εσωτερική χρήση. Η διοικητική λογιστική µπορεί 
να περιλαµβάνει στοιχεία για το κόστος, τα επίπεδα παραγωγής, τα αποθέµατα και 
τις συσσωρευµένες εργασίες, καθώς και άλλα ζωτικά θέµατα της επιχειρήσεως. Οι 
πληροφορίες που συλλέγονται από το σύστηµα διοικητικής λογιστικής χρησιµο-
ποιούνται για να σχεδιαστεί, να αξιολογηθεί και να ελεγχθεί η πορεία της επιχει-
ρήσεωςµε µια ποικιλία τρόπων όπως ο προγραµµατισµός και η προσέλκυση της 
προσοχής του µάνατζµεντ καθώς και ο έλεγχος και η παρακίνηση της συµπεριφο-
ράς για βελτίωση των επιχειρηµατικών αποτελεσµάτων. 

Ακριβώς όπως η διοικητική λογιστική αναφέρεται στη χρήση πολλών στοι-
χείων κόστους και αποδόσεως από τους διαχειριστές των επιχειρήσεων στη λήψη πάρα 
πολλών διαχειριστικών αποφάσεων, η περιβαλλοντική λογιστική αναφέρεται στη 
χρήση στοιχείων για το περιβαλλοντικό κόστος και την περιβαλλοντική απόδοση στις 
επιχειρηµατικές αποφάσεις και λειτουργίες. 
 
 

1.4. ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 
 
Η περιβαλλοντική λογιστική µπορεί να εφαρµόζεται από επιχειρήσεις, µεγάλες ή και 
µικρές, σχεδόν σε κάθε βιοµηχανικό κλάδο τόσο στον τοµέα της παραγωγής όσο και 
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των υπηρεσιών. Μπορεί να εφαρµόζεται σε µικρή ή µεγάλη κλίµακα(επίπεδα διερ-
γασίας, συστήµατος, προϊόντος, ολόκληρου του εργοστασίου), συστηµατικά ή ανά-
λογα µε τις ανάγκες. 

Οι εταιρίες µε επίσηµα συστήµατα διαχειρίσεως του περιβάλλοντος µπορεί να 
θελήσουν να θεσµοθετήσουν την περιβαλλοντική λογιστική επειδή είναι ένα λογικό 
εργαλείο υποστηρίξεως αυτών των συστηµάτων.  
Οµοίως, πολλές εταιρίες έχουν αρχίσει ή εξετάζουν νέες επιχειρηµατικές προσεγγίσεις 
στις οποίες η περιβαλλοντική λογιστική µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο. Τέτοιες 
προσεγγίσεις µπορεί να είναι: 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Περιβάλλοντος 

• Ανασχεδιασµός των Επιχειρηµατικών ∆ιεργασιών 
• Μείωση του Κόστους  
• Κόστος Ποιότητας και Κόστος Ποιότητας Περιβάλλοντος 

• Σχεδίαση για το Περιβάλλον/Σχεδίαση Κύκλου Ζωής 
• Εκτίµηση του Κύκλου Ζωής 

• Κοστολόγηση του Κύκλου Ζωής 
Ιστορικά, οι αξιολογήσεις των κεφαλαιακών προϋπολογισµών συχνά δεν περι-

λαµβάνουν όλες τις περιβαλλοντικές δαπάνες και εξοικονοµήσεις κόστους. Συνεπώς, 
οι αποφάσεις για τους προϋπολογισµούς κεφαλαίων µπορεί να προκαλέσουν πρόωρη 
απόρριψη επενδυτικών σχεδίων για πρόληψη της ρυπάνσεως ακόµα και αν αυτά τα 
σχέδια περιλαµβάνουν σηµαντική εξοικονόµηση περιβαλλοντικού κόστους που συχνά 
όµως παραγνωρίζεται. 
 
 

1.5. ΓΙΑΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 
 
Ο όρος περιβαλλοντική λογιστική έχει πολλές έννοιες και χρήσεις. Η περιβαλλοντική 
λογιστική µπορεί να στηρίζει τη ∆ηµόσια Λογιστική, τη Χρηµατοοικονοµική 
Λογιστική ή τη ∆ιοικητική Λογιστική των επιχειρήσεων. Πέραν αυτών, ο όρος περι-
βαλλοντικό κόστος έχει δύο τουλάχιστον βασικές διαστάσεις:  

(1) Μπορεί να αναφέρεται µόνο σε δαπάνες που επηρεάζουν απ’ ευθείας τα 
βασικά µεγέθη της εταιρίας. 

(2) Μπορεί να περιλαµβάνει τις δαπάνες για τα άτοµα, την κοινωνία και το πε-
ριβάλλον για τα οποία µια εταιρία δεν είναι υπόλογη. 

Το περιβαλλοντικό κόστος είναι ένας από τους πολλούς διαφορετικούς τύπους κό-
στους που οι επιχειρήσεις δηµιουργούν καθώς παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στους 
πελάτες τους. Η περιβαλλοντική απόδοση είναι ένα από τα πολλά κριτήρια της επιχει-
ρηµατικής επιτυχίας. Το περιβαλλοντικό κόστος και η περιβαλλοντική απόδοση προ-
καλούν την προσοχή της διευθύνσεως της εταιρίας για τους εξής λόγους: 
• Πολλές περιβαλλοντικές δαπάνες µπορούν να µειωθούν σηµαντικά ή να εξαφανι-

σθούν ως αποτέλεσµα επιχειρηµατικών αποφάσεων, αρχίζοντας από λειτουργικές 
αλλαγές και µειώσεις στις σπατάλες και τελειώνοντας µε επενδύσεις σε «φιλικές» 
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προς το περιβάλλον τεχνολογίες ή ανασχεδιασµό των προϊόντων και διεργασιών. 
Πολλές περιβαλλοντικές δαπάνες µπορεί να µην παρέχουν προστιθέµενη αξία σε 
µια διεργασία, σύστηµα ή προϊόν. 

• Οι περιβαλλοντικές δαπάνες µπορεί να εµπεριέχονται στο λογαριασµό των γενικών 
εξόδων ή και να αγνοούνται τελείως. 

• Πολλές επιχειρήσεις έχουν ανακαλύψει ότι το περιβαλλοντικό κόστος µπορεί να 
αντισταθµιστεί µε τη δηµιουργία προσόδων από πωλήσεις αποβλήτων, υπο-προϊό-
ντων ή µεταβιβάσιµων δικαιωµάτων ρυπάνσεως ή πωλήσεις «καθαρών» τεχνολο-
γιών για παράδειγµα. 

• Καλύτερη διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους µπορεί να συντελέσει στη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής αποδόσεως και σε σηµαντικά οφέλη για την ανθρώ-
πινη υγεία όπως και στην επιτυχία γενικώς της επιχειρήσεως. 

• Κατανόηση του περιβαλλοντικού κόστους και της περιβαλλοντικής αποδόσεως των 
διαδικασιών και προϊόντων µπορεί να προωθήσει πιο σωστή κοστολόγηση και τι-
µολόγηση των προϊόντων και µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στο σχεδιασµό 
περιβαλλοντικά προτιµότερων διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών για το µέλ-
λον. 

• Συγκριτικό πλεονέκτηµα ως προς τους ανταγωνιστές µπορεί να προκύψει από 
διεργασίες για προϊόντα και υπηρεσίεςπου προτιµούνται από καταναλωτές µε περι-
βαλλοντική-οικολογική συνείδηση. 

• Η λογιστική για το περιβαλλοντικό κόστος και την περιβαλλοντική απόδοση µπορεί 
να στηρίξει την ανάπτυξη και τη λειτουργία της επιχειρήσεως µε ένα ολοκληρω-
µένο σύστηµα διαχειρίσεως του περιβάλλοντος.  

 
 

 

1.6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ 

 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας δίνεται ο ορισµός της πράσινης-περιβαλλοντικής 
λογιστικής καθώς και η ιστορική αναδροµής της. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 
διακρίσεις της πράσινης-περιβαλλοντικήςλογιστικής και συγκεκριµένα τα τρία δια-
κριτά πλαίσια που εµπεριέχει. Τέλος, προσδιορίζεται το πώς και το γιατί εφαρµόζεται 
η πράσινη λογιστική. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία επισκόπηση βιβλιογραφίας, όπου αναφέρο-
νται συνοπτικά οι έρευνες διαφόρων επιστηµόνων που ασχολήθηκαν σε βάθος µε την 
πράσινη-περιβαλλοντική λογιστική καθώς και τα αποτελέσµατά τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την πράσινη-πε-
ριβαλλοντική λογιστική. Συγκεκριµένα, αρχικά αναλύεται η έννοια της βιώσιµης ανά-
πτυξης και πως η πραγµατοποίηση της οδηγεί στην πράσινη-περιβαλλοντική λογι-
στική. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερευνών διάφορων οικο-
νοµολόγων αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο της πράσινης-περιβαλλοντικής λογιστι-
κής ώστε να γίνει κατανοητό. Επιπλέον, αναλύονται παραδείγµατα περιβαλλοντικών 
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λογιστικών ζητηµάτων που συµπεριλαµβάνονται στην πράσινη-περιβαλλοντική λογι-
στική. Τέλος, παραθέτονται τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εµπεριέχουν την πρά-
σινη-περιβαλλοντική λογιστική. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεταιµια διερευνητική µελέτη για τον εντοπι-
σµό και τη µέτρηση των µεταβλητών που εµπλέκονται στη λογιστική για τις πράσινες 
πρωτοβουλίες στις εταιρίες. 

Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία επισκόπηση βιβλιογραφίας, όπου αναφέρονται 
συνοπτικά οι έρευνες διαφόρων επιστηµόνων που ασχολήθηκαν σε βάθος µε την 
πράσινη-περιβαλλοντική λογιστική καθώς και τα αποτελέσµατά τους. 

 
 

2.1. ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 
Οι Ball και Craig (2010) στην έρευνα τους ασχολούνται µε τη νέο-θεσµική θεωρία, η 
οποία συµβάλλει στην καλύτερη προετοιµασία ενός οργανισµού σε κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ζητήµατα οικοδοµώντας τις λογιστικές πράξεις του. Σκοπός, λοιπόν, 
της συγκεκριµένης έρευνας είναι να αναδειχτούννέες προοπτικές της κοινωνικής 
καιτης πράσινης λογιστικής. Βασικός είναι ο ρόλος της θεσµικής θεωρίας στην 
κατανόηση των λογιστικών αλλαγών οι οποίες είναι απαραίτητες έτσι ώστε να δοθούν 
πιο εύκολες απαντήσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η µεθοδολογία 
που χρησιµοποιεί ο ερευνητής είναι η περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη των 
θεσµικών αναλύσεων που είχαν µέχρι τότε δηµοσιευτεί. 

Ο ερευνητής δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο πως η κοινωνική και η περιβαλλο-
ντική λογιστική αντιδρούν στις κοινωνικές πιέσεις. Το συµπέρασµα είναι ότι υπάρχουν 
παραδοχές σχετικά µε την κατεύθυνση της δηµόσιας πίεσης. Συγκεκριµένα ενώ τα 
συµφέροντα και οι οργανισµοί αποτελούν πολύ σηµαντικά στοιχεία των λογιστικών 
µοντέλων, υπάρχει έλλειψη εµπειρικής εργασίας στο συγκεκριµένο τοµέα. 

 
Σκοπός της έρευνας των Deegan και Blomquist(2006) είναι η µελέτη της επί-

δρασης των ΜηΚυβερνητικών Οργανώσεων στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων στα 
ζητήµατα της αποκάλυψης περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών. Οι συγ-
γραφείς εστίασαν την έρευνα τους σε επιχειρήσεις στην Αυστραλία και παρατήρησαν 
πως τους ασκείται πίεση από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση WWF 
(WorldWildFundforNature). Επίσης, επικεντρώθηκαν στη µελέτη των επενδυτών των 
επιχειρήσεων καθώς και µε την ανεύρεσητων µηχανισµών των χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αποκαλύψουν τις περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές πληροφορίες τους. 

 
Η έρευνα τωνHimanshuκαιRout (2010)διαπραγµατεύεται αν η πράσινη-

περιβαλλοντική λογιστική επηρεάζει την ανάλυση πολιτικών θεµάτων, εξετάζοντας το 
αποτέλεσµα της προστασίας του περιβάλλοντος στην οικονοµική ανάπτυξη, τις επι-
δράσεις της εφαρµογής περιβαλλοντικών και φυσικών πολιτικών και τη σύνδεση µε-
ταξύ εµπορίου και περιβαλλοντικής πολιτικής. 



8 

 

Συγκεκριµένα το αποτέλεσµα της προστασίας του περιβάλλοντος στην οικονο-
µία και την απασχόληση είναι ένα θέµα αµφιλεγόµενο. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν 
ότι τα εκ του νόµου όρια για τη ρύπανση του περιβάλλοντος µειώνουν την οικονοµική 
ανάπτυξη. Χρησιµοποιώντας το µοντέλο του Denison’s(1985) και υιοθετώντας πλή-
ρως τα δεδοµένα από τους εθνικούς λογαριασµούς ο ερευνητής υποστήριξε πως κατά 
την περίοδο 1973-1982 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόντων Η.Π.Α. µειώθηκε κατά 
0,09% το χρόνο εξαιτίας περιορισµών για την καταπολέµηση της ρύπανσης. 

Όσον αφοράτα οφέλη και το κόστοςτης εφαρµογής περιβαλλοντικών και φυ-
σικών πολιτικών διαφέρουν ανάµεσαστις βιοµηχανίες ή στις οµάδες ατόµων µε δια-
φορετικό εισόδηµα. Για παράδειγµα πολίτες που κατέχουν υψηλά εισοδήµατα προτι-
µούντηβελτιωµένη ποιότητα νερού αφού οι περισσότερες βελτιώσεις γίνονται σε 
αστικές περιοχές. Επιπλέον, υψηλότεροι κανόνες µπορούν να επιβληθούνστηνποιό-
τητα του αέρα στηνεργασία σε βιοµηχανίες που ρυπαίνουν περισσότερο το περιβάλ-
λον. Μια τέτοια αντίληψη µπορεί να ωθήσει στο να ληφθούν πρωτοβουλίες που θα 
συµβάλλουν στη βελτίωση της πολιτικής. 

Τέλος, στη σύνδεση µεταξύ εµπορίου και περιβαλλοντικής πολιτικής κυριαρχεί 
η αντίληψη ότι τα έθνη δεν είναι δυνατό να εφαρµόζουν πολιτικές χωρίς πρώτα να 
εξετάζουν τι συµβαίνει στις υπόλοιπες χώρες. Για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση 
των φυσικών κεφαλαίων ενδείκνυται η χρησιµοποίηση των εθνικών συστηµάτων λο-
γιστικής που περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες αναφορικά µε εθνικές και περιβαλ-
λοντικές πηγές. Εµπορικοί περιορισµοί δεν έχουν χρησιµοποιηθεί όταν η παραγωγή 
και οι µέθοδοι µεταποίησης µιας χώρας έχει ως αποτέλεσµα την υπερβολική απόρριψη 
ρύπων όπως άνθρακας ή τα οξείδια του αζώτου. Ο λόγος για το συγκεκριµένο γεγονός 
είναι η δυσκολία προσδιορισµού των επιπτώσεων των διασυνοριακών ρύπων στις δα-
πάνες της βιοµηχανίας. Κλείνοντας ο ερευνητής υποστηρίζει πως η ύπαρξη µιαςπερι-
εκτικής πηγής δεδοµένων για τον εντοπισµό των αιτιών των οικονοµικών προβληµά-
των που σχετίζονται µε το περιβαλλοντικό management καθώς και η διαδικασία συλ-
λογής πληροφοριών για ένα ενιαίο ολοκληρωµένο σύνολο δεδοµένων που θα βοηθή-
σουν στην ανάπτυξη νέων ιδεών αποτελούν δυο σοβαροί λόγοι για την ενσωµάτωση 
των περιβαλλοντικών και φυσικών πηγών στους εθνικούς λογαριασµούς. 

 
Σκοπός της έρευνας των Ienciuetal (2010) είναι η ανάδειξη των τρεχουσών 

ερευνών στο πεδίο της πράσινης-περιβαλλοντικής λογιστικής. Οι ερευνητές τονίζουν 
τη σηµασία της κοινωνικής ευθύνης, που συνδέει την εταιρεία µε την κοινωνία, στην 
επίτευξη του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης. Η έρευνα χρησιµοποιεί µια 
δηµοσιευόµενη µελέτη έρευνας για την πράσινη-περιβαλλοντική λογιστική, έχοντας 
µια θετική και εποικοδοµητική στάση απέναντι της, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι 
επικριτικές προσεγγίσεις. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότιοι λογιστικές έρευνες στο πεδίο της 
πράσινης-περιβαλλοντικής λογιστικής είναι οι πλέον πολυπληθείς στο πεδίο των ερευ-
νών της κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής. Επιπλέον, οι έρευνες στο πεδίο 
της πράσινης- περιβαλλοντικής λογιστικής είναι αθροιστικά περισσότερες σε σύ-
γκριση µε άλλα πεδία όπως η περιβαλλοντική διοικητική λογιστική. Τέλος, παρόλο 
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που έχουν ήδη δηµιουργηθεί οι αναγκαίες συνθήκες για την εισαγωγή διεθνών προτύ-
πων και κανονισµών το συγκεκριµένο θέµα εξακολουθεί να καθυστέρει. 

 
Οι Orlitzky και Whelan (2007)στην έρευνα τους ασχολούνται µε την ανάλυση 

της θεωρίας της κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής σε οργανωτικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Υποστηρίζουν πωςτο επίπεδο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
λογιστικής θα πρέπει να καθοριστεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστετο οριακό κόστος της να 
ισούται µε το οριακό κέρδος σε επίπεδο επιχείρησης ή το οριακό κόστος της στην 
κοινωνία να ισούται µε οριακό κέρδος στην κοινωνία σύµφωνα µε τα δόγµατα της 
κοινωνικής αποτελεσµατικότητας. Επιπλέον στην έρευνα παρουσιάζονται τα τρέχουσα 
εµπειρικά στοιχεία αναφορικά µε τις χρηµατικές παροχέςτων κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών δηµοσιοποιήσεων και προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα για τη 
βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής. Τέλος, οι ερευνητές τονί-
ζουν τη σηµασία των ηθικών και πολιτικών συστηµάτων για την κοινωνική και περι-
βαλλοντική λογιστική, αφού όλες οι οργανωτικές αποφάσεις των εταιριών λαµβάνο-
νται από αυτά. 

 
OMathews (2004) στην έρευνα του ασχολήθηκε µε τις θεωρητικές προσεγγί-

σεις της περιβαλλοντικής λογιστικής κατατάσσοντας τις σε τέσσερις µεγάλες κατηγο-
ρίες. Συγκεκριµένα οι τέσσερις κατηγορίες είναι οι εξής :α) τη θεωρία της κριτικής 
σκέψης, β) τη θεωρία του κοινωνικού συµβολαίου, γ)τη θεωρία της οργανωτικής νο-
µιµοποίησης και δ) την επιχειρησιακή-κεντρική θεωρία. Επιπλέον υποστήριξε πως η 
µαρξιστική θεωρία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη βασική κοινωνικοπολιτική θεω-
ρία που συνδέεται µε τη λογιστική. Τέλος, ο Mathews τόνισε πως οι συγγραφείς που 
ασχολούνται µε θέµατα περιβαλλοντικής και κοινωνικής λογιστικής προσεγγίζουν 
περισσότερο ακαδηµαϊκά τα συγκεκριµένα θέµατα, χωρίς να κάνουν ουσιαστικές πα-
ρεµβάσεις και να εισάγουν καινοτοµίες. 

 
Σκοπός της έρευνας τουJones (2010) είναι να αναπτύξει ένα θεωρητικό 

µοντέλο για την υποστήριξη της πράσινης- περιβαλλοντικής λογιστικής. Το θεωρητικό 
µοντέλο υιοθετεί την άποψη ότι ο πλανήτηςβρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της 
περιβαλλοντικής αλλαγής, εποµένως η βιοµηχανία έχοντας µεγάλη επίδραση στο 
περιβάλλον οφείλει να δράσει προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο συγκεκριµένος κίν-
δυνος. Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η σχέση ανάµεσα στη βιοµηχανία και το 
περιβάλλον. Επιπλέον αναφέρει πως πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η βιώσιµη 
ανάπτυξη και η θέσπιση µια καινούριας λογιστικής που θα περιορίζει τις εταιρικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού η ισχύουσα λογιστική είναι ανεπαρκής. Επίσης, 
προβάλλεται ο ισχυρισµός πως όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν το δικαίωµα να 
λαµβάνουν πληροφορίες σχετικές µε την πράσινη περιβαλλοντική λογιστική από την 
εταιρία. 

Ο Jones αναφέρει ακόµα πως υπάρχουν πολλές συνέπειες από την αποδοχή 
αυτού του θεωρητικού µοντέλου. Πρώτα από όλα άµεση δράση για την αποφυγή των 
απειλών θα πρέπει να αναλάβουν οι λογιστές και οι managers. Ακόµα οι 
περιβαλλοντικές συνέπειεςτης οργανωτικής δραστηριότητας δεν καταγράφονται από 
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το παραδοσιακό λογιστικό πρότυπο. Τέλος, υπάρχειάµεση ανάγκη για διερεύνηση 
πιθανών εναλλακτικών νοµισµατικών και µη νοµισµατικών συστηµάτων αποτίµησης. 

 
Οι DeBeer και Friend (2006) στην έρευνα τους ασχολούνται µε τη χρήση του 

µοντέλου EEGECOST που σχεδιάστηκε για να προάγει την πράσινη-περιβαλλοντική 
λογιστική στη Νότιο Αφρική καθώςπαρατηρείται έλλειψηπεριβαλλοντικών λογιστικών 
συστηµάτων. Αρχικά αναφέρουν πωςοι επιχειρήσειςγια να αντιµετωπίσουν τα 
προβλήµατα και τις αβεβαιότητες που δηµιουργούνται απότις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές υποχρεώσειςτης λειτουργίας τους χρησιµοποιούν περιβαλλοντικές 
εκτιµήσεις και λογιστικές τεχνικές. Ησυµβολή της πράσινης-περιβαλλοντικής 
λογιστικής έγκειται στο να εκφράζονται οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις ως περιβαλλοντικό κόστος. Η µεθοδολογία της έρευνας στηρίχτηκε στη 
χρησιµοποίηση του µοντέλου EEGECOST σε ένα casestudy σχετικό µε την αξιολό-
γηση του κύκλου ζωής της διαδικασίας παραγωγής τσιγάρων. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν πως τοσυγκεκριµένο µοντέλο έχει δυο λει-
τουργίες : 

Τη λογιστική λειτουργία που χρησιµοποιεί ένα κόστος αποθέµατος που εκχωρεί το 
περιβαλλοντικό κόστος σε ένα συγκεκριµένου τύπου κόστους και την κεφαλαιακή 
λειτουργία για την εκτίµηση της επένδυσης.  
Από τη µελέτη του casestudy αποδείχτηκε ότι η λογιστική είναι απαραίτητη για 
όλες τις περιβαλλοντικές δαπάνες, τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών, 
κατανεµηµένες σε κατηγορίες σε ένα δοµηµένο µοντέλο περιβαλλοντικής λογιστι-
κής. Κλείνοντας οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα πως το µοντέλο 
EEGECOST βοηθάει τις βιοµηχανίες την Νοτίου Αφρικής να εντοπίσουν και να 
κατανέµουν το περιβαλλοντικό κόστος µέσα σε κατηγορίες περιβαλλοντικών µέ-
σων, κάνοντας ευκολότερη τη λήψη εταιρικών αποφάσεων. 

 
Oι Patrutetal(2008) αναφέρουν ότι η Πράσινη-Περιβαλλοντική Λογιστική 

συµβάλει στην αναγνώριση και στην καταµέτρηση του κόστους στην σχέση ανάµεσα 
στις εταιρίες και στο περιβάλλον, που προκύπτει από την εξάλειψη των επιπτώσεων 
των οικολογικών καταστροφών.Το περιβαλλοντικό κόστος είναι δυνατόν να οδηγήσει 
στη µεγιστοποίηση του κέρδους µε την εφαρµογήτωνκατάλληλων περιβαλλοντικών 
µέτρων ενώ σχετίζεται στενά µε το όφελος της εταιρίας. Πρακτικά λοιπόν η εταιρία 
µπορεί να περιορίσει τις περιβαλλοντικές δαπάνεςεφαρµόζοντας τις κατάλληλες 
περιβαλλοντικές πολιτικές που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος 
αποφεύγοντας περιβαλλοντικές καταστροφές και πρόστιµα. 

∆υο στάδια περιλαµβάνει η µεθοδολογία της διαχείρισης των δαπανών που εκ-
πίπτουν από την πράσινη-περιβαλλοντική λογιστική : 
• Το πρώτο στάδιο αποτελείται από την αναγνώριση, την είσπραξη και τον έλεγχο 

του δηµιουργούµενου κόστους από τη σχέση της εταιρίας-περιβάλλον και από τη 
δηµιουργία περιβαλλοντικών δηµοσιονοµικών καταστάσεων  

• Στο δεύτερο στάδιο τα δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσεων του περιβάλλο-
ντοςαναλύονταικαι σύµφωνα µε αυτά λαµβάνονται αποφάσεις που στοχεύουν στον 
περιορισµό των δαπανών που προέρχονται από τις περιβαλλοντικές καταστροφές. 
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Τέλος τα κόστη από τη σχέση εταιρίας-περιβάλλον συλλέγονται από τα ακό-
λουθα: 
• Από τις τιµές απόκτησης των µηχανηµάτων, του εξοπλισµού και των µεταφορι-

κών µέσων 
• Από τις τιµές απόκτησης οικολογικών πρώτων υλών που µειώνουν ή ακόµα 

εξαλείφουν τις δαπάνες που δηµιουργούνται από τη µόλυνση του περιβάλλο-
ντος 

• Από τέλη ή πρόστιµα που προκύπτουν από τη περιβαλλοντική ρύπανση 
 

 

2.2. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
 
Σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) ένα από τα σηµαντικότερα 
βήµατα για την εφαρµογή της µεθόδου της περιβαλλοντικής λογιστικής του Κύκλου 
Ζωής του Προϊόντος είναι ο καθορισµός των στόχων και των σκοπών της µεθόδου. 
Στοσυγκεκριµένο βήµατίθενται οι στόχοι, οι παράµετροικαι τα όρια εντός των οποίων 
θα πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες µετρήσεις. Οι DeMonteetal(2005) ανέλυσαν 
εκτενέστερα το συγκεκριµένο βήµα και πρότειναν βήµατα γιατην περαιτέρω 
διερεύνηση του όπως: 

• Τον προσδιορισµό µε ακρίβεια των στόχων της µεθόδου για κάθε µελέτη περίπτω-
σης( λ.χ. διάφορες εναλλακτικές µεθόδους υπολογισµού και αξιολόγησης των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων) και την επιλογή των τελικών χρηστών των αποτελε-
σµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου(λ.χ. για την εσωτερική ή 
την εξωτερική χρήση). 

• Τον καθορισµό µε ακρίβεια των ορίων του συστήµατος το οποίο πρόκειται να 
ρυθµιστεί και να µελετηθεί 

• Τον καθορισµό της λειτουργικής µονάδας που θα χρησιµοποιηθεί ως βάση 
υπολογισµού των προς καταγραφή πληροφοριών. Το βήµα αυτό συνδέεται έµ-
µεσα µε το προηγούµενο βήµα, δηλαδή τον καθορισµό των εσωτερικών και εξω-
τερικών ορίων του συστήµατος. 
Οι ερευνητές τονίζουν επιπλέον πως για την διευκρίνιση των ορίων τίθενται δύο 

ενδεχόµενα: 
• Είτε ως ενιαίο σύστηµα να θεωρηθεί ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος, 

οπότε πρέπει να παρακολουθείται η «ζωή» των πρώτων υλών από την εξαγωγή 
τους από το έδαφος έως την επιστροφή τους σε µορφή απορριµµάτων σε αυτό 
ανεξάρτητα του φορέα που έχει την ευθύνη για κάθε φάση του κύκλου, είτε  

• Το σύστηµα αναφοράς να περιοριστεί απλώς στα όρια µιας και της ίδιας 
επιχείρησης, δηλαδή στο επίπεδο των εισροών και των εκροών που χρησιµοποι-
ούνται από την ίδια επιχείρηση στην οποία εστιάζεται το ενδιαφέρον µας. 
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Ο Steen (2005) στην έρευνα του ασχολήθηκε µε την ανάλυση της µεθόδου του 
Κύκλου Ζωής του Προϊόντος. Η συγκεκριµένη µέθοδος αναπτύχθηκε προκειµένου να 
µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε κάθε τµήµα του κύκλου ζωής των ενεργειακών 
πόρων που θεωρείται πρόσφορο. Ο Steen αρχικά τόνισε τη σηµασία του ακριβή προσ-
διορισµού του χρόνου που προκύπτουν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια 
ασχολήθηκε µε τον προσδιορισµό του γεωγραφικού χώρου υποβάθµισης του περιβάλ-
λοντος. Το συγκεκριµένο πρόβληµα ανακύπτει από το γεγονός ότι η κάθε επιχείρηση 
είναι αναγκασµένη να καταβάλει το κόστος αποκατάστασης από την υποβάθµιση του 
περιβάλλοντοςστη δική της περιοχή. Τέλος, εξήγαγε το συµπέρασµα πως για να 
εφαρµοσθεί η συγκεκριµένη µέθοδος θα πρέπει να ακολουθηθούν τα συγκεκριµένα 
βήµατα : 

• Καθορισµός των ενδιαφερόµενων οµάδων, δηλαδή των κοινωνικών οµάδων που 
επιβαρύνονται από τη λειτουργία της επιχείρησης 

• Υπολογισµός του κόστους που σχετίζεται µε την επιχείρηση 

• Υπολογισµός του εξωτερικού κόστους  
• Υπολογισµός του εσωτερικού κόστους 

• ∆ηµοσίευση του εσωτερικού και εξωτερικού κόστους στις περιβαλλοντικής εκθέ-
σεις της επιχείρησης 

 
 

2.3. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 
 
Σκοπός της έρευνας των Qian καιBurritt (2007) είναιη κατανόηση και η 

ανάλυση της πράσινης περιβαλλοντικής λογιστικής στον τοµέα της διαχείρισης 
αποβλήτων έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της µελέτης να γίνουν αφορµή για να ανακα-
λυφθούν ευκαιρίες και να δηµιουργηθούν νέα πολιτικές από τον περιορισµό της πολυ-
πλοκότητας που χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο πεδίο. Αυτή η έρευνα µελετά τιςπερι-
βαλλοντικές λογιστικές πρακτικές που εφαρµόζει µια τοπική κυβέρνηση της Αυστρα-
λίας στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Αρχικά στην έρευνα διαπιστώθηκε 
ότι το επίπεδο της περιβαλλοντικής λογιστικής κόστους υπολείπεται του επιπέδου της 
ροής αποβλήτων, αν και η τοπική κυβέρνηση χρησιµοποιεί περισσότερο φυσικές πλη-
ροφορίες αναφορικά µε τις ροές αποβλήτων έναντι νοµισµατικών πληροφοριών. Οι 
εξωτερικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διάθεσης των αποβλήτων συχνά περνούν 
απαρατήρητες και δείχνουν το χαµηλό επίπεδο των πρακτικών. Οιερευνητέςάντλησαν 
πληροφορίες για τη συλλογή των στοιχείων από έρευνες που διεξήχθησαν από την 
τοπική κυβέρνηση. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι πολύπλευρα και πολυδιάστατα. Πρώτα 
από όλα η τοπική κυβέρνηση ασχολείται περισσότερο µε τις φυσικές πληροφορίες που 
σχετίζονται µε τις φυσικές ροές των αποβλήτων έναντι των νοµισµατικών πληροφο-
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ριών. Εποµένως οι εξωτερικές περιβαλλοντικές πληροφορίες θα αντληθούν λιγότερο 
από την τοπική κυβέρνηση µελλοντικά. Τέλος, µολονότιοι υπηρεσίες και οι δραστη-
ριότητες των αποβλήτων επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές λογιστικές πρακτικές δεν 
δίνουν πλήρεις εξηγήσεις για τη µεταβλητότητά τους.  

 
Οι Ayoolaκαι Tajudeen (2011) στην έρευνα τους ασχολούνται µε την επίδραση 

της διαδικασίας καύσης του φυσικού αερίου στην πράσινη περιβαλλοντική λογιστική. 
Η συγκεκριµένη έρευνα εστιάζεται στον κλάδο της πετρελαϊκής βιοµηχανίας της Νι-
γηρίας. Αρχικά η έρευνα µελετά τις τρέχουσες δηµοσιεύσεις των πληροφοριών για τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια εξετάζει το επίπεδο της 
αποκάλυψης των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Τέλος, η έρευνα ασχολείται µε την 
υιοθέτηση από πλευράς των εταιριών της Νιγηρίας των καλύτερων πρακτικών για τη 
διαδικασίας καύσης του φυσικού αερίου στην πράσινη-περιβαλλοντική λογιστική. Η 
µεθοδολογία της έρευνας περιλαµβάνει τη συλλογή δεδοµένων µέσω συνεντεύξεων 
ανάµεσα σε δέκα εταιρίες του κλάδου. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι εταιρίες διαφέρουν όσον αφορά τον 
τρόπουποβολής των αναφορών τους, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη σύγκρισης 
των αναφερόµενων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη µια εταιρία στην άλλη. 
Τέλος, παρά το γεγονός ότι οι εταιρίες παρείχαν στοιχεία αναφορικά µε τις παγκόσµιες 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, η έρευνα για τις επιπτώσεις των συγκεκριµένων 
αερίων στο περιβάλλον ήταν περιορισµένη. 

 
 

 

2.4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

 
 
Οι Thompson και Cowton (2004) χρησιµοποιώντας ως µεθοδολογία στην 

έρευνα τους την ταχυδροµική αποστολή ερωτηµατολογίων αξιολόγησης των τραπεζών 
που ειδικεύονται στον εταιρικό δανεισµό στο Ηνωµένο Βασίλειο, εξετάζουν τη σχέση 
µεταξύ της ζήτησης περιβαλλοντικών πληροφοριών και του τραπεζικού δανεισµού. 

Στην έρευνα τους εστιάζουν σε τι βαθµό οι τράπεζες του Ηνωµένου Βασιλείου 
στις δανειακές εταιρικές τους αποφάσεις ενσωµατώνουν την περιβαλλοντική διά-
σταση, τις πηγές των πληροφοριών που χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες όταν λαµ-
βάνουν εταιρικές δανειακές αποφάσεις που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική διά-
σταση και την άποψη των τραπεζιτών αναφορικά µε τις εξελίξεις στα περιβαλλοντικά 
θέµατα. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι τράπεζες ενδιαφέρονται γιατις 
περιβαλλοντικέςπληροφορίες στις επιχειρήσειςπροσπαθώντας να τις βελτιώσουν πε-
ρισσότερο µελλοντικά. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ενδείξεις από την έρευνα ότι οι 
τράπεζες ενδιαφέρονται για εξωτερική ή περιοδική καθαρή κοινωνική συνεισφορά ή 
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για την δηµιουργία λογιστικών περιουσιακών στοιχείων για τις βασικές φυσικές πήγες 
από τις οποίες η επιχείρηση είναι οικονοµικά εξαρτώµενη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ- ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 Η σχέση µεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος ήταν πάντα 
πολύπλοκη. Ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα µέρος του φυσικού κόσµου αλλά και έξω 
από αυτόν. Η γενική επιστηµονική άποψη είναι ότι έχουµε εξελιχθεί µέσω της φυσικής 
επιλογής από το ζωικό βασίλειο, αλλά µέσω της χειραγωγούµενης τεχνολογίας όλο και 
περισσότερο διαµορφώνουµε το φυσικό περιβάλλον. Με αυτήν την έννοια, είµαστε 
τόσο µέσα όσο και έξω από το παραδοσιακό φυσικό περιβάλλον, τόσο ως συµµετέχο-
ντες όσο και ως παρατηρητές. Έτσι, λοιπόν, εµείς διαµορφώνουµε και συγκροτούµε το 
περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα είµαστε ικανοί να παρατηρούµε και να καταγράφουµε 
τόσο το περιβάλλον όσο και την επίδραση µας σε αυτό. 

Μία αυξανόµενη αναγνώριση των επιπτώσεων των ανθρώπων στο περιβάλλον 
οδήγησε σε µία ριζοσπαστική επανεξέταση των παραδοσιακών οικονοµικών, ηθικών 
και λογιστικών παραδοχών. Τη δεκαετία του 1970, για παράδειγµα, υπήρχε µία νέα 
ανησυχία σχετικά µε το ζήτηµα των περιορισµών του ερµηνευτικού υποδείγµατος της 
παραδοσιακής διαχείρισης. Ο Chastain (1973), ο Gambling (1974), ο Ullman (1976) 
και οι Dierkes και Preston (1977), µεταξύ άλλων, εξερεύνησαν τη σύνδεση ανάµεσα 
στη λογιστική, τις οργανώσεις και την κοινωνία. Στη δεκαετία του 1990, το ενδιαφέ-
ρον στράφηκε πιο συγκεκριµένα σε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Πιο πρόσφατα, υπήρ-
ξαν προσπάθειες να τεθούν σε εφαρµογή τα περιβαλλοντικά ζητήµατα.  

Είναι αναµφισβήτητα αληθές ότι οι ανησυχίες σχετικά µε το περιβάλλον βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο τις τελευταίες δύο δεκαετίες µετά το Κιότο. Έλαβαν χώρα µία 
σειρά από παγκόσµιες συνεδριάσεις προκειµένου να συζητηθεί, µεταξύ άλλων, και η 
αλλαγή του κλίµατος. Μετά την έκθεση Στέρν (2006) υπάρχει ένα νέο παγκόσµιο εν-
διαφέρον σε θέµατα περιβάλλοντος γενικότερα, και στις τεχνικές µείωσης του άν-
θρακα ειδικότερα. Η λογιστική άπτεται σε αυτές, για παράδειγµα, µέσω της εµπορίας 
εκποµπών άνθρακα και η συµµετοχής της είναι πιθανόν να αυξηθεί. Επίσης, βασίζεται 
σε µία προσωπική πεποίθηση ότι οι εταιρίες πρέπει να εµπλακούν µε περιβαλλοντικά 
θέµατα. 
 
 

3.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
 
 
Στην πρώτη υπόθεση είναι ότι το περιβάλλον απειλείται. Η φύση και η σοβαρότητα 
της απειλής αυτής είναι συζητήσιµη, αλλά, στην ουσία, η πλειοψηφία των πιο 
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ευυπόληπτων επιστηµονικών πηγών συµφωνεί ότι ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα σύ-
νολο περιβαλλοντικών προβληµάτων όσο βαδίζουµε στην τρίτη χιλιετία. 

Ίσως, ο κύριος κίνδυνος που ελλοχεύει εντόνως σήµερα είναι η κλιµατική αλ-
λαγή, η οποία τείνει να επιδεινωθεί από την υπερθέρµανση του πλανήτη. Η ρύπανση 
συσσωρεύει τη θέρµανση και την εµποδίζει να εξέρθει από τη γη.Μεταξύ άλλων, αυτό 
προκαλεί το λιώσιµο των πάγων και την αύξηση της στάθµης της θάλασσας. 
Υπάρχουν, ακόµα, πολυάριθµα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το στρώµα του όζοντος 
έχει διαβρωθεί. Η ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα πάσχει λόγω της συγκέντρωσης 
του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, ενώ η όξινη βροχή προκαλεί περιβαλλοντική ζηµία 
και υποβάθµιση. Τέλος, τόσο ο αέρας, όσο και τα θαλάσσια ύδατα, το πόσιµο νερό και 
η γη απειλούνται από ρύπους. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι όλες αυτές οι περιβαλλοντι-
κές αλλαγές και οι ζηµίες οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.  
 
 

3.3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
 
Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον άνθρωπο και τη βιοµηχανία που ασκούν µεγάλη 
επιρροή στο περιβάλλον. Το ευρωπαϊκό τοπίο, σε µεγάλο βαθµό, διαµορφώθηκε από 
τις γεωργικές δραστηριότητες. Στην Αµερική επηρεάστηκαν δραστικά από άπληστους 
Ευρωπαίους αποίκους. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση η σχέση µεταξύ των ανθρώ-
πων και της φύσης άλλαξε δραµατικά. Παραδοσιακά η ανθρώπινη δραστηριότητα δια-
µόρφωσε το περιβάλλον σταδιακά, αλλά σήµερα η ανθρώπινη επίδραση και κυρίως η 
βιοµηχανική δραστηριότητα, είναι πολύ σηµαντική σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτή-
των. 
 
 

3.4. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
 
ΗΒιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί έναν σπουδαίο γενικό στόχο για όλα τα πεδία της ζωής 
όπως η οικονοµία και η κοινωνία. Η σηµασία της αντικατοπτρίζεται από το ολοένα 
αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη µελέτη της περιβαλλοντικής λογιστικής. Οι τεχνικές 
που περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική λογιστική είναι δυνατό να προκαλέσουν 
αλλαγές στο φυσικό κεφάλαιο τόσο από την πλευρά ενός ολόκληρου έθνους όσο και 
από την πλευρά µια συγκεκριµένης εταιρίας. Κατά τη δεκαετία του 1980, όπου το 
ενδιαφέρον για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη αυξήθηκε, παρατηρήθηκε ότι οι παραδοσιακές 
λογιστικές εκθέσεις απέτυχαν να ενσωµατώσουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
αποτελέσµατα. Η συγκεκριµένη αποτυχία οδήγησε σταδιακά στην τόνωση του 
ενδιαφέροντος για την περιβαλλοντική και κοινωνική λογιστική, που γρήγορα εξελί-
χθηκε σε βιωσιµότητα. Η βιωσιµότητα υπολογίζει την απόδοση µε την παροχή πληρο-
φοριών αναφορικά µε τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
έναν οργανισµό.  
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Η περιβαλλοντική λογιστική έχει εξελιχθεί σε τρία βασικά επίπεδα πολυπλοκό-
τητας. Στο αρχικό στάδιο καταγράφονται οι περιβαλλοντικές πολιτικές, περιγράφονται 
τα περιβαλλοντικά συστήµατα management, παρέχονται δεδοµένα για τη φυσική πηγή 
διατήρησης πρωτοβουλιών και εκθέσεις σχετικά µε τις εκποµπές ρύπων. Στο δεύτερο 
στάδιο χρησιµοποιούνται οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται ει-
δικά σε περιβαλλοντικά θέµατα, όπως η διαχείριση λογιστικών πληροφοριών, ο καθο-
ρισµός του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και οι πρωτοβουλίες ανακύ-
κλωσης. Το τρίτο στάδιο περιλαµβάνει τη λογιστική βιωσιµότητα, η οποία υπολογίζει 
την οργανωτική απόδοση και περιλαµβάνει περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς και κοι-
νωνικούς στόχους µε τη χρήση ενός πίνακα δεικτών χρηµατοοικονοµικής και µη χρη-
µατοοικονοµικής απόδοσης. 

Η πραγµατοποίηση µιας βιώσιµης ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις καθορίζει 
την εµφάνιση της “πράσινης λογιστικής” ή “οικολογικής περιβαλλοντικής λογιστι-
κής”. Αυτό επίσης καθορίστηκε, αφενός, από την ανάγκη να επιλύσουµε τα αυξανό-
µενα προβλήµατα του φυσικού περιβάλλοντος και από την ανάγκη λήψης συναφών 
αποφάσεων σχετικά µε την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης και, αφετέρου, 
από την αυξανόµενη ανησυχία των διαφόρων χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων 
σχετικά µε την επίδραση της επιχείρησης στο περιβάλλον. 

Η πράσινη ανάπτυξη αντιπροσωπεύει µια διαδικασία αναγνώρισης, υπολογι-
σµού, ελέγχου, ανάλυσης και αναφοράς των δαπανών που γεννιούνται από τη σχέση 
της επιχείρησης-περιβάλλοντος, που προκύπτει από την πρόληψη, τον περιορισµό και 
την εξάλειψη των επιπτώσεων των οικολογικών καταστροφών µε ευνοϊκό αντίκτυπο 
στην εταιρία και το περιβάλλον.  

Η ιδέα της αναγνώρισης, του υπολογισµού, του ελέγχου, της ανάλυσης και της 
αναφοράς των δαπανών που προκύπτουν από την σχέση εταιρίας-περιβάλλοντος έχει 
επίσης σαν βάση της ότι αυτό το κόστος κάποιες φορές έχει µία τάξη µεγέθους που 
έχει στενή σχέση µε το όφελος της εταιρίας. Έτσι, το περιβαλλοντικό κόστος αντιπρο-
σωπεύει το πιθανό ποσό µεγιστοποίησης του κέρδους από τη λήψη περιβαλλοντικών 
µέτρων. Ουσιαστικά, αυτά τα έξοδα που σχετίζονται µε τη σχέση εταιρίας-περιβάλλο-
ντος θα µπορούσαν να αποφευχθούν µε την υιοθέτηση µίας αποτελεσµατικής πολιτι-
κής προστασίας του περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα η εταιρία να απαλλαγεί από πιθα-
νές ανακτήσεις των περιβαλλοντικών ζηµιών, αµοιβώνή των κυρώσεων που οφείλο-
νται στους οργανισµούς που προστατεύουν το περιβάλλον κ.λπ. 
Η µεθοδολογία της διαχείρισης των δαπανών που δηµιουργούνται από τη σχέση επι-
χείρησης-περιβάλλοντος η οποία διευκολύνεται από την πράσινη λογιστική περιλαµ-
βάνει δύο στάδια : 

1. το πρότερο στάδιο αποτελείται από τον εντοπισµό, τη συλλογή και τον έλεγχο των 
δαπανών που προκύπτουν από τη σχέση εταιρίας- περιβάλλοντος και την εκπό-
νηση των περιβαλλοντικών οικονοµικών καταστάσεων (αναφορά) 

2. το επόµενο στάδιο συνίσταται στην ανάλυση και την ερµηνεία των δεδοµένων 
στις περιβαλλοντικές οικονοµικές καταστάσεις και, στη βάση τους, οι αποφάσεις 
λαµβάνονται σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα που είναι να εισαχθούν ώστε, στο 
µέλλον, να είναι δυνατό να µειωθούν τουλάχιστον αυτά τα έξοδα που καταβάλλο-
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νται για να καταργηθούν οι περιβαλλοντικές ζηµίες, σύµφωνα µε την αρχή που 
τονίζει ότι ¨είναι καλύτερη η πρόληψη από την καταπολέµηση¨. 
Τα έξοδα που δηµιουργούνται από τη σχέση εταιρίας-περιβάλλοντος υπολογίζο-

νται από τα παρακάτω δεδοµένα : 
- Από τις τιµές αγοράς ( ή το κόστος παραγωγής) για µηχανήµατα, εξοπλισµό, 

µέσα µεταφοράς. 
- Τις τιµές αγοράς των οικολογικών πρώτων υλών, που είναι υψηλότερες από τις 

συνηθισµένες και εξασφαλίζουν ένα αυξηµένο επίπεδο προστασίας και συνε-
πώς συµβάλλουν στην πρόληψη, στη µείωση ακόµα και στην εξάλειψη των 
εξόδων που δηµιουργούνται από τη µόλυνση του περιβάλλοντος. 

- Τα τέλη ή κυρώσεις που απορρέουν από την ρύπανση του περιβάλλοντος. 
Η δοµή των εξόδων που πηγάζουν από τη σχέση εταιρίας- περιβάλλοντος θα 

µπορούσε να είναι η ακόλουθη : 
- Τα έξοδα πρόληψης των επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον που οφείλο-

νται στην δραστηριότητα της εταιρίας. 
- Τα έξοδα για τον περιορισµό ή την κατάργηση αυτών των επιπτώσεων. 
- Τα έξοδα της αναγέννησης του προσβεβληµένου περιβάλλοντος. 

Τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό και την ανάλυση της 
εξέλιξης του περιβαλλοντικού κόστους αποτελούνται από: 

- Την περιβαλλοντική έκθεση, που ορίζεται στο G.U.O. (195/2005) ως µέρος της 
τεκµηρίωσης των σχεδίων και των προγραµµάτων, και η οποία εντοπίζει, 
περιγράφει και αξιολογεί τις ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον, την εφαρµογή τους και τις ορθολογικές εναλλακτικές, λαµβάνοντας 
υπόψη τους στόχους και την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή σύµφωνα πάντα 
µε την επιβαλλόµενη νοµοθεσία 

- Το περιβαλλοντικό φύλλο ισολογισµού, που ορίζεται από τον ίδιο κανονισµό, 
όπως ένα έγγραφο που έχει εκπονηθεί από ένα άτοµο ή από εταιρικά όργανα 
που πιστοποιούνται από το νόµο, µε στόχο να λαµβάνει την κοινοποίηση για τη 
θέσπιση περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, ή να αποκτούν την περιβαλλοντική 
άδεια που περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής ανάλυσης, µέσω των οποίων κά-
ποιος µπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά µε τις αιτίες και τις συνέπειες από 
τη δραστηριότητα των σωρευµένων, προηγούµενων, τρεχουσών ή πιθανών αρ-
νητικών επιπτώσεων, έτσι ώστε να µετρηθεί το πραγµατικό αντίκτυπο σε ορι-
σµένη περιοχή 

- Τη µελέτη της αξιολόγησης των κινδύνων, η οποία ολοκληρώνει το περιβαλλο-
ντικό φύλλο ισολογισµού, στην περίπτωση που υπάρχει σηµαντική επίδραση 
στο περιβάλλον 

- Τα πρωτεύοντα έγγραφα, τα οποία λειτουργούν ως ενηµερωτική υποστήριξη, 
στα οποία καταγράφονται τα έξοδα που δηµιουργούνται από την περιβαλλο-
ντική προστασία. Τα έγγραφα αυτά είναι παρόµοια µε αυτά που χρησιµοποιού-
νται για την καταγραφή των άλλων εξόδων της εταιρίας 

- Το γενικό διάγραµµα των λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένου θυγατρικών 
λογαριασµών ειδικών για τη σχέση εταιρίας- περιβάλλοντος 
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- Την υποχρεωτική τήρηση των βιβλίων, τα οποία παρουσιάζουν, στους 
αντίστοιχους θυγατρικούς λογαριασµούς,το κόστος που συνεπάγεται από τη 
σχέση εταιρίας-περιβάλλοντος 

- Τη σύνθεση εγγράφων και τις περιβαλλοντικές λογιστικές εγγραφές (ένα δια-
κριτό σύνολο από τις υποχρεωτικές) που απεικονίζουν τη σχέση εταιρίας-περι-
βάλλοντος. 
Οι παραδοσιακές λογιστικές µέθοδοι δεν λαµβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά 

κόστη και τις επιδόσεις που αφορούν το περιβάλλον ενώ η περιβαλλοντική λογιστική 
περιλαµβάνει τον υπολογισµό των περιβαλλοντικών δαπανών δοµηµένων ως εξής : 

1. Συµβατικός υπολογισµός του περιβαλλοντικού κόστους, έχοντας ως στόχο τη 
λεπτοµερή αναφορά του κόστους της περιβαλλοντικής προστασίας και του κό-
στους των επιβλαβών παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον 

2. Υπολογισµός του κόστους που σχετίζεται µε ζηµίες, οι οποίες περιλαµβάνουν : 
το κόστος πρόληψης, το κόστος προστασίας, το κόστος των υλικών ζηµιών, το 
κόστος της απώλειας γεννήτριας ροής 

3. Ταµειακή ροή της λογιστικής, η οποία προσδιορίζει και αναλύει το συνολικό 
κόστος που αφορά τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τη ροή που παράγεται από 
αυτά, την απώλεια που δηµιουργείται, την αποτελεσµατικότητα της χρήσης 
υλικών και ενέργειας που στοχεύει στη δηµιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου 
απώλειας.  
Τέλος, θα παρουσιάσουµε µερικά πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαν να έχουν 

οι εταιρίες µε την εφαρµογή οικολογικής περιβαλλοντικήςλογιστικής : 
- Πληροφόρηση της επιχείρησης σχετικά µε τις επιπτώσεις της δραστηριότητας 

στο φυσικό περιβάλλον και στον πληθυσµό 
- Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά µε τα σχέδια δράσης 

για την προστασία του περιβάλλοντος 
- Αύξηση της εµπιστοσύνης των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων και 

επίσης την προσέλκυση νέων επενδυτών 
- Την υλοποίηση βιώσιµης ανάπτυξης. 

Εν κατακλείδι, η οικολογική περιβαλλοντική λογιστική επιχειρεί να µετρήσει 
την απόδοση ενός οργανισµού και µίας εθνικής οικονοµίας σε σχέση µε το περιβάλλον 
και, από οικονοµική άποψη, µε τη νοµισµατική αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κό-
στους που συνδέεται µε δραστηριότητες ανάπτυξης και λειτουργικότητας, και την αξι-
ολόγηση των οικονοµικών ωφελειών που έφερε µία συµφέρουσα περιβαλλοντική δια-
χείριση και άλλα µέτρα.  
 
 

3.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ- ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 
Παρόλο που το πράσινο χρώµα της περιβαλλοντικής λογιστικής προσέλκυσε σοβαρή 
υποστήριξη από τους σηµαντικούς ακαδηµαϊκούς λογιστικούς ερευνητικούς φορείς 
από όλο τον κόσµο, η απουσία ενός σαφούς ορισµού αντικατοπτρίζει την αφέλεια, 



20 

 

καθώς και τις σηµαντικές αβεβαιότητες για ότι αυτό µπορεί να σηµαίνει στην 
πραγµατικότητα . 

Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που εµπεριέχει τη φράση «περιβαλλο-
ντική λογιστική» δείχνει να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώ-
πους. Σε επίπεδο εθνικού εισοδήµατος λογιστικής, αυτό ερµηνεύεται ποικιλοτρόπως 
ως αναφερόµενο στα πραγµατικά αποθέµατα των φυσικών πόρων, στο οικονοµικό 
κόστος της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και στην τελική ένταξη στους λογαρια-
σµούς του εθνικού εισοδήµατος απεικονίζοντας ένα βιώσιµο µέτρο του ΑΕΠ. 

Σε εταιρικό επίπεδο, η φράση περιβαλλοντική λογιστική, µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί κατά την έννοια «λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλον» ή σε µία πολύ πιο συ-
γκεκριµένη έννοια, ως ρύθµιση κάποιου είδους διπλογραφικής λογιστικής της περι-
βαλλοντικής δραστηριότητας. 

Για τον Houldin, η περιβαλλοντική λογιστική καλύπτει : 
Τη λογιστική για ενδεχόµενες υποχρεώσεις-κινδύνους, τη λογιστική για ανατί-

µηση των περιουσιακών στοιχείων και τις προβλέψεις του κεφαλαίου, την ανάλυση 
του κόστους σε βασικούς τοµείς όπως η ενέργεια, τα απόβλητα και την περιβαλλο-
ντική προστασία, την αξιολόγηση των επενδύσεων που περιλαµβάνει περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες, την ανάπτυξη των νέων συστηµάτων λογιστικών πληροφοριών, την 
αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους των προγραµµάτων βελτίωσης του περιβάλ-
λοντος, την ανάπτυξη τεχνικών λογιστικής που εκφράζουν τα κεφάλια, τις υποχρεώ-
σεις και το κόστος από οικολογική (µη χρηµατοοικονοµική) άποψη. 

Ο Gray, σε µία πιο περίπλοκη άποψη, προσδιορίζει το χώρο της περιβαλλοντικής 
λογιστικής ως εξής : 

- Αναγνώριση και προσπάθεια άµβλυνσης των αρνητικών περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων της συµβατικής λογιστικής πρακτικής 

- Χωριστή αναφορά των δαπανών και των εσόδων που αφορούν το περιβάλλον, 
µέσα στο συµβατικό σύστηµα λογιστικής 

- Ενεργή λήψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των υφιστάµενων περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων της συµβατικής λογιστικής πρακτικής 

- Ανάπτυξη νέων µορφών συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής και µη 
χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, πληροφοριών και συστηµάτων ελέγχου 

- Ανάπτυξη νέων µορφών συστηµάτων µέτρησης των επιδόσεων, αναφοράς και 
αξιολόγησης τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς σκοπούς 

- Πειραµατισµό µε τρόπους που η βιωσιµότητα θα µπορεί να αξιολογείται και να 
ενσωµατώνεται σε οργανική πρακτική. 
Όσο η λογιστική ορίζεται ως ένα σύστηµα µέτρησης-ανακοίνωσης, φαίνεται να 

υπάρχει η ανάγκη της ρητής συµφωνίας σχετικά µε : 
- Τον ορισµό του τι είναι να µετρηθεί 
- Τη µονάδα µέτρησης 
- Το σύστηµα καταγραφής και τη διασφάλιση ότι λαµβάνονται διορθωτικά µέ-

τρα για τα στοιχεία ελέγχου όταν απαιτείται 
- Το µηχανισµό αναφοράς που διαβιβάζει τα δεδοµένα µέτρησης των επιδόσεων 

σε εκείνους που το απαιτούν 
- Την προθυµία αποδοχής εκτιµήσεων, όταν δεν είναι δυνατή η ακριβής µέτρηση 
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Το τρέχων λογιστικό πλαίσιο είναι βαθιά απογοητευτικό για την αντιµετώπιση 
των περιβαλλοντικών θεµάτων και οποιαδήποτε προτεινόµενη µεταβολή στη λογι-
στική, που θα ενσωµατώνει την περιβαλλοντική διάσταση, θα πρέπει να µπορεί να 
απαντά στα παραπάνω ερωτήµατα µε σαφείς όρους περιβάλλοντος καθώς και µε µε-
τρήσιµους όρους που θα αποσπούν συγκεκριµένες δράσεις. Αυτό φαίνεται να είναι στο 
επίκεντρο των περιβαλλοντικών ζητηµάτων της λογιστικής και των πρόσφατων προ-
σπαθειών σχετικά µε το περιβαλλοντικό λογιστικό πλαίσιο που πραγµατικά αναπτύσ-
σεται, κυρίως όσον αφορά την επίλυση του αινίγµατος που εκφράζεται στις παραπάνω 
ερωτήσεις. 

Στο παραδοσιακό µοντέλο λογιστικής, όλες οι παραπάνω ερωτήσεις µπορούν 
να απαντηθούν µε ένα σχετικά απλό τρόπο, από την αναγνώριση και την καταγραφή 
των οικονοµικών χαρακτηριστικών ενός συγκεκριµένου συνόλου οικονοµικών γεγο-
νότων όπως αυτά της ροής στα καθορισµένα όρια της οργάνωσης, για την οποία πραγ-
µατοποιείται λογιστική. Τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στη συνέχεια επεξεργάζο-
νται, αναδιατάσσονται, συνοψίζονται, χειραγωγούνται και προσαρµόζονται σε ένα 
µονολιθικό ευρετήριο (χρήµατα) για να τεθεί σε µια µορφή που η διοίκηση χρησιµο-
ποιεί για εσωτερικής διαχείρισης αποφάσεις (π.χ. κόστος δεδοµένων, δηµοσιονοµικά 
δεδοµένα, δεδοµένα επιδόσεων του κέντρου δραστηριότητας, κ.λπ.), ή για την εξωτε-
ρική οικονοµική ενηµερωτική ανάγκη των ενδιαφεροµένων (π.χ., κερδών και ζηµιών, 
κόστος και τα έσοδα, στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, κ.λπ.). 

Με άλλα λόγια, για τη διευκόλυνση της µέτρησης και τις ερµηνείες των ποικί-
λων οργανωτικών γεγονότων από όλους εκείνους που ενδιαφέρονται, το παραδοσιακό 
µοντέλο λογιστικής, προσφέρει εποµένως έναν µηχανισµό που έχει:  
• Οµοιόµορφη κυµαινόµενη µονάδα µέτρησης (σε νοµισµατική αξία). 
• Εξαιρετικά δοµηµένο σύστηµα καταγραφής  
• Αυστηρή µορφή (π.χ. λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως και ισολογισµού). 

Ο µηχανισµός στον οποίο βασίζεται το µοντέλο λογιστικής, που είναι επίσης 
γνωστό ως σύστηµα διπλής εισόδου, για την προτίµησή του να υπολογίζει τα νοµισµα-
τικά χαρακτηριστικά ενός συµβάντος στη δυαδική εκπροσώπηση των εισροών και 
εκροών των αξιών, στην πραγµατικότητα είναι ένα κλειστό σύστηµα. ∆εν επιτρέπει 
καµία άλλη αξία ή γεγονός να εισαχθούν στο σύστηµα, εκτός αν έχουν σαφή, µετρή-
σιµα νοµισµατικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, εξετάστε το ενδεχόµενο ενός κτι-
ρίου.  

Πώς ένας λογιστής απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις; 
• Τι είναι η εµφάνιση του κτιρίου; 
• Τι είναι η προδιαγραφή του κτιρίου;  
• Ποια είναι η θέση του κτιρίου; 
• Ποια είναι η αξία του κτιρίου; 

∆εδοµένου ότι καµία από τις ερωτήσεις δεν µπορούν να απαντηθούν πολύ ικα-
νοποιητικά από µία απλή λέξη ή χαρακτηριστικό, ο λογιστής επιλέγει µόνο µία κατάλ-
ληλη πτυχή του γεγονότος, το νοµισµατικόχαρακτηριστικό, αποκλείοντας τα υπό-
λοιπα. Έχει µια σαφή λογική εδώ; ∆εδοµένου ότι στην οικονοµία της αγοράς, το 
χρήµα είναι ο πιο κοινός παρονοµαστή, είναι το πιο χρήσιµο µέτρο για αυτόν. Έτσι, σε 
µια συναλλαγή πώλησης, από πολλά άλλα χαρακτηριστικά (για παράδειγµα, την 
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ατµοσφαιρική θερµοκρασία, το φύλο, η ηλικία, η φυλή ή η θρησκεία, η ψυχολογική ή 
η µεταβολική κατάσταση του αγοραστή ή του πωλητή ή ο χρόνος που καταναλώνεται 
για την ολοκλήρωση της συναλλαγής), µόνο ένα χαρακτηριστικό, όπως το ποσό των 
χρηµάτων που εµπλέκονται, είναι η σηµαντικότερη πτυχή της µέτρησης που θα επιλέ-
ξει ο λογιστής. Ένα συµβάν που υπολείπεται ή που δεν έχει καµία νοµισµατική αξία 
είναι ως εκ τούτου περιττό για το λογιστή και µπορεί µε ασφάλεια να το παραβλέψει 
∆εν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι οι λογιστικές πληροφορίες,υπό τη συν-
θήκη αυτή δεν µπορούν άµεσα να συµβάλουν στην κατανόηση της συνάρτησης της 
χρησιµότητας προτίµησης από τους χρήστες, δεδοµένου ότι οι στόχοι του προκύπτουν 
από ένα σύµπλεγµα προσωπικών και κοινωνικών αξιών δεν ερµηνεύονται αντικειµε-
νικά από την άκρως αφηρηµένη διατύπωση της νοµισµατικής αξίας που προσεγγίζει το 
µοντέλο λογιστικής. 

 
 

3.6.ΕΙ∆ΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
 
Ενώ η περιβαλλοντική λογιστική θεωρείται ότι είναι µία εξελισσόµενη πειθαρχία, τα 
παρακάτω είναι µερικά, αλλά όχι εξαντλητικά, παραδείγµατα περιβαλλοντικών 
λογιστικών ζητηµάτων που ενδέχεται να συµπεριληφθούν στην υπάρχουσα GAAP 
λογιστική: 
• Λογιστική για τα απόβλητα: λόγω του σηµαντικού αριθµού των δαπανών που συν-

δέονται µε τις δραστηριότητες της διάθεσης των αποβλήτων, πολλές εταιρίες έχουν 
αρχίσει τώρα να λαµβάνουν σοβαρά τη διαχείριση των αποβλήτων. Για παρά-
δειγµα, ένα εργοστάσιο χηµικών στη Μεγάλη Βρετανία που παλαιότερα έστελνε 
σε χώρους υγειονοµικής ταφής νάιλον κόστους έξι εκατοµµυρίων λιρών, τώρα έχει 
πλήρως εξαλειφθεί το κόστος αυτό µε την ανακύκλωση τους. 

Μπορεί να υπάρχουν τρεις τρόποι µε τους οποίους µια εταιρία να λογοδοτεί για 
τα απόβλητα:  
1. Αναγνώριση του συνόλου του πραγµατικού και δυνητικού κόστους διαχείρισης 

των αποβλήτων για µία εταιρεία, µία δραστηριότητα,µία βάση ιστοσελίδας και 
προσαρµογή την πολιτικής µε βάση αυτές τις πληροφορίες 

2. Συγκρότηση ενός συστήµατος καταγραφής και επικοινωνίας, το οποίο συγκεντρώ-
νει πληροφορίες σχετικά µε τις φυσικές ποσότητες των αποβλήτωνκαι 

 3. Καθορισµός ενός λογιστικού συστήµατος που χρεώνει όλο το κόστος της διαχείρι-
σης των αποβλήτων πίσω προς το προϊόν ή στη διαδικασία παραγωγής των απο-
βλήτων. 

• Λογιστική για ενεργειακές δαπάνες: ∆εδοµένου ότι το κόστος της ενέργειας 
περιλαµβάνει ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους των δοµών, 
πολλές µεγάλες επιχειρήσεις, εκτός από αυτές που αναλαµβάνουν το συστηµατικό 
ενεργειακό έλεγχο, βρίσκουν συµφέρον να επενδύσουν σηµαντικό ποσό σε συ-
σκευή εξοικονόµησης ενέργειας. Ωστόσο, η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν είναι 
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το µόνο προνόµιο των µεγάλων εταιρειών, και οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρή-
σεις έχουν επίσης σηµαντική µείωση του κόστους δυναµικού. 
Για λογιστικούς σκοπούς, το ενεργειακό κόστος µπορεί να κατανεµηθεί σε κέντρα 
κόστους µε βάση την άµεση χρήση του κόστους. Αυτά τα κόστη θα πρέπει στη συ-
νέχεια να προσδιοριστούν χωριστά µέσα σε εκθέσεις κόστους, προϋπολογισµούς 
και άλλες πληροφορίες ελέγχου και απόδοσης, και η διαχείριση του κέντρου κό-
στους θα είναι υπεύθυνη για την ενέργεια που καταναλώνεται. Ωστόσο, πολλές 
εταιρείες, έχουν βρει ότι η λογιστική για µονάδες ενέργειας που καταναλώνονται 
αντί της προσωπικής κοστολόγησης είναι το καλύτερο µέσο για τον έλεγχο. Η λο-
γιστική για µονάδες ενέργειας επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν µε ακρί-
βεια την ενεργειακή απόδοση και οδηγεί στον επιτυχή έλεγχο του κόστους της 
ενέργειας για έναν αριθµό εταιρειών όπως η IBM, ICI και MarksandSpencer 
(Smith, 1997, σ. 35). 

• Λογιστική για ανακύκλωση, συσκευασίες και δοχεία: Η κατευθυντήρια αρχή 
της λογιστικής για τις συσκευασίες και τα δοχεία δίνεται από το αξίωµα της αρχής 
3Rs-Ανακύκλωση, Επαναχρησιµοποίηση και Επανασχεδιασµό. Τα συγκεκριµένα 
έξοδα για τις δραστηριότητες αυτές πρέπει να προσδιορίζονται από τον λογιστή 
και σε σύγκριση µε τις προηγούµενες περιόδους. Ένας βασικό λόγος δίνεται από 
το ανακυκλωµένο υλικό στο συνολικό υλικό που καταναλώνεται, µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί για την εµφάνιση της µεγιστοποίησης του ανακυκλωµένου υλικού σε 
πραγµατικούς όρους. 

• Αξιολόγηση επενδύσεων: Για να υπάρξει σύνδεση µεταξύ των περιβαλλοντικών 
στόχων και των επιχειρηµατικών στόχων των εταιριών και να παρακολουθείται η 
ικανοποίηση των κυριότερων εξωτερικών επενδυτών, οι εταιρίες θα πρέπει να 
έχουν ακριβή δεδοµένα σχετικά µε το κόστος, τις παροχές και τις βασικές περι-
βαλλοντικές παραµέτρους των επενδύσεων. Οι συνήθεις τεχνικές για την επενδυ-
τική αξιολόγηση που εφαρµόζονται από τις εταιρείες αποτυγχάνουν να λάβουν 
επαρκώς υπόψη τους τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους, τις υπο-
χρεώσεις και τα συναφή έξοδα αποκατάστασης, τους υπολογισµούς της περιόδου 
αποπληρωµής και οι προεξοφλητικές διαδικασίες αποτυγχάνουν επίσης να λάβουν 
πλήρως υπόψη το ευρύ φάσµα των δαπανών που συνδέονται µε την επένδυση. 
Αυτά µπορούν να ενσωµατώνονται κατάλληλα µε την επενδυτική απόφαση. Το 
κόστος µιας επένδυσης επίσης πρέπει να περιλαµβάνει τη διάθεση των αποβλήτων, 
τα πρόστιµα, την ασφάλιση και την εκκαθάριση των δαπανών. 

• Λογιστική για έρευνα και ανάπτυξη κόστος: Όπως ο Gray (1993) εξηγεί, ότι σε 
έναν κόσµο, που ολοένα και περισσότερο γίνεται περιβαλλοντικά ενήµερος, η µη-
οικολογικά ευαίσθητη ροή εισοδήµατος θα είναι πιο δύσκολο να αποκτηθεί. Κατά 
τη διαδικασία, οι εταιρείες µπορεί να πρέπει να επενδύουν πολλά στις κατάλληλες, 
οικολογικές συσκευέςκαι στην ανάπτυξή τους. 
Για λογιστικούς σκοπούς, οι δαπάνες της έρευνας και της ανάπτυξης, σχετικά µε 
την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών δεν δηµιουργεί κανένα νέο πρόβληµα. Αυτά 
είναι δυνατόν να αντιµετωπίζονται µέσα στο InternationalAccounting Standard 
Board/∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (IASB / ∆ΛΠ) πλαίσιο δηλαδή, κεφαλαιοποιώ-
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ντας τα πιθανόν µελλοντικά οφέληπου µπορεί να αποδειχθούν, διαφορετικά χρεώ-
νονται ως έξοδα κατά την περίοδο που προκύπτουν. 

• Λογιστική για το περιβαλλοντικό κόστος των τρεχουσών δράσεων και πράξεις 
του παρελθόντος: Οι δαπάνες για την άµβλυνση των περιβαλλοντικών προβληµά-
των περιλαµβάνουν δύο τύπους κόστους: Πρώτο, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, 
που γεννιούνται είτε εθελοντικά ή από το νόµο, και  
∆εύτερο, τα έξοδα λειτουργίας, που έχουν ξεχωριστές περιβαλλοντικές συνιστώ-
σες. 
Ενώ οι δαπάνες αυτές απαιτούν την κατάλληλη καταγραφή και την ταξινόµησή 
τους, µπορεί να υπάρξουν επίσης προβλήµατα όσον αφορά την κατανοµή προς τις 
παρούσες, τις παρελθούσες ή τις µελλοντικές περιόδους. Μπορούν, όµως, να υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία εντός του υφιστάµενου πλαισίου της αυτοτέλειας. Αυτό 
σηµαίνει, τα έξοδα που αφορούν τις τρέχουσες δραστηριότητες παρασκευής πρέπει 
να αντιµετωπίζονται ως κόστος του τρέχοντος προϊόντος, ενώ οι δαπάνες για τον 
περιορισµό των µελλοντικών περιβαλλοντικών προβληµάτων πρέπει να κεφαλαιο-
ποιούνται και να χρεώνονται για τις δραστηριότητες παραγωγής των µελλοντικών 
προϊόντων. ∆απάνες που συνδέονται µε την επανόρθωση των περιβαλλοντικών 
ζηµιών που προκύπτουν από δραστηριότητες του παρελθόντος θα πρέπει να δικαι-
ολογούνται ως µια διόρθωση του εισοδήµατος της προηγούµενης περιόδου. Οι 
ίδιες κατευθυντήριες γραµµές (αρχές της αυτοτέλειας των χρήσεων) µπορεί να 
εφαρµοστούν σε διάκριση µεταξύ του περιβαλλοντικού κεφαλαίου και των δαπα-
νών των εσόδων, δηλαδή, δαπάνες που έχουν µελλοντικά οφέλη, ενώ άλλοι µπο-
ρούν να αντιµετωπίζονται ως δαπάνες εσόδων. Λόγω της λεπτής διάκρισης µεταξύ 
των δαπανών κεφαλαίου και εσόδων, αυτός ο τρόπος κατανοµής δεν µπορεί να εί-
ναι εφικτός µερικές φορές. Επιπλέον, ορισµένες περιβαλλοντικές επενδύσεις (ο 
κλιµατισµός, για παράδειγµα) γίνονται για να διατηρούν το περιβάλλον σε αποδε-
κτή κατάσταση, που δεν αθροίζονται ωστόσο ως µία νέα εγκατάσταση ή βελτιώ-
σεις. Συνεπώς, εν προκειµένω, µόνο συγκεκριµένα λογιστικά πρότυπα µπορούν να 
παράσχουν καθοδήγηση. 

• Λογιστική για την αποµείωση περιουσιακών στοιχείων: Η αξία µιας βιοµηχανι-
κής µονάδας στηρίζεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις αέρα και νερού και στα 
επαρκή µέσα διάθεσης των αποβλήτων. Όταν αυτά τα περιβαλλοντικά δεδοµένα 
που δίνουν αξία σε µια τοποθεσία βλάπτονται, θα πρέπει το κόστος της εν λόγω 
βλάβης να αντικατοπτρίζεται στην οικονοµική έκθεση. 
Η λογιστική για αποµείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού, πρόσφατα προ-
σέλκυσε την προσοχή από τους διάφορους λογιστικούς φορείς θέσπισης προτύπων 
ανά τον κόσµο, π.χ., ∆ΛΠ 36 — «Αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων», 
FASB Έκθεση των Οικονοµικών Λογιστικών Προτύπων 121, — «Λογιστική για 
αποµείωση αξίας των µακράς διάρκειας στοιχείων ενεργητικού». Τα πρότυπα 
αυτά, ωστόσο, δεν µπορούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υπολογισµού της αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων λόγω περιβαλλο-
ντικών παραγόντων. Όσο παραµένει εκκρεµή η χρήση των προτύπων αυτών, η λο-
γιστική για αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, λόγω συγκεκριµένων περι-
βαλλοντικών παραγόντων, θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες κα-
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τευθυντήριες γραµµές. Εάν η σύγκριση µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιου-
σιακού στοιχείου και του ανακτήσιµου ποσού δείχνει ότι υπάρχει µια αποµείωση 
αξίας, πρέπει να αναγνωριστεί είτε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων είτε στην έκ-
θεση του συνόλου των αναγνωρισµένων κερδών ή ζηµιών. 

• Λογιστική για συγχωνεύσεις και εξαγορές: Η µεταβίβαση και η απόκτηση της 
ιδιοκτησίας µίας επιχείρησης παρουσιάζει ειδικά λογιστικά προβλήµατα λόγω των 
συναφών περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Εάν τέτοια προβλήµατα προσδιοριστούν 
νωρίτερα, µία οικονοµικά υγιής απόκτηση µπορεί να απορριφθεί. 
Υπάρχουν τα διεθνή όπως και τα εθνικά λογιστικά πρότυπα σε πολλές χώρες, που 
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση γενικών συγχωνεύσεων και θεµάτων ιδιο-
κτησίας. Η λογιστική µεταχείριση για περιβαλλοντικά θέµατα, π.χ., περασµένες 
και µελλοντικές ευθύνες για την περιβαλλοντική ρύπανση, δεν έχουν ακόµη αντι-
µετωπιστεί σωστά από τους φορείς καθορισµού προτύπων. Σύµφωνα µε τα Ηνω-
µένα Έθνη (ΟΗΕ, 1992, σ. 9), όπως και για τις λοιπές συµβατικές ή νοµικές ευθύ-
νες ο αγοραστής θα πρέπει να καταγράφει αυτές τις περιβαλλοντικές ευθύνες για 
την απόκτηση. 

• Λογιστική για πιθανές περιβαλλοντικές ευθύνες: Η περιβαλλοντική πρόβλεψη 
και οι ευθύνες είναι πιθανότερο να εισβάλλουν στη χρηµατοοικονοµική πληροφό-
ρηση εν γένει. Το ποσό της ευθύνης που αντιµετωπίζουν ορισµένες εταιρείες για 
την περιβαλλοντική ρύπανση και τα ατυχήµατα είναι υπερβολικά τεράστια για να 
τους αφήσει χώρο για περιφερειακά συµφέροντα στην υποβολή οικονοµικών εκ-
θέσεων. Αναγνώριση και επιµέτρηση της περιβαλλοντικής ευθύνης είναι στην 
πραγµατικότητα το κεντρικό σηµείο της οικονοµικής περιβαλλοντικής λογιστικής. 
Σε σύγκριση µε άλλες υποχρεώσεις, οι περιβαλλοντικές ευθύνες είναι, ωστόσο, ρι-
ζικά διαφορετικές. Εφόσον έχουν τις λειτουργίες των µεταβαλλόµενων νοµοθετι-
κών απαιτήσεων, είναι πιο αβέβαιες από τις άλλες υποχρεώσεις. Καθώς γίνονται 
πιο αυστηρές οι περιβαλλοντικές νοµοθεσίες, αυξάνουν οι υποχρεώσεις, αλλά είναι 
δύσκολο να προβλέψουµε πόσο σύντοµα και κατάπόσο θα αυξηθούν. Περαιτέρω, 
λόγω της µεγάλης διάρκειας της ζωής πολλών τοξικών ουσιών και των περιόδων 
µακράς εξυγίανσης, οι υποχρεώσεις αυτές είναι συνήθως µακροπρόθεσµες. Αυτές 
οι ειδικές πτυχές των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων θα προσέκρουαν σε πολλά 
κρίσιµα λογιστικά προβλήµατα, π.χ., αποκάλυψη, χρόνος αναγνώρισης και προσ-
διορισµού των ποσών που αναγνωρίζονται. Παρά τις δυσκολίες, φαίνεται να υπάρ-
χει συναίνεση στο GAAP σε παγκόσµιο επίπεδο όσον αφορά την αναγνώριση και 
την επιµέτρηση θεµάτων που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές (πραγµατικές και 
ενδεχόµενες) υποχρεώσεις και προβλέψεις. 
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3.7. ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 
3.7.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται και παρουσιάζονται από τους 
εξωτερικούς χρήστες σε ολόκληρο τον κόσµο και περιλαµβάνουν περιβαλλοντικούς 
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Οι περιβαλλοντικοίχρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
εµπεριέχουν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παρουσίαση χρηµατοοι-
κονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών περιβαλλοντικών πληροφοριών. Παρόλο που 
οι συγκεκριµένοι δείκτες είναι δυνατό να έχουν κοινά στοιχεία από χώρα σε χώρα, 
παρατηρούνται αρκετέςδιαφορές εξαιτίας της ποικιλίας των οικονοµικών, κοινωνικών 
και νοµικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα. 
 

3.8. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Η προετοιµασία και η παρουσίαση της δηµοσιονοµικής κατάστασης αποτελεί ευθύνη 
τουmanagement, το οποίο οφείλει να αναφέρει όλα τα σχετικά στοιχεία και τις 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λήψη των αποφάσεων. Ο έλεγχος των 
οικονοµικώναποφάσεων του management θα πρέπει να είναι εξονυχιστικός.  

 
 

3.9. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

 

Το management οφείλει να παρέχει σαφείς οδηγίες προς τους χρήστες που θα τους 
βοηθήσουν να λάβουν τις βέλτιστες οικονοµικέςαποφάσεις. 

 
 

3.10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
 
Η σηµαντικότητα των πληροφοριών βασίζεται στις απαιτήσεις της νοµοθεσίαςή άλλων 
σχετικών παραγόντων. Η συνάφεια των πληροφοριών επηρεάζεται από τη φύση τους 
και το βαθµό σηµαντικότητας τους. Η πληροφορία θεωρείται σηµαντικήεφόσον η 
παράλειψη της θα µπορούσε να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών 
.Όσον αφορά την πράσινη λογιστική, το management οφείλει να καταλογίζει και να 
παρουσιάζει τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις δηµοσιονοµικές καταστάσεις για τις 
δραστηριότητες που ενδέχεται να προκύψουν σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 
µε βάση την εµπειρία του παρελθόντος. 
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3.11. Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
 
 
Οι συναλλαγές που απορρέουν από τις πληροφορίες είναι απαραίτητο να συνοδεύονται 
και από λογιστική µελέτη και να παρουσιάζονται σύµφωνα µε την ουσία τους και το 
οικονοµικό τους περιεχόµενο και όχι απλώς µε τη νοµική τους µορφή. Οι συναλλαγές 
δεν αναπαριστώνται πάντα ακριβώς µόνο µε τη νοµική τους φόρµα. 

 
 

3.12. ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 
 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες που 
χαρακτηρίζονται από ουδετερότητα. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν είναι 
ουδέτερες όταν η επιλογή ή η παρουσίαση των πληροφοριών επηρεάζουν την εκτέ-
λεση της τελικής απόφασης έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα προκαθορισµένο αποτέλεσµα. 

 
 

3.13. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΣΗΣ 
 
 
Οι λογιστές που συντάσσουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσειςθα πρέπει να είναι 
σε θέση να επιλύσουν τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τις περιστάσεις όπως η 
συλλογή των επισφαλών εισπράξεων ή η πιθανή διάρκεια ζωής των µηχανηµάτων και 
του εξοπλισµού που αγοράζονται για τη µείωση της ρύπανσης. Οι συγκεκριµένες 
αβεβαιότητες αποκαλύπτονται από τη δηµοσιοποίηση της φύσης και της έκτασης τους 
. 
 

3.14. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
 
Η ανατίµηση ή η αναδιατύπωση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού οδηγεί 
σε αυξήσεις ή µειώσεις στο κεφάλαιο της εταιρίας. Ενώ αυτές οι αυξήσεις ή µειώσεις 
ανταποκρίνονται στον ορισµό των εσόδων και εξόδων, δεν συµπεριλαµβάνονται στη 
δήλωση εισοδήµατος βάσει ορισµένων εννοιών του κεφαλαίου συντήρησης. Για 
παράδειγµα, οποιοδήποτε ποσό που εκχωρήθηκε το προηγούµενο οικονοµικό έτος και 
παραλήφθηκε από την καταγραφή πρέπει να προσαρµόζεται από το κεφάλαιο. 
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3.15. ∆ΠΧΠ6 (IFRS 6) –ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 
Το ∆ΠΧΠ 6 επιτρέπει σε µια εταιρία εξόρυξης να επιλέξει µια λογιστική πολιτική είτε 
µιας άµεσης δαπάνης είτε κεφαλαιοποιώντας τις δαπάνες εξερεύνησης ή εκτίµησης 
(Ε&Ε) εφόσον η πολιτική εφαρµόζεται συστηµατικά µεταξύ περιόδων και σε 
παρόµοιες δραστηριότητες. Η πολιτική της δαπάνης ή της κεφαλαιοποίησης θα πρέπει 
να αντανακλά το βαθµό στον οποίο η δαπάνη εξερεύνησης ή εκτίµησης µπορεί να 
συσχετιστεί µε την εύρεση συγκεκριµένων ορυκτών πηγών. Το ∆ΠΧΠ 6 δεν ανα-
γνωρίζει τις δαπάνες πριν και µετά τη φάση εξερεύνησης ή εκτίµησης. Εποµένως οι 
εταιρίες θα πρέπει να δηµιουργήσουν νέες πολιτικές για το στάδιο πριν την εξερεύ-
νηση και να αναπτύξουν δραστηριότητες που συµβαδίζουν µε το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων(IASB). 
 
 

3.16. ∆ΛΠ 1- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΕΩΝ 
 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι µια δοµηµένη απεικόνιση της οικονοµικής 
θέσης και της οικονοµικής επίδοσης µιας οικονοµικής οντότητας. Ο στόχος των 
οικονοµικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις οικονοµικές 
επιδόσεις της οικονοµικής θέσης και ταµειακών ροών µιας οικονοµικής οντότητας που 
είναι χρήσιµη σε ένα ευρύ φάσµα χρηστών µε τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. Οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δείχνουν ακόµα το βαθµό αξιοποίησης του 
management και των πόρων που του έχουν ανατεθεί. Για την επίτευξη του στόχου αυ-
τού οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες για την οικονοµική 
οντότητα σχετικά µε : 
• Τα περιουσιακά στοιχεία της 

• Τις υποχρεώσεις της  
• Το µετοχικό της κεφάλαιο  
• Τα έσοδα και έξοδα της, συµπεριλαµβανοµένου των κερδών και των ζηµιών της  

• Τις ταµειακές ροές 
Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων χρησιµοποιούν τις συγκεκριµένες 

πληροφορίες για την πρόβλεψη των µελλοντικών ταµειακών ροών της οικονοµικής 
οντότητας. Ηοικονοµική οντότητα προετοιµάζει τις χρηµατοοικονοµικές της κατα-
στάσεις σε συνεχή αβεβαιότητα. 
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3.17. ∆ΛΠ 8 –ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
 
3.17.1. ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
 
Όταν µια αλλαγή πραγµατοποιείται εκ των υστέρων στην περιβαλλοντική πολιτική, ο 
φορέας πρέπει να αναπροσαρµόσει το αρχικό ισοζύγιο του κάθε επηρεαζόµενου 
στοιχείου για την προηγούµενη περίοδο παρουσιάζοντας και τα υπόλοιπα συγκριτικά 
ποσά σύµφωνα µε τα δεδοµένα της νέας εφαρµοζόµενης πολιτικής. 
 
 
3.17.2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

 
 
Πολλά στοιχεία στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσειςδεν µπορούν να εκτιµηθούν µε 
ακρίβεια παρά µόνο να υπολογισθούν εξαιτίας της αβεβαιότηταςπου χαρακτηρίζει τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η εκτίµηση περιλαµβάνει αποφάσεις µε βάση τα 
τελευταία διαθέσιµα αξιόπιστα στοιχεία. Για παράδειγµα, εκτιµήσεις µπορεί να 
απαιτούνται για: 

• Πρόβλεψη για εκκαθάριση δαπανών 

• Πρόβλεψη για το κόστος αποκατάστασης για τις εξορυκτικές βιοµηχανίες 
• Πρόβλεψη για αξιώσεις επέµβασης 
• Πρόβλεψη για άλλες περιβαλλοντικές δαπάνεςόπως η ατµοσφαιρική ρύπανση, 

ηχορύπανση, τοξικά αέρια και υλικά επικίνδυνων αποβλήτων. 
• Πρόβλεψη για την απόκτηση εξοπλισµού για τον έλεγχο της ρύπανσης. 

Η χρήση των εκτιµήσεων συµβάλλει στην κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.  
 
 
3.17.3ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

 
 
Κατά την παρουσίαση ή τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων είναι πιθανό να προκύψουν σφάλµατα. Οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις δεν συµµορφώνονται µε τα ∆ΠΧΠ αν περιέχουν σφάλµατα. Τα πιθανά 
σφάλµατα που ανακαλύπτονται κατά την τρέχουσα περίοδο διορθώνονται πριν τη δη-
µοσιοποίηση τωνχρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Παρόλα αυτά πολλές φορές 
σηµαντικά σφάλµατα ανακαλύπτονται σε µια µεταγενέστερη περίοδο και διορθώνο-
νται στις συγκριτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στις χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις για τη συγκεκριµένη περίοδο. 
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3.17.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 
Για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 
• Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
• Επενδυτικά ακίνητα 

• Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

• Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο του µετοχικού κεφαλαίου 
• Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
• Απογραφές 

• Εµπορικά και λοιπά εισπρακτέα 
• Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 

• Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση και τα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 5 

• Εµπορικά και λοιπά πληρωτέα 

• ∆ιατάξεις 
• Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

• Υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις οµάδες διαθεσίµων που κατέχονται για 
πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 

• Μη-ελεγχόµενα συµφέροντα που παρουσιάζονται στο µετοχικό κεφάλαιο 

• Εκδοθέν κεφάλαιο και αποθεµατικά που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της µητρι-
κής εταιρίας 

 
 

3.17.5. ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
Μια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να αποκαλύπτει τις πληροφορίες για τις 
παραδοχές που κάνει σχετικά µε τις µελλοντικές πηγές εκτίµησης αβεβαιότητας που 
έχουν ένα σηµαντικό ρίσκο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. 

 
 

3.18. ∆ΛΠ 20- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατικών επιχο-
ρηγήσεων στην εύλογη αξία, δεν αναγνωρίζονται εφόσον δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι: 
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• Ο φορέας θα συµµορφώνεται µε τους όρους που συνδέονται µε αυτά 
• Οι επιχορηγήσεις θα παραλαµβάνονται. 

Από τη στιγµή που µια κρατική επιχορήγηση αναγνωρίζεται ως ενδεχόµενη υπο-
χρέωση ή περιουσιακό στοιχείο αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37-Προβλέψεις. 

 
 

3.19. ∆ΛΠ 37 - ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟ-
ΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 
Το πρότυπο αναγνωρίζει τις διατάξεις ως υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού. Μια 
διάταξη πρέπει να αναγνωριστεί µόνο όταν : 
• Μια οικονοµική οντότητα έχει µια παρούσα υποχρέωση από γεγονός του παρελθό-

ντος. 
• Είναι πιθανό ότι µια εκροή πόρων που ενσωµατώνει οικονοµικά οφέλη θα απαιτη-

θεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. 

• Μπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της υποχρέωσης. Το πρότυπο 
υποστηρίζει ότι µόνο σε σπάνιες περιπτώσεις δεν θα είναι δυνατή µια αξιόπιστη 
εκτίµηση. 

 
 

3.19.1. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 
Το πρότυπο αναγνωρίζει µια ενδεχόµενη υποχρέωση σαν: 
• Μια ενδεχόµενη υποχρέωση που απορρέει από παρελθόντα γεγονότα και των 

οποίων η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µόνο από την εµφάνιση ή την απόκρυψη ενός ή 
περισσοτέρων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων που δεν ελέγχει εξ ολοκλήρου η 
οικονοµική οντότητα  

• Μια παρούσα υποχρέωση που απορρέει από παρελθόντα γεγονότα αλλά δεν 
αναγνωρίζεται διότι: 
1. ∆εν είναι πιθανό,ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονο-

µικά οφέλη για τη διευθέτηση της υποχρέωσης  
2. Ο βαθµός της υποχρέωσης δεν µπορεί να µετρηθεί µε επαρκή αξιοπιστία. 

 
 

3.20. ∆ΛΠ 41 ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
 
Το ∆ΛΠ 41 περιλαµβάνει τη λογιστική µεταχείριση της παρουσίασης των χρη-
µατοοικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τη γεωρ-
γική δραστηριότητα. Η γεωργική δραστηριότητα είναι το management από ένα φορέα 
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του βιολογικού µετασχηµατισµού των ζώων ή των φυτών που προορίζονται για πώ-
ληση στην αγροτική παραγωγή. Το ∆ΛΠ 41 περιλαµβάνει ακόµα τη λογιστική µετα-
χείριση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της περιόδου παρα-
γωγής για την αρχική µέτρηση των αγροτικών προϊόντων στον τόπο συγκοµιδής. 

Απαιτείται ηµέτρηση στην εύλογη αξία µείον το κόστος πώλησης από την αρ-
χική αναγνώριση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µέχρι του σηµείου της συ-
γκοµιδής εκτός και αν η εύλογη αξία δεν µπορεί να µετρηθεί µε αξιόπιστο τρόπο κατά 
την αρχική αναγνώριση. Ωστόσο το ∆ΛΠ 41 δεν πραγµατεύεται τη µεταποίηση των 
γεωργικών προϊόντων µετά τη συγκοµιδή. 

Το ∆ΛΠ 41 απαιτεί µια οικονοµική οντότητα για τη µέτρηση του βιολογικού 
περιουσιακού στοιχείου στο κόστος του, µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη απόσβεση 
και τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Από τη στιγµή που η εύλογη αξία του 
βιολογικού περιουσιακού στοιχείου προσµετρηθεί, η οικονοµικήοντότητα πρέπει να τη 
µετρήσειστην εύλογη αξία της µείον το κόστος πώλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙ-
ΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΙΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α 
 
 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Αναµφίβολα η υπερθέρµανση του πλανήτη αποτελεί στις µέρες µας ένα συχνό θέµα 
συζήτησης και µελέτης. Καθηµερινά γίνονται εκτενής αναφορές για την παγκόσµια 
αύξηση της θερµοκρασίας καθώς και για τα µέτρα που είναι αναγκαία να ληφθούν για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της ‘’Πράσινης 
Κίνησης’’ που έχει ριζωθεί στην καθηµερινότητα των ανθρώπων στις µέρες µας. Η 
ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος ξεκίνησε το 1989 µε τη θέσπιση των 
δέκα θεµελιωδών αρχώνγια την προστασία της βιόσφαιρας. 

Οι επιχειρήσεις στη σηµερινή εποχή έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον τους για την 
υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών σε µια προσπάθεια να γίνουν περιβαλλο-
ντικά υπεύθυνες. Πάντοτε τα µέτρα που υιοθετούνται στις εταιρείες απαιτούν σηµα-
ντικά ποσά των κεφαλαίων ή άλλων έργων υποδοµής και συχνά µπορούν να συσχετι-
στούν µε σηµαντικά πρόστιµα και κυρώσεις που απορρέουν από την αδυναµία συµ-
µόρφωσης. Παρά το γεγονός, ότι λαµβάνονται περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, τα πε-
ριβαλλοντικά µέτρα δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών. 
Ένας λόγος για αυτό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια µέθοδος που θα αναγνω-
ρίζει και θα καταµετράει τις δαπάνες που συνδέονται µε την υιοθέτηση των περιβαλ-
λοντικών µέτρων από τις αµερικάνικες εταιρίες. Ωστόσο οι εταιρίες σταδιακά θα υπο-
χρεωθούν να αυξήσουντις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της αειφορίας καιτης 
αυξηµένης κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή θα αναγκάσει 
τιςεταιρείες να προσδιορίσουν και το κόστος που συνδέεται µε τις πρωτοβουλίες της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσµα που θα προκύψει από την υιοθέτηση 
των πράσινων πρωτοβουλιών θα είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος από την πλευρά 
των µετόχων για την επίγνωση του αντίκτυπου που θα έχουν αυτές στον προγραµµατι-
σµό, στον έλεγχο και στις αποφάσεις που θα λαµβάνει η εταιρία. 
 
 

4.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιάσει µια διερευνητική µελέτη για τον εντοπισµό 
και τη µέτρηση των µεταβλητών που εµπλέκονται στη λογιστική για τις πράσινες 
πρωτοβουλίες των εταιριών. Με τον τρόπο αυτόν, µπορούν να αξιολογηθούν οι 
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οικονοµικές και διαχειριστικές συνέπειες της λογιστικής για τις πράσινες πρωτο-
βουλίες και τις επιπτώσεις της σχετικά µε τις εταιρικές εκθέσεις, τους ισολογισµούς, 
τις ταµειακές ροές και τις δηλώσεις εισοδήµατος των εταιρειών. Για να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός πρέπει να καταµετρηθεί ο αντίκτυπος των πράσινων πρωτοβουλιών που 
έχουν αναληφθεί από τις εταιρίες. Ωστόσο, για να καταµετρηθεί ο αντίκτυπος χρειάζε-
ται πρώτα να αναγνωριστούν και να υπολογιστούν οι σχετικές µεταβλητές.Ο δεύτερος 
στόχος της συγκεκριµένης έρευνας είναι να αντιµετωπιστεί η συγκεκριµένη ανάγκη. 
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο ο προσδιορισµός και η καταµέτρηση των µεταβλη-
τών που ασχολούνται µε την κοστολόγηση των φιλικών προς το περιβάλλον πρωτο-
βουλιών. Ο εντοπισµός των σχετικών µεταβλητών βρίσκεται στην περιοχή του Κό-
στους ∆ιαχείρισης Ποιότητας (QualityCostManagement) για τη µέτρηση της ποιότη-
τας. Το κόστοςποιότητας έχει ορισθεί ως το άµεσο κόστος της ποιότητας, το κόστος 
ελέγχου, το κόστος πρόληψης και το κόστος εκτίµησης. 

Με τον υπολογισµό και την ταυτοποίηση των σηµαντικότερων µεταβλητών 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό και στην υποβολή εκθέσεων για 
τις πράσινες πρωτοβουλίες διευκολύνεται η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών κα-
ταστάσεων των εταιριών των ΗΠΑ. Έτσι, γίνεται πιο εφικτή η µέτρηση του ‘’ πράσι-
νου’’ κόστους των επιχειρήσεων. Αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση τουδιευθυντικού 
σχεδιασµού, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων. 

 
 

4.3.Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 
Οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται από την περιβαλλοντική νοµοθεσία να συµµορφωθούν 
στους κανονισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος. Η άρνηση συµµόρφωσης 
συνεπάγεται πρόστιµα και κυρώσεις για την επιχείρηση. Ωστόσο, µη δηµοσιοποιηµένα 
στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισµένες περιπτώσεις το κόστος συµµόρφωσης είναι 
υψηλότερο από τα πρόστιµα για την άρνηση συµµόρφωσης. Καθώς όµως τα πρόστιµα 
γίνονται ολοένα και υψηλότερα, οι εταιρίες θα αναγκαστούν να συµµορφωθούν. 

Οι αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στη φήµη και στα πιθανά µελλοντικά 
κέρδη της εταιρίας από τη συµµόρφωση ή µη στην περιβαλλοντική νοµοθεσία θα µπο-
ρούσε να είναι σηµαντικές. Η λογιστική για τις πράσινες πρωτοβουλίες είναι µια προ-
σπάθεια σε εθνικό επίπεδο να συµπεριληφθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 
συνδέονται µε τη συµµόρφωση ή µη στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. Επιπλέον 
είναι αναγκαία σε εταιρικό επίπεδο για τη µέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και στη λήψη αποφάσεων. Εποµένως, είναι δυνατό να διαιρεθεί η περιβαλλοντική λο-
γιστική σε δυο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι η µακροοικονοµική προοπτική όπου το 
εθνικό εισόδηµα υπολογίζεται και λαµβάνει υπόψη του το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ-
ϊόν. Το δεύτερο µέρος αποτελεί η µικροοικονοµική προοπτική που χωρίζεται σε δυο 
µέρη: 

Α)Σε µια εξωτερική εστίαση όπου οι λογιστικές πληροφορίες χρησιµοποιού-
νται για την προετοιµασία των αποτελεσµάτων χρήσεως, των ταµειακών ροών, του 
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ισολογισµού και άλλων εκθέσεων που χρησιµοποιούνται από τους δανειστές, επενδυ-
τές και άλλους ενδιαφερόµενους 

Β)Σε µια εσωτερική εστίαση, όπου οι λογιστικές πληροφορίες του management 
χρησιµοποιούνται ως εργαλεία σχεδιασµού του management, τουελέγχου και της λή-
ψης αποφάσεων. 

Στο επίκεντρο αυτής της έρευνας τίθεται η µικροοικονοµική σκοπιά. 
 
 

4.4.ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΣΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
 
 
Η λογιστική για τις πράσινες πρωτοβουλίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο του 
management.Οι περιβαλλοντικές δαπάνες θεωρούνται από τους managers σηµαντικός 
παράγοντας στο σχεδιασµό, στον έλεγχο, στην αξιολόγηση και στη λήψη αποφάσεων. 
Έτσι, αυτές οι πληροφορίες που δηµιουργούνται µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
διάφορους σκοπούς, όπως στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, στον έλεγχο 
των δαπανών, στην επένδυση σε «καθαρές» τεχνολογίες, στην ανάπτυξη 'πιο 
πράσινων' διαδικασιών και προϊόντων, στη διατήρηση του προϊόντος, και στην 
τιµολόγηση των προϊόντων. Στην περιβαλλοντική λογιστική του management πρέπει 
να χρησιµοποιούνται δεδοµένα σχετικά µε το περιβαλλοντικό κόστος και την περιβαλ-
λοντική απόδοση για τις επιχειρηµατικές αποφάσεις. 
 
 

4.5. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 
Από µακροοικονοµική άποψη, οιεπιπτώσεις των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών 
αναφορικά µε το ΑΕΠ έχουν ερευνηθεί στις ΗΠΑ. Ωστόσο, µικρή έρευνα έχει 
διεξαχθεί στην πλευρά της µικροοικονοµικής προσέγγισης. Επιπλέον, έχει διεξαχθεί 
ακόµη µικρότερη έρευνα στον τοµέα της λογιστικής για τη µέτρηση και εκτίµηση των 
πράσινων πρωτοβουλιών. 
 
 
4.5.1. ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
Οι οικονοµολόγοι χαρακτηρίζουν την περιβαλλοντική λογιστική ως ένα σύστηµα στο 
οποίο οι οικονοµικές µετρήσεις λαµβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της παραγωγής και 
της κατανάλωσης στο περιβάλλον. Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί στον τοµέα της 
επίδρασης της πράσινης λογιστικής κατά τη µέτρηση του ΑΕΠ µιας χώρας.Tα 
τελευταία 30 χρόνια, οι οικονοµολόγοι προσπάθησαν να ενσωµατώσουν την πράσινη 
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λογιστική σε εθνικά µέτρα και να φτάσουν στο Εθνικό Εγχώριο Προϊόν. Αυτές οι 
µακροοικονοµικές προσπάθειες οδήγησαν στη δηµιουργία της επίσηµης εθνικής 
κατευθυντήριας γραµµής της πράσινης λογιστικής σε χώρες της Ασίας και της Ευρώ-
πης. Παρά τις πρωτοβουλίες στη διεθνή σκηνή για να επετεύχθη µια εύλογη µέτρηση 
της πράσινης λογιστικής, πολύ µικρή πρόοδος σηµειώθηκε στο συγκεκριµένο θέµα 
στις ΗΠΑ. 

 
 

4.5.2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
Ο Boje στο άρθρο του µε τίτλο “WhatareGreenAccountingConceptsandMeasures?” 
µελετάει την πράσινη λογιστική σε µικροοικονοµική βάση. Υποστηρίζει πως η 
πράσινη λογιστική µπορεί να προσδιοριστεί ταυτοποίηση και η ενσωµάτωση του 
περιβαλλοντικού κόστους στις επιχειρηµατικές αποφάσεις. Επιπλέον προσδιόρισε τις 
έννοιες και τα µέτρα που συµµετέχουν στην πράσινη λογιστική στις εταιρίες. Ακόµα 
ισχυρίστηκε πως ορισµένες από τις µεταβλητές που χρησιµοποιούνταν κατά τη 
µέτρηση της πράσινης λογιστικής σε µακροοικονοµική βάση είναι χρήσιµες και σε 
µικροοικονοµική βάση. Υπάρχουν µεταβλητές που είναι σχετικές µε το τρέχον 
παγκόσµιο επιχειρηµατικό περιβάλλον που πρέπει να συµπεριληφθούν σε ένα µοντέλο 
για τη µέτρηση του περιβαλλοντικού κόστους στις εταιρείες. Τέλος, αρκετές 
µεταβλητές και αρχές που χρησιµοποιούνται στη λειτουργική λογιστική καθώς και 
αρχές που παραδοσιακά εφαρµόζονται για τη µέτρηση του κόστους ποιότητας µπο-
ρούν επίσης να εφαρµοστούν σε ένα πλαίσιο µέτρησης των πράσινων πρωτοβουλιών 
για τη χρήση τους σε επιχειρήσεις.  
 
 

4.6. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ∆ΙΑ-
ΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
 
 
Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις λαµβάνουν µέτρα για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που δηµιουργεί η υπερθέρµανση του πλανήτη. Τα µέτρα αφορούν την 
αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθώς και την υιοθέτηση 
πράσινων προγραµµάτων. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι η χρήση εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας, η µείωση των αποβλήτων, η εξοικονόµηση ενέργειας καθώς κα ιη 
ανακύκλωση. 

Ένας κλάδος που έχει ενστερνιστεί τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες είναι 
αυτός της κατασκευής. Η αύξηση στις οικολογικές κατοικίες και η διάδοση των συ-
σκευών εξοικονόµησης ενέργειας εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο. Ο αριθµός 
αυτών των σπιτιών που χτίστηκαν το 2005 ήταν 2%, όµως αναµένεται να αυξηθεί στο 
10% το 2010. Επιπλέον, οι οµοσπονδιακές κυβερνήσεις επιδοτούν τη χρήση των πρά-
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σινων προϊόντων. Συγκεκριµένα µειώνεται το κόστος των περιβαλλοντικών προϊόντων 
στο µισό. 

Οι πράσινες πρωτοβουλίες εφαρµόζονται και στην αυτοκινητοβιοµηχανία µε 
τη παραγωγή υβριδικών αυτοκινήτων και προγραµµάτων µείωσης των εκποµπών αε-
ρίων. Απαιτείται από τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων να εγκαταστήσουν συσκευές 
µείωσης εκποµπών. 

Τέλος, οι πράσινες πρωτοβουλίες έχουν εισαχθεί και στη βιοµηχανία του πε-
τρελαίου και στοχεύουν στα καθαρά καύσιµα. Οι επιπτώσεις για το περιβάλλον καθώς 
και για τις πετρελαϊκές εταιρίεςαπό τη δηµιουργία κηλίδων πετρελαίου είναι τερά-
στιες. Επιπρόσθετα, πολλές πετρελαϊκές εταιρίες συνδέουν τις δαπάνες µε το διοξείδιο 
του άνθρακα, τα οξείδια του αζώτου καιτο διοξείδιο του θείου, γεγονός που καθιστά 
αναγκαία την ανάπτυξη ενός µοντέλου για την µέτρηση του σχετικού κόστους. 
 
 

4.7. ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
 
Καθώς η λογιστική για τις πράσινες πρωτοβουλίες είναι ακόµα µια αναπτυσσόµενη 
επιστήµη, η κάθε περιβαλλοντική συνιστώσα δεν µπορεί µα θεωρείται ή να αποτιµάται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ακριβή, συνεπή και ευρέως αποδεκτή από 
ακαδηµαϊκή άποψη. Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες υποθέσεις σχε-
τικά µε τις µεταβλητές που θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο κατάλληλο µέτρο της λο-
γιστικής για τις πράσινες πρωτοβουλίες στις εταιρίες. Ο Boje (1999) αναφέρει πως το 
κόστος που σχετίζεται µε τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες µπορεί να βασίζεται σε 
τρεις παράγοντες: 

• Στον οικονοµικό αντίκτυπο 

• Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
• Στον κοινωνικό αντίκτυπο 

Στη συγκεκριµένη έρευνα αναγνωρίζονται οι τρεις παράγοντες του Boje αλλά 
επεκτείνονται περισσότερο σε µια προσπάθεια καλύτερης αποτύπωσης. Επιπλέον, 
χρησιµοποιείται πλήρης περιβαλλοντική κοστολόγηση. Στην παραδοσιακή λογιστική 
του κόστους, η πλήρης κοστολόγηση σηµαίνει την κατανοµή όλων των άµεσων και 
έµµεσων δαπανών σε µια σειρά προϊόντων για την αποτίµηση των αποθεµάτων, την 
ανάλυση της αποδοτικότητας και τις αποφάσεις τιµολόγησης. Στην πλήρη περιβαλλο-
ντική κοστολόγηση, ενσωµατώνονται οι ίδιες έννοιες λογιστικής αλλά επισηµαίνονται 
τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Έτσι, οι πληροφορίες του περιβαλλοντικού κόστους 
προστίθενται στις υπάρχουσες λογιστικές µεταβλητές και κατανέµονται στη συνέχεια 
στα κατάλληλα προϊόντα.  
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4.7.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
 
Στη σύγκριση ανάµεσα στις παραδοσιακές µεθόδους παρακολούθησης των πε-
ριβαλλοντικών δαπανών µε τηνπεριβαλλοντική λογιστική, ο Boje επισήµανε ότι τα 
παραδοσιακά λογιστικά συστήµατα δεν είναι κατάλληλα σχεδιασµένα για να παρακο-
λουθούν το περιβαλλοντικό κόστος και τις επιδόσεις. Εποµένως, πρέπει να ενσωµατω-
θούν πρόσθετες µεταβλητές εκτός από τις παραδοσιακές µεταβλητές. Το παραδοσιακό 
κόστος συνήθως ταξινοµούνταν ως εξής: 

• Άµεσα υλικά 

• Άµεση εργασία  
• Έξοδα παραγωγής 

• Έξοδα πώλησης, διοικητικά και γενικά έξοδα 
• Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

 
 
4.7.2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟ-
ΝΤΕΛΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
 
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον έχει αλλάξει δραµατικά από τότε που αναπτύχθηκε η 
λογιστική. Εποµένως και η περιβαλλοντική λογιστική θα πρέπει να προσαρµοστεί σε 
αυτές τις αλλαγές. Οι πρόσθετες µεταβλητές που πρέπει να συµπεριληφθούν σε κάθε 
µοντέλο πράσινης κοστολόγησης αναλύονται στις ακόλουθες ενότητες. 

 
 

4.7.2.1 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗ-
ΤΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
 
 Το θέµα της αναγνώρισης των σχετικών µεταβλητών έχει θεωρηθεί αποτελεσµατικό 
στο τοµέα του management του κόστους ποιότητας. Οι περιβαλλοντικές δρα-
στηριότητες και τα συναφή έξοδα δηµιουργούνται εξαιτίας της κακής ποιότητας που 
µπορεί να υπάρχει. Έτσι, οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ποιότητα µπορούν 
και να κατηγοριοποιηθούν και ωςδραστηριότητες ελέγχου. Οι πράσινες δραστηριότη-
τες ελέγχου συµβάλλουν στην πρόληψη και στον εντοπισµό πρωτοβουλιών που δεν 
συµµορφώνονται στα φιλικά περιβαλλοντικά µέτρα και χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 
• Στις πράσινες υποστηρικτικές δραστηριότητες 
• Στις πράσινες δραστηριότητες αξιολόγησης 

Οι πράσινες υποστηρικτικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν το κόστος για την 
αποτροπή της κακής περιβαλλοντικής ποιότητας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που παρά-
γονται. 
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Οι πράσινες δραστηριότητες αξιολόγησης περιλαµβάνουν το κόστος που κατα-
βλήθηκε για τον προσδιορισµό του κατά πόσο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και στην υποχρέωση για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 

Παράλληλα, το φιλικό προς το περιβάλλον κόστος αποτελείται επίσης από τις 
πράσινες δραστηριότητες αποτυχίας που εκτελούνται από έναν οργανισµό ή από τους 
πελάτες. Οι δραστηριότητες αποτυχίας χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

• Το πράσινο εσωτερικό κόστος αποτυχίας και 
•  Το πράσινο εξωτερικό κόστος αποτυχίας . 

Το πράσινο εσωτερικό κόστος αποτυχίας περιλαµβάνει τα έξοδα που προκύ-
πτουν από τις ενέργειες που πραγµατοποιούνται πριν από την παράδοση των κακών 
προϊόντων. 

Το πράσινο εξωτερικό κόστος αποτυχίας περιλαµβάνει τα έξοδα που προκύ-
πτουν από τις ενέργειες που πραγµατοποιούνται µετά την παράδοση του προϊόντος 
στον πελάτη. 

Τέλος, οι πρόσθετες δαπάνες πρέπει να συµπεριληφθούν. Αυτές, µπορούν να 
ταξινοµηθούν ως φανερά ή κρυµµένα κόστη φιλικά προς το περιβάλλον. Φανερά κό-
στη είναι εκείνα που είναι διαθέσιµα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας. Κρυµµένα 
κόστη είναι το κόστος ευκαιρίας που προκύπτει από την κακή ποιότητα του περιβάλ-
λοντος. 

Βασιζόµενοι σε αυτές τις έννοιες, όπως χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του 
κόστους ποιότητας, σε συνδυασµό µε επιλεγµένες παραδοσιακές µεταβλητές και εκεί-
νεςπου χρησιµοποιούνται από τον Boje (1999), είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα µο-
ντέλο κοστολόγησης για να µετρήσει τις σχετικές δαπάνες των πράσινων πρωτοβου-
λιών στις εταιρίες. 
 
 
4.7.2.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες η οικονοµία των ΗΠΑ µετατράπηκε από κατασκευαστική σε 
οικονοµία παροχής υπηρεσιών. ∆εδοµένου ότι η επιστήµη της λογιστικής 
αναπτύχθηκε την εποχή που κυριαρχούσαν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες στις 
ΗΠΑ, είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν άλλες σχετικές µεταβλητές που θα λαµ-
βάνουν υπόψη τα στοιχεία µιας οικονοµίας παροχής υπηρεσιών. Σε µια οικονοµία πα-
ροχής υπηρεσιών, κρίσιµα στοιχεία της επιτυχίας µιας εταιρείας είναι η φήµη και η 
δηµιουργικότητα. Ως εκ τούτου, οι µεταβλητές της φήµης και της δηµιουργικότητας 
πρέπει επίσης να ενσωµατωθούν σε ένα µοντέλο πράσινης κοστολόγησης. 
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4.7.2.3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ, 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 
 
 
 Ο Blake(2007) υποστηρίζει ότι µια σηµαντική εξοικονόµηση πόρων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί από εταιρίεςπου προέρχονται από οµοσπονδιακές, κρατικές και 
τοπικές πιστώσεις φόρου. Τα συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα αποσκοπούν στο να 
θεσπιστούν ‘’ πράσινα ‘’ µέτρα από τους φορολογούµενους. Αυτές οι περιβαλλοντικές 
πιστώσεις οµοσπονδιακού φόρου είναι διαθέσιµα στους φορολογούµενους για τον 
εξοπλισµό διατήρησης ενέργειας, για τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών µορφών 
ενέργειας καιτον έλεγχο της ρύπανσης του αέρα ή του νερού. Επιπλέον πολλές 
επιχειρήσεις δικαιούνται αυτά τα περιβαλλοντικά φορολογικά κίνητρα όταν κατα-
σκευάζουν ή ανακαινίζουν ένα κτίριο και όταν αποκτούν εξοπλισµό θέρµανσης 
καιψύξης. Ο Christian επιπρόσθετα τονίζει πως τροποποιηµένες φορολογικές 
δηλώσεις µπορούν να κατατεθούν προκειµένου να ωφεληθούν οι εταιρίες από την 
επιστροφή φόρου για ένα διάστηµα µέχρι τριών ετών. 
 
 
4.7.2.4 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ 
 
 
Για πολλές δεκαετίες υπήρχε µια αυξηµένη κατανόηση και εστίαση αναφορικά µε το 
παγκόσµιο περιβάλλον καθώς και µε τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της 
εκβιοµηχάνισης. Έτσι ο σχεδιασµός του management, ο έλεγχος και η λήψη των 
αποφάσεων καθώς και η αξιολόγηση απαιτούν µια ευρύτερη προοπτική και µεγαλύ-
τερα χρονικά πλαίσια από ότι παραδοσιακά χρησιµοποιούνται στη λογιστική. Έτσι τα 
περιβαλλοντικά projects καθώς και οι managers θα πρέπει να αξιολογηθούν σε 
έναχρονικό ορίζοντα ίσως µεγαλύτερο των δέκα ετών. Ο παράγοντας αυτός θα πρέπει 
να ενσωµατωθεί σε ένα µοντέλο πράσινης κοστολόγησης. 
 
 

4.8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑ-
ΣΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
 
 
Στην προσπάθεια καταγραφής και µέτρησης των µεταβλητών που εµπλέκονται στις 
πράσινες πρωτοβουλίες στις εταιρίες, θα πρέπει να συµπεριληφθούν το σχετικό κόστος 
καθώς και τα έσοδα. Αυτά τα ειδικά περιβαλλοντικά κόστη είναι πιθανό να είναι: 

• Το ρυθµιστικό κόστος 

• Το εφάπαξ κόστος 
• Το εθελοντικό κόστος 

Το καθένα από τα παραπάνω κόστη µπορεί να διαιρεθεί στις εξής κατηγορίες: 

• Στα φανερά και κρυφά κόστη 
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• Στα ενδεχόµενα κόστη 
• Στα εσωτερικά και εξωτερικά κόστη 

 
 

4.8.1.ΚΟΣΤΗ 
 
 
Τα πράσινα κόστη περιλαµβάνουν τα πράσινα κόστη ελέγχου, τα πράσινα κόστη 
αποτυχίας καθώς και άλλα φανερά και κρυφά πράσινα κόστη. Έτσι, αυτά είναι: 

• Τα κόστη του βασικού περιβαλλοντικού προγράµµατος 
• Τα εταιρικά περιβαλλοντικά κόστη 
• Οι αµοιβές ελέγχου και οι νοµικές αµοιβές 

• Τα πρόσθετα κόστη µηχανικής 
• Η λειτουργία, η συντήρηση και η απόσβεση των στοιχείων του ελέγχου ρύπαν-

σης 
• Τα κόστη αποκατάστασης καθώς και άλλα κόστη που σχετίζονται µε νοµικά 

έξοδα, περιβαλλοντικούς φόρους, τη διάθεση των αποβλήτων κλπ  
 
 

4.8.2ΕΣΟ∆Α 
 
 
Σε µια εταιρία δηµιουργούνται έσοδα και εξοικονοµούνται πόροι από την υιοθέτηση 
πράσινων πρωτοβουλιών και από τον έλεγχο της ρύπανσης. Αυτά περιλαµβάνουν: 
• Τη µειωµένη σπατάλη υλικών και προµηθειών 

• Την αυξηµένη χρήση ανακυκλούµενων υλικών και την εφαρµογή φορολογικών 
κινήτρων 

• Την εξοικονόµηση ενέργειας και την αποφυγή κυρώσεων 

• Τα µειωµένα ρυθµιστικά κόστη 
• Το µειωµένο κόστος συσκευασίας 
• Το µειωµένο κόστος διατήρησης του νερού  

• Τις επιχορηγήσεις που λαµβάνονται 
Για τον υπολογισµό αυτών των δαπανών είναι απαραίτητο τα λογιστικά κόστη 

να περιλαµβάνονται στο κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Εποµένως, τα συνήθη 
κόστη συν τα κόστη που συνδέονται µε τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος πρέ-
πει να περιλαµβάνονται σε κάθε µοντέλο πράσινης κοστολόγησης. 
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4.8.3 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟ-
ΣΤΟΥΣ 
 
 
Αναµφίβολα, η εκτίµηση των κρυφών εξωτερικών περιβαλλοντικών κοστών 
αποτυχίας είναι δύσκολη. Ωστόσο αυτά τα κρυφά κόστη µπορούν να υπολογισθούν µε 
δυο µεθόδους : 

• Με τη µέθοδο του πολλαπλασιασµού 
• Με τη µέθοδο της έρευνας αγοράς 

Η µέθοδος του πολλαπλασιασµούυποθέτει ότι το κόστος της συνολικής απο-
τυχίας είναι κάποιο πολλαπλάσιο του κόστους τηςµετρούµενης αποτυχίας. Έτσι τα 
συνολικά εξωτερικά περιβαλλοντικά κόστη αποτυχίας ισούνται µε k, όπου k είναι το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα και βασίζεται στην εµπειρία του παρελθόντος. 

Η µέθοδος της έρευνας αγοράς χρησιµοποιεί συνεντεύξεις και έρευνες σε πε-
λάτες. 
 
 

4.9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
 
 
Η λογιστική για τις πράσινες πρωτοβουλίες αποτελεί µέρος της διαδικασίας για την 
αναγνώριση της βιωσιµότητας στο σύνολο των πράξεων ενός οργανισµού.Αποτελεί το 
όχηµα που µπορεί να µεταφέρει το σύνολο των µεθόδων σε όλα τα τµήµατα της 
εταιρίας. 

Πριν από την αξιολόγηση ή τη µέτρηση της περιβαλλοντικής λογιστικής για 
ένα θεσµικό όργανο, είναι σηµαντικό να καθοριστούν οι σκοποί για τους οποίους οι 
πληροφορίες συγκεντρώνονται. Ο σκοπός θα καθορίσει την επιλογή της κλίµακας και 
της εµβέλειας που πρέπει να δηµιουργηθούν για την περιβαλλοντική λογιστική. Ο 
Boje (1999) υποστήριξε πως η κλίµακα της περιβαλλοντικής λογιστικής θα εξαρτηθεί 
από τις ανάγκες, τα συµφέροντα, τους στόχους και τους πόρους της εταιρίας. 

Οι αναφορές απόδοσης του περιβαλλοντικού κόστους θα πρέπει να δηµιουρ-
γούνται για να µετρούν την πρόοδο που υλοποίησε το πρόγραµµα της περιβαλλοντικής 
ευθύνης της εταιρίας. Τρεις τύποι της προόδου µπορούν να µετρηθούν και να αναφερ-
θούν. Αυτοί είναι α)η πρόοδος όσον αφοράπρότυπα ή στόχους της τρέχουσας περιό-
δου β) η τάση της προόδου από την έναρξή της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας του 
έργου και γ) η πρόοδος όσον αφορά τα µακροπρόθεσµα πρότυπα ή στόχους της εται-
ρίας. Η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τις κατηγορίες του κόστους της πράσινης 
δραστηριότητας,της εκτίµησης του κόστους, του κόστους της εσωτερικής και εξωτε-
ρικής αποτυχίας. 

Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να παρέχουν µια λεπτοµερή περιγραφή των 
πράσινων δραστηριοτήτων, καθώς και των συναφών δαπανών όπως φαίνονται στα 
τρέχοντα ποσά των δολαρίων και στα ποσοστά των πωλήσεων, µαζί µε τα ποσά των 
προϋπολογισµώνκαι τις διακυµάνσεις. Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι επιπτώσεις των πε-
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ριβαλλοντικών µέτρων δεν φαίνονται πάντα βραχυπρόθεσµα, πρέπει να εξεταστεί για 
την αξιολόγηση των επιδόσεων τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο 
χρονικό ορίζοντα. 

Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η αναφορά των πράσινων πρωτοβουλιών και 
του κόστους τους δεν είναι αρκετή. Είναι επίσης αναγκαίο να υπάρξει µεγιστοποίηση 
των πρωτοβουλιών και των αντίστοιχες παροχών τους, καθώς επίσης καιέλεγχος των 
αντίστοιχων δαπανών. Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο 
που θα συγκρίνει τα πραγµατικά αποτελέσµατα χωρίς να λησµονείται ότι ο απώτερος 
στόχος είναι να επιτευχθεί ένα αποδεκτό επίπεδο ευθύνης και ταυτόχρονα να συναντά 
ήνα υπερβαίνει τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις. 
 
 

4.10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 
Είναι επιτακτική ανάγκη,εφόσον οι εταιρίες µετακινούνται από την παραδοσιακή 
οικονοµική κοστολόγηση στην ενσωµάτωση της πράσινης κοστολόγησης των 
οικονοµικών τους καταστάσεων, οι λογιστές να εξακολουθούν να γνωρίζουν ότι οι 
πρωτογενείς τοµείς της λογιστικής για πράσινες πρωτοβουλίες είναι οικονοµικοί, κοι-
νωνικοί και περιβαλλοντικοί. Εντός αυτών των τριών τοµέων εµπεριέχονται πέντε κύ-
ριοι υποτοµείς, κατασκευαστικοί, οικονοµικοί, ανθρώπινοι, κοινωνικοί και φυσικοί. 
Έτσι, οι πρωτογενείς δηµοσιονοµικές καταστάσεις των εταιριών θα πρέπει να παρατα-
θούν ως εξής:  

α. Οι λογαριασµοί των κερδών και των ζηµιών θα πρέπει να είναι διορθωµένοι 
ώστε να δείχνουν πως το κόστος και τα οφέλη της πράσινης βιωσιµότητας µπορούννα 
έχουν άµεσα επιπτώσεις στην επιχείρηση. 

β. Ο λογαριασµός κερδών και ζηµιών θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συµπε-
ριλάβει το εξωτερικό κόστος και τα οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την 
οικονοµία. 

γ. Ο ισολογισµός πρέπει να επεκταθεί ώστε να λαµβάνεται υπόψη το εύρος των 
περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
όπως σήµατα, ανθρώπινο κεφάλαιο ή φήµη που σχετίζονται µε τη βιωσιµότητα και τα 
πράσινα περιβαλλοντικά µέτρα) καθώς και ευθύνες που σχετίζονται µε την βιωσιµό-
τητα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους της εταιρίας. 

Οι δηµοσιονοµικές καταστάσεις θα περιλαµβάνουν, συνεπώς: 
1) Τον αντίκτυπο των εσωτερικών ροών που θα δείχνει την οικονοµική προστιθέµενη 

αξία, την κοινωνική προστιθέµενη αξία και την περιβαλλοντική προστιθέµενη 
αξία. 

 2) Τις εξωτερικές ροές που θα δείχνουν τις εξωτερικές περιβαλλοντικές δαπάνες και 
τα οφέλη. 

3) Τον ισολογισµό που θα απεικονίζει τις αλλαγές στο ίδια κεφάλαια των µετόχων και 
θα περιλαµβάνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία καθώς και υποχρεώσεις και διατά-
ξεις. 



44 

 

4) Τις αλλαγές στις ταµειακές ροές που θα δείχνουν την αύξηση/µείωση ταµειακών 
ροών, καθώς και την ανάλυση της λειτουργίας, των επενδύσεων και της χρηµατο-
δότησης των πράσινων δραστηριοτήτων.  

Η αποκάλυψη αυτών των λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε τις πράσινες 
πρωτοβουλίες από τις εταιρίες µπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιµη για τους χρήστες 
των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 

4.11. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 
Όσο ο πληθυσµός της γης θα αυξάνεται, όλοι θα αποζητούν τρόφιµα, ιατρική και άλλη 
περίθαλψη και τεχνολογία που θα αφορά προϊόντα της κοινωνίας. Όσο οι εταιρίες θα 
επιχειρούν να εξισορροπήσουν τους αντικειµενικούς στόχους τους για την προσφορά 
αγαθών και υπηρεσιών σε αυτούς τους ανθρώπους µαζί µε τις υποχρεώσεις τους για 
την κοινωνία και τους µετόχους, η ανάγκη για πράσινο κόστος και λογιστική 
διαχείριση µέσα στις εταιρίες θα γίνει ακόµη πιο σηµαντική, εφόσον και οι διαχειρι-
στές ενδιαφερθούν περισσότερο µε το κόστος που συνδέεται µε την παροχή πράσινων 
προϊόντων και υπηρεσιών σε µια προσπάθεια να αντιµετωπίσει την παγκόσµια άνοδο 
της θερµοκρασίας και προστασία του περιβάλλοντος.  

 
 

4.11.1 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
 
 
Οι managers θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ότι η παροχή των πράσινων 
προϊόντων δεν θα διαβρώσουν τα περιθώρια της εταιρίας καιθα οδηγήσουν στην αύ-
ξηση του ενδιαφέροντος σχετικά µε το κόστος καθώς και µε άλλους λογιστικούς πα-
ράγοντες. Επιπλέον, καθώς οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων απαιτούν µεγα-
λύτερη διαφάνεια στις εκθέσεις, οι εταιρείες θα αναγκαστούν να παρέχουν πιο λεπτο-
µερείς πληροφορίες σχετικά µε τα περιβαλλοντικά µέτρα και τις πρωτοβουλίες. 

 
 

4.11.2 ΠΙΘΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 
Για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας των προµηθευτών χρησιµοποιείται 
ένα τυποποιηµένο σύνολο διαδικασιών και συγκεκριµένα η πιστοποίηση ISO 
9000,που εξελίχθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας. Αυτή η ποιοτικά τυποποιηµένη 
µέτρηση αποτελείται από ένα σύνολο ανεξάρτητων ελεγµένων ποιοτικά προτύπων. 
Είναι δυνατό ότι µπορεί να αναπτυχθεί ένα παρόµοιο σύνολο διεθνών προτύπων για 
την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών µέτρων της εταιρίας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η 
εταιρία γίνεται περιβαλλοντικά υπεύθυνη και ότι τηρεί τους σχετικούς κανόνες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Καθώς οι κυβερνήσεις, οι ενδιαφερόµενοι, οι περιβαλλοντικές οµάδες και οι πολίτες 
αποκτούν µεγαλύτερη επίγνωση σχετικά µε την προστασία της βιόσφαιρας, θα αυξηθεί 
και η απαίτηση για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντακαι υπηρεσίες. Αυτό το 
γεγονός θα αυξήσει την ανάγκη για πράσινες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες από τις 
εταιρίες, οι οποίες µε τη σειρά τους θα αυξήσουν τη ζήτηση για καλύτερη αναγνώ-
ριση, µέτρηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις δαπάνες και τις συναφείς µετα-
βλητές. Η µέτρηση της πράσινης λογιστικής περιλαµβάνει πρόσθετα οικονοµικά, πε-
ριβαλλοντικά, λειτουργικά και κοινοτικά κόστη καθώς και την αναφορά αυτών των 
πρωτοβουλιών στις δηµοσιονοµικές καταστάσεις των εταιρειών. Η προσπάθεια για την 
ανάληψη των πράσινων πρωτοβουλιών µπορεί να δηµιουργήσει πρόσθετες παροχές 
και έσοδα, µείωση κόστους, επιστροφές φόρου και παροχή κινήτρων καθώς και επιχο-
ρήγηση των επιχειρήσεων. Τα κόστη και τα οφέλη των σχετικών µέτρων πρέπει να 
υπολογισθούνπροκειµένου να συµπεριληφθούν στις οικονοµικές καταστάσεις των 
εταιριών. Επιπλέον, είναι σηµαντικό ότι όλες οι µεταβλητές να καταγράφονται στο 
µοντέλο της πράσινης κοστολόγησης ώστε να µετρηθεί µε ακρίβεια το κόστος και τα 
οφέλη από τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Η έρευνα στο τέταρτο κεφάλαιο περι-
γράφει πολλές από τις µεταβλητές που θα µπορούσαν ναχρησιµοποιηθούν για την 
ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη µέτρηση και την έκθεση των περιβαλλοντικών πρωτο-
βουλιών σε αµερικανικές εταιρείες. Παρουσιάζει επίσης µια έκθεση περιβαλλοντικών 
επιδόσεων καθώς και µια εναλλακτική δηµοσιονοµική δήλωση που µπορεί να µετα-
σκευαστεί και να χρησιµοποιηθεί για την αναφορά των περιβαλλοντικών πρωτοβου-
λιών. Η ταυτοποίηση και η µέτρηση αυτών των περιβαλλοντικών µεταβλητών θα οδη-
γήσει στην ενίσχυση του σχεδιασµού management, του ελέγχου και της λήψης αποφά-
σεων. Τέλος, η µέτρηση των πράσινων µεταβλητών θα κάνει την κατάρτιση των οικο-
νοµικών καταστάσεων των εταιριών πιο διαφανή. 

∆εδοµένου ότι η πράσινη λογιστική είναι µια αναπτυσσόµενη επιστήµη, υπό-
κειται σε υποθέσεις που µπορούν να συµµορφώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις 
επιθυµίες της κοινωνίας, των περιβαλλοντικών παραγόντων καθώς των κυβερνητικών 
πολιτικών. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να ληφθεί µέριµνα ώστε να διασφαλιστούν 
οι σχετικές περιβαλλοντικέςµεταβλητές και να περιληφθούν σε οποιοδήποτε πλαίσιο 
και ανάλυση για τη µέτρηση του αντίκτυπου των περιβαλλοντικών µέτρων στο σχεδι-
ασµό του management, στον έλεγχο και στη λήψη των αποφάσεων καθώς και στον 
ισολογισµό της εταιρίας και στην κατάσταση των ταµειακών ροών. Εποµένως η 
έρευνα για τον εντοπισµό και τη µέτρηση των µεταβλητών που εµπλέκονται στη λογι-
στική για τις πράσινες πρωτοβουλίες στις εταιρίες θα πρέπει να χρησιµεύσει ως ένα 
«αλφαβητάρι» της λογιστικής για τις πράσινες πρωτοβουλίες. Έτσι, είναι αναµενόµενο 
ότι οι µεταβλητές που θα συµπεριληφθούν στη µέτρηση της πράσινης λογιστικής θα 
αναπτυχθούν, θα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία και τα επόµενα χρόνια ως 
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πράσινες πρωτοβουλίες θα αποτελέσουν ρόλους κλειδιά στην εθνική και διεθνή λογι-
στική σκηνή. 
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