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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
'Μ·············ΒΜ···········Η···Μ·····Η···················1^·Ι·······ΜΜ··········1··''

Οι

αυξανόμενες

περιβαλλοντική

πιέσεις

στο

συνειδητοποίηση

περιβάλλον

και

έχουν παραγάγει

η

αυξανόμενη

την ανάγκη

του

υπολογισμού των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των τομέων
της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Οι συμβατικοί εθνικοί λογαριασμοί
(ακαθάριστο, εγχώριο ή καθαρό εθνικό προϊόν) εστιάζονται στη μέτρηση της
οικονομική απόδοσης και της ανάπτυξης όπως απεικονίζεται στην αγορά.
Για μια περιεκτικότερη αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης , το
πεδίο και η κάλυψη της οικονομικής λογιστικής χρειάζονται να διευρυνθούν
για να περιλάβουν τη χρήση των μη-πωλημένων φυσικών πόρων και των
απωλειών στο εισόδημα-παραγωγή ως αποτέλεσμα της μείωσης και της
υποβάθμισης του φυσικού κεφαλαίου. Οι συμβατικοί λογαριασμοί δεν
εφαρμόζουν

τη

συνήθως

χρησιμοποιημένη

ρύθμιση

υποτίμησης

(απόσβεση) που είναι προσαρμοσμένη για τα δημιουργημένα από τον
άνθρωπο στοιχεία στα φυσικά στοιχεία . Δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάπτυξη
περιλαμβάνει

τις οικονομικές

και

περιβαλλοντικές διαστάσεις,

είναι

ουσιαστικό ότι οι εθνικοί λογαριασμοί πρέπει να απεικονίζουν τη χρήση των
φυσικών πόρων εκτός από το παραχθέν κεφάλαιο .
Η παραδοσιακή λογιστική καταγράφει μόνο τα αντικείμενα που έχουν
αγοραστική αξία .Πολλά περιβαλλοντικά στοιχεία είναι "ελεύθερα αγαθά" και
δεν

εμφανίζονται

στους

λογαριασμούς

.

Η

περιβαλλοντική-πράσινη

λογιστική^ΓΘβη or environmental accounting) προσπαθεί να αποκαταστήσει
αυτήν την εικόνα

με τη συμπερίληψη στις οικονομικές καταστάσεις των

περιβαλλοντικών οφελών και των δαπανών που επιβάλλονται στην κοινωνία
- παραδείγματος χάριν δαπάνες για την επανόρθωση της περιβαλλοντικής
ζημίας που προκαλείται από τις μολυσματικές εκπομπές.

Η περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική αναφέρεται στην τροποποίηση του
συστήματος των εθνικών λογαριασμών για να ενσωματώσει τη χρήση ή τη
μείωση

των

φυσικών

πόρων

Μπορεί

να

εφαρμοστεί

σε

ένα

μικροοικονομικό επίπεδο (επιχείρηση) ή σε ένα μακροοικονομικό επίπεδο
(έθνος).Το σύστημα των εθνικών λογαριασμών (ή SNA) είναι το σύνολο των
λογαριασμών

που οι εθνικές κυβερνήσεις συνθέτουν συνήθως για να

παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα των οικονομιών τους. Τα στοιχεία SNA
χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τους σημαντικούς οικονομικούς
δείκτες συμπεριλαμβανομένου του ακαθάριστου εγχώριου

προϊόντος

(GDP), του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (GNP), κ.λ.π. Οι εθνικοί
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λογαριασμοί (SNA) επεκτάθηκαν για να συμπεριλάβουν το περιβάλλον
ιδιαίτερα με το σύστημα
Accounting).To
παγκόσμιου

SEEA(System for Environment and Economic

SEEA σχεδιάστηκε ως

σύστημα δορυφόρος

του

σύστηματος των εθνικών λογαριασμών (SNA) με το οποίο

αυτό διατηρεί τη μέγιστη πιθανή συμβατότητα.
Η σύνδεση μεταξύ της φυσικής και νομισματικής λογιστικής μπορεί να
επιτευχθεί κατά κάποιο τρόπο μέσω του ολλανδικού συστήματος ΝΑΜΕΑ,
το οποίο εμφανίζει τη σχέση σημαντικών οικονομικών δεικτών (π.χ.
ακαθάριστο εθνικό προϊόν) και του περιβάλλοντος.
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες περιβαλλοντικές προσεγγίσεις , οι οποίες
εμφανίζουν τις αδυναμίες των συμβατικών λογαριασμών. Αυτές είναι: 1.Η
λογιστική των δαπανών ρύπανσης ,2. Η φυσική λογιστική ,3. Οι πράσινοι
δείκτες ,4. Οι επεκτάσεις του SNA συστήματος .
Οι περιβαλλοντικοί φόροι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να αλλάξει τη
συμπεριφορά των βιομηχανιών και των ατόμων προς μια βιώσιμη
ανάπτυξη. Επιβάλλονται επί των φυσικών μονάδων που έχουν μια
καθορισμένη αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Η Eurostat παρουσιάζει
στοιχεία για τους φόρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η

υιοθέτηση

περιβαλλοντικών

διοικητικών

συστημάτων

και

πληροφοριακών συστημάτων περιβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής έχει τη
δυνατότητα να αλλάξει τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και της
οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων. Αν και έχουν αναπτυχθεί αρκετά
πληροφοριακά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης , δεν έχει σημειωθεί
σημαντική

πρόοδο

στην

ανάπτυξη

πληροφοριακών

συστημάτων

περιβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής . Αυτό οφείλεται στην δυσκολία που
υπάρχει για την χρηματική αποτίμηση του περιβαλλοντικού οφέλους , της
ζημίας και των φυσικών στοιχείων .
Μία μέθοδος που έχει αναπτυχθεί για να αξιολογήσει τις επενδύσεις και
τις δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον είναι η ανάλυση ΚόστουςΟφέλους (Cost Benefit Analysis) .Με τη μέθοδο αυτή συγκρίνονται τα οφέλη
και τα κόστη μιας δραστηριότητας και επιλέγεται εκείνη με το υψηλότερο
νομισματικό όφελος. Η μέθοδος αυτή βοηθά τους managers στη λήψη
περιβαλλοντικών αποφάσεων.
Αρκετές χώρες έχουν κάνεις κάποιες προσπάθειες για να εφαρμόσουν
την περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική αντιμετωπίζοντας όμως πολλά
προβλήματα όπως πολιτικά εμπόδια , συγκρούσεις μεταξύ οικονομολόγων
και στατιστικών, άγνοια στην εφαρμογή κ.λ.π. Οι έρευνες όμως συνεχίζονται
ΣΕΛΙΔΑ 7
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με την ελπίδα ότι θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος στα μέσα που θα
οδηγήσουν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.
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US DOE: US Department of Energy
USGS: US Geological Survey
WI: Wuppertal Institute
EE: Ευρωπαϊκή Ένωση
HE : Ηνωμένα Έθνη
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Εισαγωγή

Οι συζητήσεις όσον αφορά την ττεριβαλλοντική-ττράσινη λογιστική^Γθβη
or environmental accounting) ξεκίνησαν από την Αμερική κατά τα έτη 19601970. Το πρώτο γεγονός το οποίο έγειρε την περιβαλλοντική συνείδηση
ήταν η έκρηξη ενός πετρελαιοφόρου στο κανάλι της Santa Barbara ,το
οποίο οδήγησε στη μόλυνση της θάλασσας. Ήταν η πρώτη φορά που το
κοινό είδε στην τηλεόραση τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της ενέργειας.
Παρόμοιο γεγονός έκανε τα άτομα να συνειδητοποιήσουν ότι η μόλυνση του
νερού ήταν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα από ότι είχαν προηγούμενα
σκεφτεί.
Από τα περισσότερα ιστορικά στοιχεία , φαίνεται ότι τα τέλη του '60
χαρακτηρίζουν την αρχή της περιβαλλοντικής μετακίνησης, και την άφιξη του
"περιβάλλοντος" στη διεθνή ημερήσια διάταξη (Castells, 1997). Η διάσκεψη
της

Στοκχόλμης

σχετικά

με

το

ανθρώπινο

περιβάλλον

(1972)

χρησιμοποιείται συνήθως ως "αρχικό σημείο" για αυτήν την μετακίνηση . Η
βασική έκβαση αυτής της διάσκεψης ήταν η δημιουργία του περιβαλλοντικού
προγράμματος των

Ηνωμένων Εθνών - UNEP (Strong, 1997). Από την

εγκαινίασή του, το UNEP θεώρησε τη συλλογή των στοιχείων και τις
πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος σαν την πιο επείγουσα
στοιχειώδη εργασία του (Wallen, 1997). Από τότε, το UNEP είναι ένας
καταλύτης και συντονιστής στον τομέα της περιβαλλοντικής συλλογής και
ανταλλαγής στοιχείων . Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτήν την κατάσταση,
τα ιδιαίτερα "χάσματα γνώσης" έχουν βρεθεί, και το UNEP έχει στραφεί
στην πλήρωση τους - ένα πρόγραμμα που εποπτεύεται από τη παγκόσμια
μονάδα ελέγχου του περιβάλλοντος (GEMS ). Μέχρι το τέλος της δεκαετίας
του 70, η παραπάνω μονάδα ελέγχου ( GEMS)

είχε

δημιουργήσει το

INFOTTERA - το διεθνές περιβαλλοντικό σύστημα πληροφοριών - πιθανώς
το πρώτο του είδους του. Εντούτοις, η χρήση των υπολογιστών για την
περιβαλλοντική έρευνα μπορεί να επισημανθεί πίσω στην πρόσφατη
δεκαετία του '60 (Munn,

1975). Η αυξανόμενη ισχύς υπολογισμού

χρησιμοποιούνταν για να δημιουργήσει τα νέα περιβαλλοντικά μοντέλα από την τοπική μετεωρολογική πρόβλεψη στη σφαιρική θέρμανση, από τη
βιοποικιλότητα στην υδρολογία και στο θόρυβο από την κυκλοφορία - είναι
δύσκολο να βρεθεί μια πτυχή των περιβαλλοντικών επιστημών που δεν
χρησιμοποιεί τη διαμόρφωση των υπολογιστών.
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Δεδομένου ότι οι υπολογιστές έγιναν περισσότερο διαθέσιμοι (σε όρους
κόστους και ευκολίας της χρήσης) και καθώς όλο και περισσότερα σχετικά
με

το

περιβάλλον

στοιχεία

συλλέχθηκαν

μέσω

των

διαφόρων

απομακρυσμένων προγραμμάτων - που κυμαίνονται από τους δορυφόρους
έως τους αισθητήρες της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης - η ανάγκη για τον

χειρισμό , την καταχώρηση, την ανάλυση
πληροφορίας

και την παρουσίαση αυτής της

έγινε σημαντική . Σήμερα, είναι ουσιαστικά αδύνατο να

σκεφτεί κανείς για την περιβαλλοντική έρευνα χωρίς να στηριχθεί στην
ψηφιακή τεχνολογία.
Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες και τα περιβαλλοντικά συστήματα
πληροφοριών διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική
παραγωγή απόφασης. Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων συνδέεται στενά
με την περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των τελευταίων τριών δεκαετιών.
Στις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει υπάρξει μια αυξημένη

ζήτηση για

οικονομικά στοιχεία για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους . Η
περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην
παροχή των

στοιχείων που απαιτούνται για το περιβάλλον στους

διαφορετικούς χρήστες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα .
Υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική προστασία σε
όλα

τα

επίπεδα.

Αυτό

είναι

σαφές

μετά

από

την

έκδοση

των

περιβαλλοντικών κανονισμών σε πολλές χώρες αλλά, καθώς η αναζήτηση
για τις νέες λύσεις που θα αποτρέψουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση
εντείνει, είναι σαφές ότι η διαδικασία από την οποία οι ρυθμιστικές λύσεις
σχεδιάζονται και επιβάλλονται από τις δημόσιες αντιπροσωπείες επάνω στις
διαφορετικές οντότητες, γίνεται όλο και περισσότερο ξεπερασμένη. Έτσι, τα
οικονομικά και πιο συγκεκριμένα η λογιστική μπορούν να εκτελέσουν έναν
σημαντικό ρόλο σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
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1.1 Ορισμός της περιβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής

Η περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική είναι η συλλογή, ο υπολογισμός, η
οργάνωση και η παρουσίαση

περιβαλλοντικά σχετικών

οικονομικών

πληροφοριών για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Οι υπεύθυνοι για τη
λήψη αποφάσεων μπορούν να είναι οι διευθυντές μέσα σε έναν οργανισμό
ή μια επιχείρηση, οι πολιτικοί και οι διευθυντές μέσα σε μια κυβέρνηση, οι
επενδυτές

ή οι τραπεζίτες

ή οι μέτοχοι και οι κοινοτικές ομάδες που

ενδιαφέρονται για την περιβαλλοντική απόδοση μιας επιχείρησης.
Η πράσινη (ή περιβαλλοντική) λογιστική είναι ένας τρόπος μέτρησης της
περιβαλλοντικής απόδοσης μιας οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των
κυβερνητικών σωμάτων και των κατασκευαστών. Είναι ένα είδος ανάλυσης
κόστους-οφέλους

που

αφορά

τη

νομισματική

αξιολόγηση

των

περιβαλλοντικών δαπανών που συνδέονται με την ανάπτυξη και τις
λειτουργικές

δραστηριότητες

και

τα

οικονομικά

οφέλη

της

καλής

περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων ενεργειών (όπως η εφαρμογή της
τεχνολογίας πρόληψης της

ρύπανσης). Η πράσινη λογιστική μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει το λιγότερο απτό και εξωτερικό κόστος για
τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, όπως η βιοποικιλότητα, η
ανθρώπινη υγεία και οι αισθητικές αξίες. Στοχεύει

επίσης σε ευρύτερα

ζητήματα όπως η εφαρμογή της βιώσιμης επιχειρησιακής πρακτικής για την
συντήρηση των φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενεές.
Είναι ένα διοικητικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
ποικίλους σκοπούς, όπως η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, ο
έλεγχος του κόστους, η επένδυση στις καθαρότερες τεχνολογίες, η
ανάπτυξη των "πιο πράσινων" διαδικασιών και των προϊόντων, και η
πληροφόρηση των αποφάσεων που αφορούν το μίγμα προϊόντων, τη
διατήρηση προϊόντων, και την τιμολόγηση προϊόντων. Οι παραδοσιακές
μέθοδοι λογιστικής δεν λαμβάνουν υπόψη τους το περιβαλλοντικό κόστος
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και την απόδοση. Η πράσινη λογιστική αφορά τις εσωτερικές δαπάνες μιας
οργάνωσης όπως οι ρυθμιστικές δαπάνες (π.χ. έλεγχος και διαχείριση
αποβλήτων) και τις εθελοντικές δαπάνες (π.χ. εκπαίδευση) και περιγράφει
τις δαπάνες στην κοινωνία. “Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής” και ο
“περιβαλλοντικός λογιστικός έλεγχος ” παρέχουν τις σημαντικές εισόδους
στην πράσινη λογιστική. Επιπλέον, η πράσινη λογιστική μπορεί να είναι ένα
βασικό συστατικό ενός "περιβαλλοντικού διοικητικού συστήματος".
Η αξιολόγηση είναι μια σημαντική πτυχή της πράσινης λογιστικής και
αφορά τη σύγκριση της απόδοσης μιας οργάνωσης σε ένα δεδομένο πεδίο
με αυτό των καλύτερων επιχειρήσεων (π.χ. προμηθευτής που συσκευάζει
και που ανακυκλώνει).
Η περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική εξετάζει δύο διαφορετικούς , μερικές
φορές συγκρουόμενους, στόχους των σημαντικών μετόχων που μπορούν
να συνδεθούν με δύο βασικές ομάδες της επιχείρησης -σχετικών με τις
περιβαλλοντικές πληροφορίες:
■

περιβαλλοντικά- προκληθέντες οικονομικοί αντίκτυποι και

■

φυσικοί περιβαλλοντικοί αντίκτυποι

Δεν είναι έτσι μια έκπληξη ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιλήψεις και
παραδείγματα σχετικά με τη "περιβαλλοντική λογιστική" και ότι διαφορετικά
εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για να εξετάσουν τα φυσικά και νομισματικά
ζητήματα. Κάθε περιβαλλοντικό σύστημα λογιστικής έχει σχεδιαστεί για να
παρέχει

τις

συγκεκριμένες

πληροφορίες

για

τους

διαφορετικούς

συμμέτοχους.
Η περιβαλλοντική-πράσινη

λογιστική είναι ένα υποσύνολο της

λογιστικής που εξετάζει
• τις δραστηριότητες , τις μεθόδους και τα συστήματα
• την καταγραφή ,την ανάλυση και υποβολή εκθέσεων
• τις οικονομικές και οικολογικές

επιδράσεις

ενός καθορισμένου

οικονομικού συστήματος (πχ. μια εταιρία, ένα συγκρότημα , μια περιοχή, ένα
έθνος, κ.λπ.).
1.2

Η

Πόσο χρονικό διάστημα απαιτεί για να στηθεί η εφαρμογή της

πράσινη

λογιστική

οργανώνοντας ένα σύστημα

είναι

μια

τρέχουσα

διαδικασία,

αν

και

μπορεί να πάρει μεταξύ από λίγους ,μέχρι

αρκετούς μήνες, ανάλογα με τον τύπο και τη φύση των δραστηριοτήτων
που αξιολογεί.
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1.3 Έννοιες και χρήσεις της ττεριβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής
4·········1···Μα···1····Ι·····Μ···ΜΗ······················Η··Η··Μ···ΙΗ········>

Ο όρος περιβαλλοντική-ττράσινη

λογιστική έχει πολλές έννοιες και

χρήσεις. Η περιβαλλοντική λογιστική μπορεί να υποστηρίξει τη λογιστική
του εθνικού εισοδήματος, την χρηματοοικονομική λογιστική και τη διοικητική
λογιστική.

Επίσης ο όρος περιβαλλοντικό κόστος έχει τουλάχιστον δύο

σημαντικές διαστάσεις .(1) Μπορεί να αναφερθεί απλώς στο ιδιωτικό κόστος
από την πλευρά της επιχείρησης (μικροοικονομική διάσταση ) και (2) στο
κοινωνικό κόστος (μακροοικονομική διάσταση).
Το περιβαλλοντικό κόστος είναι ένα από τα πολλά είδη κόστους που οι
επιχειρήσεις υφίστανται καθώς παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στους
πελάτες τους. Η περιβαλλοντική απόδοση είναι ένα από τα πολλά σημαντικά
μέτρα της επιχειρησιακής επιτυχίας. Το περιβαλλοντικό κόστος και η
απόδοση αξίζουν διοικητική προσοχή. Πολλές περιβαλλοντικές δαπάνες
μπορεί να είναι σημαντικά μειωμένες σαν αποτέλεσμα των επιχειρηματικών
αποφάσεων , που κυμαίνονται από λειτουργικές αλλαγές έως τον
επανασχεδιασμό των διαδικασιών/ προϊόντων. Πολλά περιβαλλοντικά
κόστη (όπως οι άχρηστες πρώτες ύλες) μπορεί να μην παρέχουν καμία
προστιθέμενη αξία σε μια διαδικασία, σύστημα ή σε ένα προϊόν .
Η καλύτερη διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να οδηγήσει
σε μια βελτιωμένη απόδοση του περιβάλλοντος και σε σημαντικά οφέλη για
την ανθρώπινη υγεία καθώς επίσης και στην επιτυχία της επιχείρησης.
1.4 Προέλευση και σκοπός της λογιστικής των φυσικών πόρων.

Από τις ημέρες του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου η περισσότερο
σημαντική έννοια στα οικονομικά είναι πιθανώς το εθνικό εισόδημα. Επειδή
οι χώρες που συμμετείχαν στον πόλεμο έπρεπε να προγραμματίσουν και να
μετρήσουν την πολιτική και στρατιωτική παραγωγή τους ανέπτυξαν τους
εθνικούς λογαριασμούς.
Το σύστημα των εθνικών λογαριασμών ,ήταν δομημένο για να παρέχει
δείκτες της οικονομικής αποδοτικότητας, μία συστηματική προσέγγιση για
την παρακολούθηση των τάσεων της οικονομικής ανάπτυξης και δεδομένα
για ανάλυση των πολιτικών αποφάσεων . Το σύστημα των εθνικών
λογαριασμών δεν περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες ή όλα
τα αγαθά και τις υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην ευημερία των
ανθρώπων.

Ήταν πρωταρχικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει

πληροφορίες για την παραγωγή μέσα στην οικονομία. Όμως τα τελευταία 50
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χρόνια έχει πραγματοποιηθεί ταχεία βιομηχανοποίηση παράλληλα με την
γρήγορη αύξηση του πληθυσμού. Αυτά έχουν οδηγήσει σε σκέψεις σχετικά
με την ευημερία και την συντήρηση. Γενικά , η αυξανόμενη παραγωγή ,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των φυσικών πόρων και το
περιβάλλον θα

οδηγήσουν

στην

χειροτέρευση

και

στην

μειωμένη

παραγωγικότητα στο μέλλον. Αυτή η ανησυχία είναι κεντρικό σημείο στην
αειφόρο ανάπτυξη . Συστηματικά , η λογιστική για το φυσικό κεφάλαιο , έχει
οδηγήσει σε προσπάθειες για την βελτίωση του συστήματος των εθνικών
λογαριασμών.
Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν

(GDP) μετρά την χρηματική αξία των

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία σε μία
καθορισμένη χρονική περίοδο. Ούτε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν , ούτε το
κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν αποτελεί ένα μέτρο του πλούτου
της κοινωνίας .Ένας λόγος που το ακαθάριστο εθνικό προϊόν δεν αποτελεί
μέτρο του κοινωνικού πλούτου είναι ότι:
1) Οι εθνικοί λογαριασμοί καταγράφουν την απαξίωση του κεφαλαίου που
δημιουργείται από τον άνθρωπο όπως εγκαταστάσεις και εξαρτήματα αλλά
αγνοεί το φυσικό κεφάλαιο, όπως είναι το απόθεμα του αέρα , εδάφους,
νερού , μη ανανεώσιμων πόρων ,δάση κ.α. Γενικά ο ρόλος του συστήματος
υποστήριξης ζωής αγνοείται.
2) Φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι γενικά αποκλείονται από τα ισοζύγια
και σπάνια καθορίζονται από δείκτες περιβαλλοντικής ποιότητας.
3) Κόστη καθαρισμού συχνά αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη αθροιστικά τις
περιβαλλοντικές καταστροφές .Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις , τα αμυντικά
περιβαλλοντικά έξοδα (μέτρα που λαμβάνονται για να ελέγξουν τις αρνητικές
εξωτερικότητες

της παραγωγής και της κατανάλωσης ) , σημαίνουν

μικρότερη προστιθέμενη αξία .Αντίθετα , όταν τα έξοδα καθαρισμού τα
υφίσταται ο δημόσιος τομέας η εθνική παραγωγή αυξάνει.
4) Πολλά αγαθά και υπηρεσίες που προέρχονται από τους φυσικούς πόρους
και

το

περιβάλλον

δεν

εμπορεύονται

στις

αγορές

και

έτσι

δεν

αντικατοπτρίζονται στο σύστημα των εθνικών λογαριασμών (Abaza 1992).
Έτσι ,αυτές οι αδυναμίες διαφωτίζουν την αποτυχία του GDP και των
παρόμοιων μέτρων να απεικονίσουν επαρκώς τους πολλούς ρόλους που
παρέχουν οι φυσικοί πόροι και το περιβάλλον στην οικονομική ευημερία.
Όλα τα παραπάνω εάν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα θα επιφέρουν
δυσμενείς συνέπειες για την τρέχουσα και μελλοντική αειφόρο ανάπτυξη.
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Τα παραδοσιακά λογιστικά συστήματα έχουν επικεντρώσει στο GDP
παρά στο καθαρό εγχώριο προϊόν εξαιτίας της δυσκολίας στο να
αξιολογήσουν την απαξίωση. Παρόμοια μέτρα της ελάττωσης

και

υποβάθμισης έχουν ενδιαφέρον για τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς
πόρους .Τα μέτρα της αειοφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να αντανακλούν την
απαξίωση .ελάττωση και την υποβάθμιση.
Η αναγνώριση αυτών των προβλημάτων οδήγησε στην ανάπτυξη ενός
περιβαλλοντικά προσαρμοσμένου καθαρού εθνικού προϊόντος και εθνικού
εισοδήματος.
Οι οικονομολόγοι έχουν -- τουλάχιστον στη θεωρία --

συμφωνήσει

σχετικά με τις βασικές αρχές για το πώς να ενσωματώσουν την φθορά του
περιβάλλοντος και τη μείωση των πόρων στους εθνικούς λογαριασμούς.
Χρησιμοποιώντας το άρθρο Weitzman (1976) ως αναλυτικό ακρογωνιαίο
λίθο, διάφοροι συντάκτες έχουν δείξει ότι ένα εθνικό μέτρο ευημερίας
σύμφωνα με τις γραμμές ενός πράσινου “καθαρού εθνικού προϊόντος”
(ΝΝΡ) πρέπει κατάλληλα να μετρήσει και να τιμολογήσει τις αλλαγές στα
αποθέματα των φυσικών πόρων

καθώς επίσης

και τα εξωτερικά

αποτελέσματα των οικονομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
Συνεπώς , το εθνικό εισόδημα ή το καθαρό εθνικό προϊόν (ΝΝΡ) έχει
χρησιμοποιηθεί συχνά ως δείκτης ευημερίας. Παρά τη διαδεδομένη χρήση
αυτού του μέτρου, έχει διάφορες ανεπάρκειες. Μια τέτοια ανεπάρκεια είναι
ότι το μέτρο της ιδιωτικής κατανάλωσης περιλαμβάνει μόνο τα αγαθά και τις
υπηρεσίες, ενώ η αξία του ελεύθερου χρόνου και τα μη εμπορεύσιμα αγαθά
όπως η περιβαλλοντική ποιότητα δεν εξετάζονται.
Προτάσεις σχετικά με το πώς να υπολογίσουν το

ιδανικό ΝΝΡ στην

πράξη είναι λίγες. Ο λόγος είναι επίσης εμφανής: ακόμα κι αν οι τιμές
αγοράς δεν απεικονίζουν απαραιτήτως τις επιδράσεις ρύπανσης των
αγαθών που καταναλώνονται στην οικονομία, οι σκιώδες

τιμές 1 που

χρησιμοποιούνται στην λογιστική για να διορθώσουν τις τιμές αγοράς είναι
δύσκολο να υπολογιστούν. Φαίνεται να έχει γίνει μια standard διαδικασία να
χρησιμοποιούνται

τιμές παρατηρούμενες

και

ποσότητες για τις

προσαρμογές του ΝΝΡ οι οποίες δεν αποκλίνουν σημαντικά από τις ιδεώδες
τιμές . Φυσικά, αυτό είναι ένας ανεπαρκής συμβιβασμός που απαιτεί
εναλλακτικές λύσεις.

1 Σκιώδεις τιμές είναι οι τιμές που υπολογίζονται για το περιβάλλον σαν να υπήρχε μια
πραγματική αγορά (προσφορά και ζήτηση ) για αυτό . Για παράδειγμα η κυβέρνηση
προσφέρει το δικαίωμα της χρήσης του περιβάλλοντος και οι επιχειρήσεις το αγοράζουν.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια

εμπεριστατωμένη κάλυψη της

καταστροφής του περιβάλλοντος δεν μπορεί να απεικονισθεί στους εθνικούς
λογαριασμούς.

Βασικές πλευρές της καταστροφής τους περιβάλλοντος

όπως η αποσύνθεση του οικολογικού συστήματος είναι δύσκολο να
αποτιμηθεί σε φυσικές και ακόμη περισσότερο σε χρηματικές μονάδες.
Επιπλέον όταν οι λογαριασμοί έχουν γίνει «πράσινοι» δεν θα πρέπει να
αναμένουμε ότι το πρασίνισμα είναι τέλειο. Φυσικοί δείκτες που μετρούν την
περιβαλλοντική

καταστροφή

είναι

πιθανόν

να

εξυπηρετούν

τους

περιβαλλοντολογικούς σκοπούς περισσότερο αποδοτικά από ότι το
σύστημα των εθνικών λογαριασμών μπορεί.
1.5 Γιατί είναι χρήσιμη η πράσινη λογιστική
• είναι ένα εργαλείο για την οικονομική και περιβαλλοντική χάραξη πολιτικής
• σε

εθνικό επίπεδο η

πράσινη λογιστική

μπορεί να έχει ένα

μακροπρόθεσμο ευεργετικό αντίκτυπο στην οικονομική και περιβαλλοντική
χάραξης πολιτικής
•επιφέρει μείωση των περιβαλλοντικών δαπανών των δραστηριοτήτων και
αυξανόμενη αποδοτικότητα
• ποσοτικοποιεί

τις περιβαλλοντικές δαπάνες των δραστηριοτήτων σε

νομισματικούς όρους και βοηθά στον προσδιορισμό των περιοχών
σημαντικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου και κόστους όπου οι βελτιώσεις ή
οι επιχειρησιακές αποφάσεις απαιτούνται. Η εφαρμογή των βελτιώσεων
μπορεί

επίσης

να

οδηγήσει

στην

αυξανόμενη

αποδοτικότητα

της

παραγωγής ή της χρήσης των πόρων.
• αυξανόμενα πλεονεκτήματα αγοράς
• η πράσινη λογιστική μπορεί

να βοηθήσει τις επιχειρήσεις για να

καταδείξουν μια δέσμευση για την περιβαλλοντική διαχείριση που μπορεί
μακροπρόθεσμα να προσελκύσει τους καταναλωτές και τους επενδυτές
• ανάπτυξη ρεαλιστικών περιβαλλοντικών στόχων βελτίωσης
• η πράσινη λογιστική προσδιορίζει

τις περιβαλλοντικές δαπάνες των

δραστηριοτήτων και επιτρέπει στους ρεαλιστικούς στόχους βελτίωσης να
τεθούν στις περιοχές του υψηλού περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους
(όπως η διάθεση αποβλήτων, η κατανάλωση ενέργειας).
• άλλα οφέλη μπορούν να περιλάβουν τις βελτιωμένες σχέσεις με τους
ρυθμιστές, την καλύτερη πρόσβαση και τους όρους δανεισμού, το
βελτιωμένο

ηθικό

των

υπαλλήλων

περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
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• η προώθηση της συμμετοχής
•μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση των συζητήσεων μεταξύ των
οργανώσεων, υπαλλήλων, του
ενθαρρύνει

κοινού και των

κυβερνήσεων

και να

τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών

επιδράσεων και τα οφέλη από τις δραστηριότητες
•ελέγχει τις

περιβαλλοντικές επιδράσεις ενός προγράμματος σ' όλο τον

κύκλο της ζωής του ,επιτρέποντας τις πραγματικές επιδράσεις του
προγράμματος να προσδιοριστούν και να συγκριθούν με τις επιδράσεις
που προβλέπονται στο περιβαλλοντικό γραφείο έρευνας (ΕΙΑ).
1.6 Πότε θα χρησιμοποιηθεί

Υπάρχουν τρεις τύποι πράσινης λογιστικής:
• εθνική εισοδηματική λογιστική - τροποποίηση του εθνικού συστήματος για
να λογαριάσει και τον οικονομικό ρόλο που διαδραματίζεται από το φυσικό
περιβάλλον (π.χ. φυσικοί πόροι , μη-πωλημένα αγαθά και υπηρεσίες) τους
εναλλακτικούς δείκτες χρήσεων (όπως η περιβαλλοντική μείωση φορτίων)
και την κοινωνική συμβολή στους παραδοσιακούς μακροοικονομικούς
δείκτες (π.χ. ακαθάριστο εσωτερικό προϊόν και ακαθάριστο εθνικό προϊόν).
• οικονομική λογιστική - επιτρέπει τις επιχειρήσεις για να προετοιμάσουν τις
δημόσιες εκθέσεις απαριθμώντας τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους και το
οικονομικό περιβαλλοντικό
χρησιμοποιηθούν

κόστος.

Τέτοιες εκθέσεις

από τους δανειστές,

μπορούν

να

τους επενδυτές και άλλα

ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενα μέρη.
•διοικητική λογιστική - διαδικασία προσδιορισμού ,συλλογής .διαίρεσης για
εσωτερική χρήση από την επιχείρηση .Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις
εσωτερικές αποφάσεις διαχείρισης .Μπορεί να αναληφθεί σε ένα επίπεδο
εταιριών, τμήματος, προϊόντων .Μπορεί να περιλάβει την παραβολή και
την ανάλυση των στοιχείων στο κόστος και τα επίπεδα της επιχείρησης.
1.7 Στάδια της πράσινης λογιστικής

Η πράσινη λογιστική περιλαμβάνει διάφορα στάδια:
■ Ο προσδιορισμός του πεδίου και της κλίμακας
Ποικίλοι εμπειρογνώμονες απαιτούνται για να εφαρμόσουν την πράσινη
λογιστική και οι διεπιστημονικές ομάδες πρέπει να καθιερωθούν για αυτόν το
λόγο. Οι ομάδες πρέπει αρχικά να καθορίσουν το πεδίο και την κλίμακα του
πράσινου συστήματος

λογιστικής. Το πεδίο αφορά τις δαπάνες που

λαμβάνονται υπόψη , π.χ. ιδιωτικές δαπάνες μόνο ή ιδιωτικές και κοινωνικές
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δαπάνες. Παραδείγματος χάριν, το πεδίο της πράσινης λογιστικής μπορεί να
κυμανθεί από μια επιχείρηση που ακολουθεί μόνο τις περιβαλλοντικές
δαπάνες ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της ή το πεδίο μπορεί να
επεκταθεί για να περιλάβει τις ενδεχομένως «κρυμμένες»

μελλοντικές

δαπάνες και τις δαπάνες για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνη (δηλ. κοινωνικές
ή εξωτερικές δαπάνες). Η κλίμακα καλύπτει το επίπεδο στο οποίο η πράσινη
λογιστική εφαρμόζεται και μπορεί να κυμανθεί από τις μεμονωμένες
διαδικασίες ή τα προϊόντα μέχρι την επιχείρηση, την κυβέρνηση και το εθνικό
επίπεδο. Εντούτοις, οι βασικές αρχές της πράσινης λογιστικής είναι
παρόμοιες σε όλες τις κλίμακες της εφαρμογής.
■ Ο προσδιορισμός των πράσινων δαπανών
Οι πράσινες δαπάνες

είναι εκείνες που σχετίζονται με τη χρήση, την

επεξεργασία, την έκδοση και τον κανονισμό των φυσικών πόρων .
Παραδείγματα περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την συμμόρφωση με την
περιβαλλοντική νομοθεσία (π.χ. μείωση και έλεγχος ρύπανσης), τις δαπάνες
που συνδέονται με την καλή περιβαλλοντική διαχείριση (π.χ. ανάπτυξη και
εφαρμογή των περιβαλλοντικών διοικητικών συστημάτων) και εκείνες τις
δαπάνες που συνδέονται με τα πιθανά ατυχήματα ρύπανσης ή τις
μελλοντικές ευθύνες.
1.8 Ταξινόμηση και ποσοτικοποίηση των πράσινων δαπανών

Η ταξινόμηση και η μέτρηση των πράσινων δαπανών μπορεί να είναι
εύκολη ή δύσκολη ανάλογα με τη φύση των δαπανών .Οι κατηγορίες του
περιβαλλοντικού κόστους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (εμφανισμένα στην
λίστα ανάλογα με την ευκολία της μέτρησης, αρχίζοντας από το ευκολότερα
μετρήσιμο):
• οι συμβατικές δαπάνες - ιδιωτικές δαπάνες σε μια οργάνωση π.χ. εργασία,
εξοπλισμός και πρώτες ύλες
• κρυμμένες δαπάνες - περιλαμβάνουν τις ευθείες δαπάνες που αφορούν
την τοποθέτηση ή το σχέδιο των προϊόντων ή την αξιολόγηση του
εξοπλισμού του ελέγχου της ρύπανσης π.χ. τις μελλοντικές δαπάνες της
παύσης λειτουργίας μιας μονάδας .
• δαπάνες που μπορούν ή δεν μπορούν να υποστούν στο μέλλον π.χ.
καθαρισμού που συνδέονται με τις ποινικές ρήτρες για την μη συμμόρφωση
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• δαπάνες που έχουν επιπτώσεις στην εταιρική εικόνα, τις αντιλήψεις για τις
σχέσεις με τους πελάτες π.χ. τις κοινοτικές και τις ετήσιες περιβαλλοντικές
κοινωνικές δαπάνες
•κοινωνικές δαπάνες

- δαπάνες που μια επιχείρηση επιβάλλει στην

κοινωνία . Για παράδειγμα δαπάνες που συνδέονται με τους αντίκτυπους
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της κυκλοφοριακής

συμφόρησης . Μια

σειρά του λογισμικού είναι διαθέσιμη για να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση
των περιβαλλοντικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων (όπως το κόστος
έρευνας και ανάπτυξης, η ενέργεια και τα ακατέργαστα υλικά) και την
ανάληψη των περιβαλλοντικών αξιολογήσεων κινδύνου των υλικών, των
προϊόντων ή των διαδικασιών. Επιπλέον, η ανάλυση του

κύκλου ζωής

(LCA) 2 μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση
των περιβαλλοντικών δαπανών.
1.9

Κατανομή του πράσινου κόστους

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την κατανομή του πράσινου κόστους στα
προϊόντα, τις διαδικασίες, τα συστήματα ή τις εγκαταστάσεις που παράγουν
αυτά τα κόστη. Παραδείγματος χάριν, αυτό μπορεί να συνεπάγεται την
συνεισφορά των διοικητικών δαπανών των αποβλήτων στα συγκεκριμένα
προϊόντα ή τις δαπάνες ελέγχου της

ρύπανσης στις διαδικασίες. Η

κατανομή των δαπανών επιτρέπει κατ' αυτό τον τρόπο να γίνει αντιληπτό
το αληθινό κόστος παραγωγής ενός αντικείμενου

και ενθαρρύνει την

παροχή των κινήτρων για να μειωθούν αυτές οι δαπάνες.
1.10 Η εφαρμογή της πράσινης λογιστικής

Η εφαρμογή της πράσινης λογιστικής περιλαμβάνει την συμμετοχή της
στη σύνταξη προϋπολογισμού κεφαλαίου (η διαδικασία της ανάπτυξης
προγραμματισμένων

κύριων

επενδύσεων

μιας

οργάνωσης)

και

τη

διαδικασία ή το σχέδιο προϊόντων.
Οι περιβαλλοντικές δαπάνες, η αποταμίευση δαπανών και τα εισοδήματα
των επενδύσεων πρέπει να προσδιοριστούν, να ποσοτικοποιηθούν και να
αναλυθούν. Οι κατάλληλοι οικονομικοί δείκτες, όπως ο εσωτερικός δείκτης
απόδοσης μιας επένδυσης, οι ροές μετρητών και η καθαρή παρούσα αξία,
2 Η ανάλυση του κύκλου ζωής ( Life Cycle Analysis) είναι ένα εργαλείο που
χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τα περιβαλλοντικά φορτία που συνδέονται με ένα
προϊόν ξεκινώντας από την επεξεργασία της πρώτης ύλης μέχρι την παραγωγή , τη
διάθεση, την κατανάλωση και την απόθεση ή την ανακύκλωσή του.
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πρέπει

να

χρησιμοποιηθούν

κατά τη

διάρκεια

της ανάλυσης.

Τα

παραδείγματα του περιβαλλοντικού οφέλους που συνδέεται με τις κύριες
επενδύσεις περιλαμβάνουν τις αυξανόμενες πωλήσεις που οφείλονται στην
ενισχυμένη εικόνα της επιχείρησης, την αυξανόμενη παραγωγικότητα , την
υγεία και την αποταμίευση δαπανών ασφάλειας. Το περιβαλλοντικό κόστος
και η απόδοση ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας μπορούν να επηρεαστούν
σημαντικά από το σχέδιο ανάλυσης και προγραμματισμού . Η ενσωμάτωση
της πράσινης λογιστικής στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών δαπανών στον καθορισμό του πεδίου του σχεδίου , στην
καθιέρωση ενός περιβαλλοντικού επιπέδου δαπανών και απόδοσης και της
αξιολόγησης των διαφορετικών σχεδίων σύμφωνα με το περιβαλλοντικό
κόστος, την απόδοση, τις κοινωνικές και νομικές απαιτήσεις. Αυτές οι
δραστηριότητες αντανακλούν τα στοιχεία αυτά που αναλαμβάνονται στην
ανάλυση του κύκλου ζωής.
Η υποβάθμιση είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα γύρω από τα οποία
εγείρονται οι ανησυχίες για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
1.11 Εκτιμώντας τις δαπάνες και τις ζημίες

Η υποβάθμιση προκαλεί τις ζημίες ,και οι δαπάνες θα χρειάζονταν να
υποστούν είτε για να αποτρέψουν τη ζημία ή για να αποκαταστήσουν την
προκαλούμενη

ζημία . Αυτά τα θέματα

βρίσκονται στην καρδιά της

αξιολόγησης ενός προγράμματος όταν πρόκειται να λάβουμε υπόψη μας
τις δαπάνες και τα οφέλη ενός προγράμματος και να προχωρήσουμε μόνο
εάν τα οφέλη είναι μεγαλύτερα τουλάχιστον από τις δαπάνες . Αυτήν η
προσέγγιση μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε αντί να παρατηρούμε την
τιμή ένας προϊόντος , μπορούμε να υπολογίζουμε τον αντίκτυπο στην τιμή,
της

εσωτερικοποίησης

του

περιβαλλοντικού

κόστους

από

τους

παραγωγούς, το οποίο με τη σειρά του θα τους επιτρέπει να μειώσουν ή
αποβάλλουν τα κατάλοιπα της παραγωγής

και έτσι να αποφύγουν την

πτώση της ευημερίας που η υποβάθμιση αυτή προκαλεί . Εναλλακτικά,
αντί της μέτρησης του οφέλους , μπορούμε να μετρήσουμε τις ζημίες που
προκαλούνται από τα κατάλοιπα

σαν

να ήταν ένα είδος αρνητικού

οφέλους.
Οι ζημίες λαμβάνουν τη μορφή του αρνητικού εξωτερικού κόστους που
συνδέεται

με την παραγωγή

και την κατανάλωση

.Οι αρνητικές

εξωτερικότητες υποτίθεται θα δώσουν ώθηση σε ανεπάρκειες επειδή τα
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ατιμολόγητα συστατικά ή τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος θα γίνουν
αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης, οδηγώντας στο κοινωνικό κόστος που είναι
υψηλότερο από τα ιδιωτικά οφέλη που παράγονται από αυτήν την
υπερεκμετάλλευση. Αντιθέτως, το θετικό εξωτερικό κόστος μπορεί

να

προκόψει, παραδείγματος χάριν από την απομάκρυνση του άνθρακα από τα
δάση, όπου τα κοινωνικά οφέλη θα είναι υψηλότερα από τα ιδιωτικά οφέλη.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσπάθεια να τεθεί μια αξία στην
περιβαλλοντική

υποβάθμιση,

δεν

είναι

όμοια

με

την

προσπάθεια

αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μέσων. Παραδοσιακά ο αέρας και το
νερό δημιουργήθηκαν για να είναι δωρεάν δώρα της φύσης. Όμως όχι
μόνο μια έλλειψη του νερού στην ακριβή ποσοτική μορφή είναι τώρα μια
πραγματική απειλή αλλά και

η ποιότητα του αέρα και του νερού

χειροτερεύει καθώς η οικονομική παραγωγή παράγει τα περισσότερα
κατάλοιπα που μπορούν να απορροφηθούν από τη φύση. Εάν ένα προϊόν
είναι άφθονο έτσι που κανένα ποσό ζήτησης δεν προκαλεί μια έλλειψη του
προϊόντος, το προϊόν δεν έχει καμία τιμή που να συνδέεται με αυτό και είναι
ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους που το ζητούν. Όταν ένα προϊόν είναι σπάνιο ,
η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και κατά συνέπεια η τιμή θα αυξηθεί.
Όταν η παραγωγή υπερβαίνει την ζήτηση η τιμή θα πέσει. Το "προϊόν" που
προσπαθούμε να τιμολογήσουμε εδώ είναι καθαρό παρά τα μολυσμένα
περιβαλλοντικά μέσα.
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη

ένα σύστημα

περιβαλλοντικών

λογαριασμών θα πρέπει σε γενικές γραμμές να καλύψει
❖ ροές των υλικών μέσω της οικονομίας, π.χ. ενέργεια και χημικές
ουσίες, μαζί με τις εκπομπές και τα απόβλητα στις οποίες αυτές οι
ροές δίνουν την ώθηση .Τα στοιχεία για τις εκπομπές, προ πάντων
στον αέρα, έχουν δημοσιευθεί για πολλές χώρες, αλλά υπάρχουν
συχνά διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών στατιστικών εκπομπών
και των εκπομπών στους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς . Μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές χώρες έχουν επιλέξει

να

χρησιμοποιήσουν το σύστημα ΝΑΜΕΑ για να περιγράφουν αυτές
τις ροές.
❖ οικονομικές μεταβλητές που είναι ήδη συμπεριλαμβανόμενες στους
εθνικούς λογαριασμούς

αλλά είναι προφανούς περιβαλλοντικού

ενδιαφέροντος, όπως οι επενδύσεις και οι δαπάνες στον τομέα της
περιβαλλοντικής προστασίας, των σχετικών με το περιβάλλον
φόρων

και

των

επιχορηγήσεων,
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ταξινόμησης των δραστηριοτήτων και της απασχόλησης που
συνδέεται με αυτές , κ.λπ.... Σε γενικές γραμμές, οι περιβαλλοντικοί
φόροι και το περιβαλλοντικό κόστος προστασίας μπορούν να
θεωρηθούν ως δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Και οι δύο
συνεπάγονται το κόστος που περιλαμβάνεται στις διαδικασίες
παραγωγής

που

περιβάλλοντος

είναι

κατά

σχετικές

με

διαφορετικούς

την

εκμετάλλευση

τρόπους.

Αφ'

του

ενός,

οι

περιβαλλοντικές δαπάνες προστασίας καταγράφουν τις επενδύσεις
στα μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, ενώ
από την άλλη , οι φόροι καταγράφουν τις δαπάνες που τίθενται από
την κεντρική κυβέρνηση για την εκμετάλλευση του περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας, αυτό θα μπορούσε να
ερμηνευθεί ως κόστος καθαρισμού έναντι των δαπανών εκπομπών.
Κατά

συνέπεια,

στο

συνολικό

κόστος

της

παραγωγής,

οι

περιβαλλοντικοί φόροι που πληρώνονται μπορούν να προστεθούν
στις δαπάνες για την περιβαλλοντική προστασία για να δώσουν το
συνολικό κόστος χρησιμοποιώντας το συντελεστή παραγωγής , τη
φύση .
❖ Φυσικοί πόροι . Οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί

πρέπει να

καταστήσουν πιθανή την περιγραφή των αποθεμάτων και των
αλλαγών

στα αποθέματα των επιλεγμένων πεπερασμένων ή

ανανεώσιμων πόρων. Πρέπει να ασχοληθούν και με τις ερωτήσεις
που αφορούν τη νομισματική αξιολόγηση των φυσικών
ποιοτικών πτυχών που δεν έχουν καμία αγοραία

και

ή άλλη

καθορισμένη νομισματική αξία, π.χ. η αξία της υπαίθριας ζωής και
της βιοποικιλότητας
Έχει γίνει σαφές στις πρόσφατες δεκαετίες ότι το περιβάλλον επιβάλλει τα
όρια στην οικονομική ανάπτυξη. Τα προβλήματα έχουν γίνει προφανή σε
όρους και της μείωσης των φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού
αντίκτυπου των εκπομπών από την παραγωγή των αγαθών, τη θέρμανση
και τη μεταφορά. Η συνειδητοποίηση αυτών των προβλημάτων έχει
διατυπωθεί, μεταξύ άλλων, στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία
εκφράστηκε στην έκθεση Brundtland το 1987 και έλαβε τη διαδεδομένη
διεθνή υποστήριξη στο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον
και την ανάπτυξη

στο Ρίο de Janeiro το 1992. Στην Ατζέντα, όπως

υιοθετείται από τη διάσκεψη του Ρίο,

ειδική έμφαση τοποθετείται στη

σημασία όλων των χωρών που ενσωματώνουν "την βιωσιμότητα
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οικονομική διαχείριση" και που καθιερώνουν τη "καλύτερη μέτρηση του
κρίσιμου ρόλου του περιβάλλοντος ως πηγή φυσικού κεφαλαίου και ως
δεξαμενή

για τα υποπροϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια της

παραγωγής προκαλούμενης από

το ανθρώπινο κεφάλαιο και άλλες

ανθρώπινες δραστηριότητες .
Εάν αυτές οι αρχές πρόκειται να παράσχουν καθοδήγηση στην πολιτική
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να
ενσωματωθούν στα πληροφοριακά συστήματα ,στα οποία οι αποφάσεις
είναι

βασισμένες .Υπάρχει μια ιδιαίτερη ανάγκη ενός εθνικού λογιστικού

συστήματος που παρέχει τις περιεκτικές πληροφορίες για το περιβάλλον και
την οικονομία.
Η γενική όψη των ομάδων δεδομένων ενός συστήματος

λογιστικής

παρουσιάζεται στην εικόνα 1.1. Για να περιγράψουν τις συνδέσεις μεταξύ
της οικονομίας και του περιβάλλοντος σε ένα πλήρες περιβαλλοντικό
οικονομικό σύστημα οι στατιστικές πρέπει να αναπτυχθούν για όλα τα μέρη
στην αλυσίδα της αιτίας και της επίδρασης: οι φυσικοί πόροι, οι οικονομικές
δραστηριότητες, οι εκπομπές, η

απόθεση, το φορτίο στα διαφορετικά

οικοσυστήματα και ο αντίκτυπος. Οι φυσικοί περιβαλλοντικοί λογαριασμοί
έχουν την εστίασή τους στα πρώτα τρία συστατικά σε αυτήν την αλυσίδα
Damage to environment, health, infrastructure etc.

Εικόνα 1.1 Οι εθνικές και οι περιφερειακές οικονομικές δραστηριότητες
καταναλώνουν και μετασχηματίζουν τους φυσικούς πόρους στα αγαθά και
τις υπηρεσίες, και προκαλούν τις εκπομπές και τα απόβλητα . Οι φυσικοί
περιβαλλοντικοί λογαριασμοί καταγράφουν τις φυσικές ροές και τις
οικονομικές ροές.
Οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί περιγράφουν τις περιβαλλοντικές πιέσεις
από τις οικονομικές δραστηριότητες του
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παραγωγών και των καταναλωτών του. Οι παραγωγοί αγοράζουν την
ενέργεια, τα υλικά, την εργασία και το κεφάλαιο για να παραγάγουν τα αγαθά
και τις υπηρεσίες. Αυτή η διαδικασία παραγωγής παράγει επίσης τα
απόβλητα, τις εκπομπές στον αέρα και τις εκπομπές στο νερό (εικόνα 1.2)

capital

goods

labour

services

material

waste

energy

emissions

Figure 2. Input tu anti output from the economy

Οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί στοχεύουν στην ποσοτικοποίηση αυτών
των ροών των πόρων και των σχέσεων μεταξύ τους. Από την άποψη της
βιώσιμης

ανάπτυξης, το οικονομικό σύστημα πρέπει να παραγάγει τα

επιθυμητά αγαθά και τις υπηρεσίες με το ελάχιστο των περιβαλλοντικών
αντίκτυπων. Αυτό μπορεί μόνο εν μέρει να επιτευχθεί με τη μείωση των
εκπομπών από τις συγκεκριμένες

διαδικασίες, και τη μείωση των

αποβλήτων με την ανακύκλωση.
Το μέγεθος και η σύνθεση των ροών στη διαδικασία παραγωγής είναι
μεγάλης σημασίας για την προκύπτουσα περιβαλλοντική πίεση. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σαφές για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την
απολιθωμένη είσοδο καυσίμου, καθώς επίσης και για τη χρήση και τη
διάδοση των χημικών ουσιών. Δεδομένου ότι η οικονομία αυξάνεται, αυτό
κάνουν και τα υλικά στο σύστημα . Εντούτοις, ένας αντισταθμιστικός
παράγοντας είναι τα υλικά κέρδη που εμφανίζονται στην ανάπτυξη των
νέων προϊόντων και του νέου εξοπλισμού.
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ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

2.1

Η

περιβαλλοντική-πράσινη

λογιστική

στα

πλαίσια

της

επιχείρησης

Η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την υιοθέτηση φιλικότερων
προς το περιβάλλον διαδικασιών είναι μια πρόκληση στρατηγικής φύσεως
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, υπό την έννοια ότι μια
επιχείρηση που ηγείται σε θέματα περιβάλλοντος απολαμβάνει ενός
σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.3 Το ανταγωνιστικό αυτό
πλεονέκτημα μπορεί να πηγάζει από την εξοικονόμηση· κερδών μέσω
μείωσης του κόστους, αυξημένο μερίδιο αγοράς ή τεχνολογική ηγεσία .Η
περιβαλλοντική ηγεσία αποτελεί όπλο ανταγωνισμού.
Η εικόνα της επιχείρησης και οι σχέσεις της με τους εργάτες και την
κοινωνία θα δοκιμαστεί εάν η περιβαλλοντική απόδοση είναι υποτυπώδης.
Μέσα σε μια επιχείρηση, η περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική μπορεί να
θεωρηθεί από δύο προοπτικές (Εικόνα 2.1): διοικητική λογιστική (δηλ, η
χρήση

των

εσωτερικών

πληροφοριών

λογιστικής

στις

διοικητικές

αποφάσεις)και χρηματοοικονομική λογιστική (δηλ., η μέτρηση και η υποβολή
εκθέσεων της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης , ιδιαίτερα στα
εξωτερικά ακροατήρια). Για την περιβαλλοντική διοικητική λογιστική, η
εστίαση βρίσκεται στο πώς οι περιβαλλοντικές πληροφορίες μπορούν να
βελτιώσουν την λήψη αποφάσεων στα στρατηγικά και λειτουργικά επίπεδα
μιας οργάνωσης (π.χ.
επενδύσεις,

σχέδιο

σχέδιο προϊόντων και
διαδικασίας

και

κοστολόγηση,

κοστολόγηση,

κύριες

στρατηγικός

προγραμματισμός, αγορά). Για την χρηματοοικονομική λογιστική, η εστίαση
τοποθετείται

στο πώς να εκθέσει τις περιβαλλοντικές πληροφορίες (

οικονομικές

και μη) στα εξωτερικά ακροατήρια και τους μετόχους.

Παραδείγματος χάριν, οι πρόσφατες αλλαγές στις γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές (GAAP) απαιτούν ότι οι εταιρίες θα περιλαμβάνουν τις

3 Shrivastava Ρ. Environmental Technologies and Competitive Advantage, Strategic
Management Journal, Τόμος 16 (Ειδικό Τεύχος) Καλοκαίρι 1995, σελ.183-200
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περιβαλλοντικές ευθύνες (π.χ., μολυσμένες περιοχές) στις οικονομικές
καταστάσεις

τους.

Αυτό θα

έχει

έναν τεράστιο

αντίκτυπο

στον

προσδιορισμό, τη διαχείριση, και τον καθαρισμό των μολυσμένων περιοχών.

Regional/National (macroeconomic)

GNP/GDP

Management Accounting

Financial Accounting

Materials and Energy Accounting

Environmental Reporting

τ

Discount Rate

Firm/Organization (microeconomic)

Accounting for Liabilities
Environ mental Cost Accounting
•
•

direct costs
indirect'hidden costs

•

image costs

•

external costs

Environmental Performance
Indicators

Εικόνα 2.1 . Περιεχόμενα της περιβαλλοντικής-πράσινης Λογιστικής
(τροποποιήθηκαν από τον Graff et al, 1998)
Ένα τυπικό λογιστικό σύστημα για έναν παραγωγό θα περιλαμβάνει
κατηγορίες εξόδων όπως άμεσα υλικά και εργασία ( κόστος που σχετίζεται
αποκλειστικά με την παραγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας) , γενικά
βιομηχανικά έξοδα , έξοδα πωλήσεων , γενικά διοικητικά έξοδα και έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως.
Τα περιβαλλοντολογικά έξοδα είναι κρυμμένα σε όλες αυτές τις κατηγορίες
αλλά χρεώνονται συνήθως σαν γενικά έξοδα .(Εικόνα 2.2)
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Εικόνα 2.2

To περιβαλλοντικό κόστος είναι συχνά κρυμμένο στα

διαφορετικά μέρη του συστήματος διοικητικής λογιστικής
Η περιβαλλοντική διοικητική λογιστική μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση
των αποφάσεων σχετικά με την κατανομή του κόστους, την σύνταξη του
προϋπολογισμού και την επεξεργασία των σχεδίων. Οι χρήστες των
περιβαλλοντικών πληροφοριών λογιστικής θα μπορούσαν να είναι μια σειρά
ανθρώπων

σε

μια

επιχείρηση.

Οι

πληροφορίες

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν για να:
• προσδιορίσουν τις ευκαιρίες να αποβληθούν οι περιττές δαπάνες που
δεν παρέχουν καμία προστιθέμενη αξία
■ προσδιορίσουν τις περιβαλλοντικές δαπάνες που μπορούν να
«κρυφτούν» στα γενικά βιομηχανικά έξοδα
• προσδιορίσουν τις ευκαιρίες για τα έσοδα όπως π.χ. από την πώληση
των αποβλήτων
•εκτελέσουν και διατηρήσουν ένα περιβαλλοντικό σύστημα διοικητικών
πληροφοριών (EMIS) με την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος σε άλλες
πτυχές της επιχειρησιακής διαχείρισης.
• καθορίσουν τις δαπάνες και την αποταμίευση της εφαρμογής EMIS
■ προσδιορίσουν

τις ακριβέστερες μεθόδους για να κοστολογήσουν

σωστά και να τιμολογήσουν τα προϊόντα .
•σχεδιάσουν περισσότερο περιβαλλοντικά αποδεκτές διαδικασίες ,
προϊόντα και υπηρεσίες .
Το πεδίο σε ένα περιβαλλοντικό σύστημα λογιστικής επηρεάζεται από
την προοριζόμενη χρήση του, είτε για την υποβολή εκθέσεων, την
αξιολόγηση απόδοσης ή την τρέχουσα διαχείριση. Γενικά, οι περισσότερες
περιβαλλοντικές δαπάνες που συζητούνται είναι εσωτερικές δαπάνες, αλλά
μερικές αφορούν τις εξωτερικές ή κοινωνικές δαπάνες. Αυτό το εξωτερικό
κόστος αντιπροσωπεύει τους αντίκτυπους μιας επιχείρησης στο περιβάλλον
και την κοινωνία για τα οποία η επιχείρηση μπορεί να μην είναι απαραιτήτως
υπεύθυνη για αυτά . Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αυτό το κοινωνικό κόστος
αλλά είναι εξαιρετικά απαραίτητο για μια επιχείρηση που επιδιώκει να
συμπεριλάβει την υποβολή εκθέσεων ενάντια στα ζητήματα βιωσιμότητας .
Υπάρχει

μια

βαθμιαία

μετατόπιση

προς την

εσωτερικοποίηση του

εξωτερικού κόστους κάτω από την αρχή του όποιος μολύνει πληρώνει.
Το περιβαλλοντικό κόστος είναι συχνά κρυμμένο στα διαφορετικά μέρη
του συστήματος

διοικητικής λογιστικής. Χωρίς κάποια μορφή του

περιβαλλοντικού συστήματος λογιστικής, είναι δύσκολο να συλλεχθούν οι
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πληροφορίες που απαιτούνται για την περιβαλλοντική λήψη αποφάσεων .
Οποιαδήποτε επιχείρηση που επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους που
συνδέονται με τη μείωση των περιβαλλοντικών δαπανών, την αύξηση του
εισοδήματος και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, πρέπει σαφώς
να καθορίσει πώς σκοπεύει να προσδιορίσει, να μετρήσει και να εκθέσει το
περιβαλλοντικό κόστος της με έναν συνεπή τρόπο.

2.2 Οι τύποι των περιβαλλοντικών-πράσινων δαπανών

Για μια επιχείρηση, το περιβαλλοντικό κόστος και τα οφέλη

είναι

εσωτερικά ή εξωτερικά. Οι εσωτερικές δαπάνες μπορούν να περιγραφούν
ως (α) συμβατικές , (β) ενδεχομένως κρυμμένες, (γ) απτές , και (δ) λιγότερο
απτές και θα έχουν έναν οικονομικό αντίκτυπο στην εταιρία (Εικόνα 2.3). Τα
εξωτερικά κόστη , ενώ δεν είναι λιγότερο πραγματικά , είναι δαπάνες στην
κοινωνία ή το περιβάλλον για τις οποίες η επιχείρηση δεν είναι ακόμα
υπεύθυνη και δεν έχουν ακόμα οποιαδήποτε άμεση οικονομική συνέπεια για
αυτήν αλλά θα έχουν, εάν τα οικονομικά όργανα εσωτερικοποιήσουν αυτές
τις δαπάνες. Το όριο μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών δαπανών είναι
συχνά

δυσδιάκριτο

,

ιδιαίτερα

με τους γρήγορα

κανονισμούς και τις απαιτήσεις της

αγοράς για

μεταβαλλόμενους

να προστατευθεί το

περιβάλλον. Αυτές οι αλλαγές τείνουν να εσωτερικοποιήσουν ένα μέρος του
προηγουμένου

εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους (de Andraca και

McCready, 1994). Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρίες να
ξέρουν και να καταλάβουν τι είναι το εξωτερικό κόστος τους .

External Costs
Indirect and Less Tangible Company Costs
Conventional Company Costs
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Εικόνα 2.3. Όρια κόστους για μια επιχείρηση. Η σκιασμένη περιοχή
αναπαριστά τα εξωτερικά κόστη (external costs) ενώ η λευκή περιοχή
αναπαριστά το εσωτερικό κόστος σε μια επιχείρηση ή οργανισμό. (White,
1996).

2.3 Ο εττιμερισμός του ττεριβαλλοντικού-πράσινου κόστους

Οι επιχειρήσεις συχνά υφίστανται περιβαλλοντικά κόστη τα οποία όμως
δεν τα συνδέουν με συγκεκριμένα προϊόντα ή διαδικασίες με αποτέλεσμα να
στερούνται οι managers μιας καθαρής εικόνας αναφορικά με το που και το
πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα κόστη. Ακόμη και σε επιχειρήσεις μεσαίου
μεγέθους ( με δύο ή τρεις γραμμές παραγωγής ) , δεν ευθύνονται το ίδιο
όλες οι γραμμές παραγωγής για τα κόστη χορήγησης αδειών από το κράτος
(cost of

licensing) , παρακολούθησης και συγκέντρωσης αποβλήτων ,

ελέγχου εκπομπής ρύπων κ.λ.π.

. Μερικές γραμμές παραγωγής ή

επεξεργασίας μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρημένες με επικίνδυνα
υλικά , να εκπέμπουν περισσότερους ρύπους ανά μονάδα παραγόμενου
προϊόντος , να απαιτούν πιο συχνή και εντατική παρακολούθηση και να
παράγουν

μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων που

θα πρέπει

να

διοχετευθούν προς περιοχές εκτός των εργοστασιακών εγκαταστάσεων (ofsite disposal). Κατά παρόμοιο τρόπο , συγκεκριμένες διαδικασίες ή προϊόντα
είναι δυνατόν να ευθύνονται δυσανάλογα για έξοδα που σχετίζονται με την
εκπαίδευση και την αναφορά (reporting) σε κρατικές υπηρεσίες.. Άλλοτε
πάλι είναι δυνατόν να αυξάνουν τον κίνδυνο της επιχείρησης, και κατά
συνέπεια και τα ασφαλιστικά κόστη, ή τους κινδύνους για μελλοντικές ζημιές
ατόμων ή περιουσιών. Με άλλα λόγια . όλες οι διαδικασίες ή τα προϊόντα δεν
ευθύνονται εξίσου το ίδιο για όλα τα περιβαλλοντικά κόστη. Η κατανόηση
των οδηγών κόστους (cost drivers) και ο αναλογικός τους επιμερισμός είναι
ο ακρογωνιαίος λίθος της κοστολόγησης με βάση τις

δραστηριότητες

(activity-based costing)4. Αυτός ο τρόπος κοστολόγησης είναι κατάλληλος
για τα περιβαλλοντικά κόστη επειδή αυτά είναι διάχυτα μέσα στις λειτουργίες
μιας επιχείρησης, είναι μακροπρόθεσμα και λιγότερο απτά , χαρακτηριστικά
που κάνουν τον επιμερισμό τους ιδιαίτερα δύσκολο από λογιστικής πλευράς.
Τα περιβαλλοντικά κόστη κατά παράδοση συσσωρεύονται σε λογαριασμούς

4 Parter J.N. Profit and Ethics in Environmental Investments Management Accounting
(U.S.), Τόμος 77, No 4 Οκτώβριος 1995, σελ.52
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γενικών διοικητικών
(contingent

costs)

αποτέλεσμα,

εξόδων και είναι συνήθως έκτακτα και απρόοπτα
,

με

δυσκολία

στην

ποσοτικοποίησή

τους.

Ως

υπάρχει η τάση αυτά τα κόστη να αποσυνδέονται από τα

προϊόντα , τις διαδικασίες ή τις δραστηριότητες που ευθύνονται για αυτά
2.4 Επιβαρύνσεις στις εκπομπές ρύπων των επιχειρήσεων

Επιβάρυνση στις εκπομπές ρύπων είναι μια πηγή που εισπράττεται από
το δημόσιο ,

η οποία επιβάλλεται για κάθε μονάδα ρύπου που

απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα ή στους υδατικούς πόρους. Η συνολική
πληρωμή που κάθε πηγή ρύπανσης υποχρεούται να καταβάλλει στο
δημόσιο βρίσκεται με τον πολλαπλασιασμό της χρηματικής ποινής με την
ποσότητα των εκπεμπόμενων ρύπων. Η επιβάρυνση στις εκπομπές ρύπων
μειώνει τη ρύπανση, επειδή η απελευθέρωση ρύπων έχει κόστος για την
επιχείρηση. Έτσι , για να εξοικονομήσει η επιχείρηση χρήματα μειώνει την
ποσότητα των εκπεμπόμενων ρύπων της.
Σε ποιο βαθμό όμως θα μειώσει την ποσότητα ρύπανσης που προκαλεί η
επιχείρηση;Κάθε επιχείρηση που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των κερδών
της θα περιορίζει την ποσότητα των εκπεμπόμενων ρύπων όσο αυτό την
συμφέρει.. Έτσι στην εικόνα 2.4 παρατηρούμε τα εξής: έστω το επίπεδο
εκπομπής μη ελεγχόμενων ρύπων είναι 15 μονάδες και η επιβάρυνση στις
εκπομπές ρύπων είναι Τ.
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Αν η επιχείρηση αποφασίσει να μην περιορίσει καθόλου τους ρύπους που
απελευθερώνει στο περιβάλλον , θα υποχρεωθεί να πληρώσει Τ επί 15, και
το ποσό αυτό εκφράζεται από το εμβαδόν OTBC.
Είναι αυτό το καλύτερο που μπορεί να κάνει η επιχείρηση;Προφανώς
όχι, αφού μπορεί να ελέγξει μέρος της ρύπανσης με χαμηλότερο κόστος
από όσο της κοστίζει η επιβάρυνση στις εκπομπές ρύπων. Την επιχείρηση
την συμφέρει να μειώσει την ρύπανση που προκαλεί, μέχρι το σημείο όπου
το οριακό κόστος της ρύπανσης γίνει ίσο με την επιβάρυνση στις εκπομπές
ρύπων. Η επιχείρηση θα ελαχιστοποιήσει το κόστος της, αν αποφασίσει να
μειώσει την ρύπανση που προκαλεί κατά 10 μονάδες ,εκπέμποντας μόνο 5
μονάδες . Με την κατανομή αυτή, η επιχείρηση θα πληρώσει ένα κόστος
ελέγχου της ρύπανσης ίσο με το εμβαδόν ODA και συνολική επιβάρυνση
στις εκπομπές ρύπων ίση με το εμβαδόν ABCD ,δηλαδή ένα συνολικό ποσό
κόστους και επιβάρυνσης ίσο με το εμβαδόν OABC. Το εμβαδόν αυτό είναι
προφανώς μικρότερο από OTBC, που είναι το ποσό που θα υποχρεωθεί να
καταβάλει η επιχείρηση αν δεν περιορίσει καθόλου την ποσότητα των
εκπεμπόμενων ρύπων.
Από τη μια έχουμε την εισροή της ύλης και της ενέργειας στο οικονομικό
σύστημα , και από την άλλη την επιστροφή ύλης και ενέργειας , υπό τη
μορφή απορριμμάτων (καταλοίπων της παραγωγής και της κατανάλωσης
),στο περιβάλλον. Υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα : (1) Ποιο είναι το
κατάλληλο επίπεδο εκροής ; και (2) Πως θα πρέπει να επιμεριστεί η ευθύνη
για την επίτευξη αυτού του επιπέδου στις διάφορες πηγές εκπομπής ενός
ρύπου, όταν είναι αναγκαία η μείωση της ρύπανσης;
2.5 Ταξινόμηση των ρύπων

Η ποσότητα της εκροής αποβλήτων καθορίζει το φορτίο των ρύπων που
βαρύνει το περιβάλλον. Η βλάβη την οποία προκαλεί το φορτίο των ρύπων
εξαρτάται από την ικανότητα του περιβάλλοντος
απόβλητα .

ΣΕΛΙΔΑ 33

να αφομοιώνει τα

GREEN ACCOUNTING AS AN INFORMATION SYSTEM FOR ENVIRONMENT
ΘΡΗΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Απορροφητική ικανότητα
του περιβάλλοντος

Βλάβη από
τη ρύπανση

Φορτίο εκπομπής
ρύπων

Εικόνα 2.5
Η ικανότητα αυτή του περιβάλλοντος να αφομοιώνει ρύπους ονομάζεται
απορροφητική ικανότητα του περιβάλλοντος. Αν οι εκπομπές ρύπων
ξεπερνούν την απορροφητική ικανότητα του περιβάλλοντος , τότε στο
περιβάλλον συσσωρεύονται οι ρύποι.
Οι ρύποι (pollutants) τους οποίους το περιβάλλον δεν μπορεί να
απορροφήσει ή και οι οποίοι ρίπτονται στις άκρες των δρόμων, ονομάζονται
σωρευμένοι ρύποι (stock pollutants). Οι σωρευμένοι ρύποι συγκεντρώνονται
στο περιβάλλον με την πάροδο του χρόνου, εφόσον συνεχίζεται η εκπομπή
ρύπων στο περιβάλλον

(Εικόνα 2.5). Παραδείγματα σωρευμένων ρύπων

όπως οι φιάλες που δεν αποδομούνται, βιολογικά μέταλλα όπως ο
μόλυβδος που επισωρεύονται στο έδαφος κοντά στις πηγές εκπομπής και
τα μακρόβια συνθετικά χημικά , όπως η διοξίνη και τα πολυχλωριωμένα
διαφαινύλια (PCBs).
Οι ρύποι τους οποίους το περιβάλλον μπορεί να απορροφά, σε κάποιον
τουλάχιστον βαθμό , ονομάζονται μη σωρευμένοι ρύποι (fund pollutants).Για
τις ρυπαντικές αυτές ουσίες δεν έχουμε σώρευση ρύπων στο περιβάλλον
εφόσον ο ρυθμός της εκπομπής τους δεν ξεπερνά την απορροφητική
ικανότητα του περιβάλλοντος. Είναι εύκολο να βρούμε πολλά παραδείγματα
τέτοιων ρύπων : πολλά λύματα τα οποία εκλύονται σε ένα ρεύμα το οποίο
είναι πλούσιο σε οξυγόνο μετασχηματίζονται από τα βακτήρια που
υπάρχουν στο νερό σε λιγότερο επικίνδυνη ύλη. Το διοξείδιο του άνθρακα
που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα απορροφάται από τη φυτική ζωή
και από τους ωκεανούς.
Μπορούμε επίσης να ταξινομήσουμε τους ρύπους με κριτήριο τη ζώνη
της επιρροής τους-τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη διάσταση.
Η οριζόντια διάσταση μετρά την περιοχή στην οποία εκτείνεται η βλάβη που
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προκαλούν οι εκπεμπόμενοι ρύποι.. Η βλάβη που προκαλείται

από

τοπικούς ρυπαντές γίνεται αισθητή μόνο σε μια περιορισμένη έκταση γύρω
από την εστία της ρύπανσης, ενώ η βλάβη που προκαλείται από
περιφερειακούς ρυπαντές γίνεται αισθητή σε μεγαλύτερη απόσταση από την
πηγή της εκπομπής. Οι τοπικοί και περιφερειακοί ρύποι δεν είναι δύο
κατηγορίες ρύπων που αλληλοαποκλείονται .Μπορεί ένας ρύπος να είναι και
τα δύο. Τα οξείδια του θείου και τα οξείδια του αζώτου , είναι για παράδειγμα
τοπικοί και περιφερειακοί ρύποι.
Η κατακόρυφη ζώνη επιρροής του ρύπου δείχνει αν η βλάβη προκαλείται
από συγκεντρώσεις ενός ατμοσφαιρικού ρύπου στο έδαφος ή από
συγκεντρώσεις σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Όταν η βλάβη
που προκαλείται από έναν ρύπο οφείλεται κυρίως σε συγκεντρώσεις στα
κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, τότε η ουσία αυτή ονομάζεται
επιφανειακός ρύπος (surface pollutant).OTav η βλάβη που προκαλείται από
ένα ρύπο συνδέεται περισσότερο με συγκεντρώσεις του ρύπου σε υψηλά
στρώματα της ατμόσφαιρας, τότε η ουσία αυτή ονομάζεται παγκόσμιος
ρύπος (global pollutant.)
Οι υδάτινοι ρύποι είναι επιφανειακοί ρύποι, ενώ οι ατμοσφαιρικοί ρύποι
μπορεί να είναι επιφανειακοί, παγκόσμιοι ή και τα δύο. Ένας κοινός
παγκόσμιος ρύπος , το διοξείδιο του άνθρακα , που απελευθερώνεται στην
ατμόσφαιρα ως προϊόν της καύσης ορυκτών καυσίμων , έχει συμμετοχή
στην άνοδο της μέσης θερμοκρασίας των κατώτερων στρωμάτων της
ατμόσφαιρας μέσω του «φαινομένου του θερμοκηπίου».
Επί πλέον οι χλωροφθοράνθρακες παίζουν ρόλο στην καταστροφή του
στρώματος του όζοντος το οποίο προστατεύει την επιφάνεια του πλανήτη
μας από την βλαβερή ακτινοβολία του Ήλιου.

2.6 Κατανομή των ρύπων μέσω της αγοράς

Όταν

οι

επιχειρήσεις

παράγουν

προϊόντα

,

σπανίως

συνήθως

κατορθώνουν να μετασχηματίσουν το 100% των πρώτων υλών σε τελικά
αγαθά.. Ένα μέρος των χρησιμοποιούμενων υλικών , που ονομάζονται
υπολείμματα, μένει ανεκμετάλλευτο. Αν η αξία των υπολειμμάτων αυτών
είναι ασήμαντη , τότε η επιχείρηση έχει κίνητρο να τα ξεφορτωθεί με το
φθηνότερο τρόπο.
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Μια συνηθισμένη επιχείρηση έχει ορισμένες δυνατότητες να απαλλαγεί
από τα απορρίμματα της παραγωγής της. Μπορεί να ρυθμίσει την ποσότητά
τους χρησιμοποιώντας πληρέστερα τις πρώτες ύλες της, ώστε να απονέμει
μικρότερο υπόλειμμα. Μπορεί επίσης να παράγει λιγότερο προϊόν , οπότε
θα έχει και μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων να διαχειριστεί. Η
ανακύκλωση των απορριμμάτων, είναι μερικές φορές μια εφικτή λύση για
την επιχείρηση , όπως και η αφαίρεση των πιο επικίνδυνων συστατικών της
εκροής αποβλήτων και η αποκομιδή των υπολοίπων στις χωματερές.
Επειδή το κόστος της βλάβης έχει εξωτερικές επιδράσεις , αλλά το
κόστος του ελέγχου δεν έχει , η λύση που είναι φθηνότερη για την
επιχείρηση δεν είναι πάντα φθηνότερη για ολόκληρη την κοινωνία. Όταν
εκλύονται ρύποι σε υδάτινα ρεύματα ή στην ατμόσφαιρα προκαλούν βλάβη
στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές εκείνους που βρίσκονται στην
πορεία του υδάτινου ρεύματος ή του ανέμου. Το κόστος αυτό δεν επιβαρύνει
την επιχείρηση που εκπέμπει το ρύπο, και επομένως η συγκεκριμένη
επιχείρηση δεν το λαμβάνει υπόψη της μολονότι φέρεται από την κοινωνία.
Στην περίπτωση των

σωρευμένων ρύπων, το πρόβλημα είναι πολύ

σοβαρό. Οι μη ελεγχόμενες αγορές οδηγούν σε υπερβολική παραγωγή των
ρύπων , στη δέσμευση πολύ λίγων πόρων για τον έλεγχο της ρύπανσης και
στην συγκέντρωση

στην ατμόσφαιρα μιας αποτελεσματικά μεγάλης

ποσότητας σωρευμένων ρύπων. Το βάρος αυτό για τις μελλοντικές γενεές ,
που προκαλείται από την παρουσία του ρύπου αυτού, θα είναι υπερβολικά
μεγάλο.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τη ρύπανσή
τους θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Εξαιτίας των πρόσθετων δαπανών
που απαιτεί ο έλεγχος της ρύπανσης, το κόστος παραγωγής τους θα είναι
υψηλότερο από το κόστος παραγωγής των λιγότερο ευσυνείδητων
ανταγωνιστών τους . Όχι μόνον η μη ελεγχόμενη αγορά δεν κατορθώνει να
οδηγήσει σε ένα αποτελεσματικό επίπεδο ελέγχου της ρύπανσης, αλλά και
τιμωρεί εκείνες τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να ελέγξουν σε
ικανοποιητικό βαθμό τους εκπεμπόμενους ρύπους.

2.7 Η εισαγωγή του ττεριβαλλοντικού-ττράσινου λογιστικού
συστήματος σε μια επιχείρηση
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Οι λειτουργίες

που αναμένονται από την περιβαλλοντική-πράσινη

λογιστική είναι ταξινομημένες στις "εσωτερικές λειτουργίες"

και τις

"εξωτερικές λειτουργίες" όπως περιγράφονται κατωτέρω.
1) Οι εσωτερικές λειτουργίες
Ως ένα εσωτερικό σύστημα διοικητικών πληροφοριών μιας επιχείρησης, η
περιβαλλοντική-πράσινη

λογιστική

βοηθάει

την

διαχείριση

των

περιβαλλοντικών δαπανών που αυξάνουν κάθε έτος, και την ανάλυση των
επιδράσεων που σχετίζονται με το κόστος των περιβαλλοντικών μέτρων ,
και προάγει

τις αποδοτικές και αποτελεσματικές επενδύσεις

στο

περιβάλλον μέσω της κατάλληλης διοικητικής κρίσης.

Function of environmental accounting system

2) Οι εξωτερικές λειτουργίες
Ως ένα σύστημα που αναγγέλλει ποσοτικά μια θέση της αντιμετώπισης
της περιβαλλοντικής διατήρησης από μια επιχείρηση, το σύστημα επηρεάζει
τη λήψη αποφάσεων των ενδιαφερομένων συμβαλλόμενων μερών.
Δεδομένου ότι οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο
για την περιβαλλοντική ταξινόμηση των επιχειρήσεων και ως στοιχείο
εσόδων , οι αξίες όπως η σταθεροποίηση αποθεμάτων και η ομαλή
προμήθεια κεφαλαίων μπορούν να αναμένονται.
Από την άποψη μιας επιχείρησης, η χρήση του περιβαλλοντικούπράσινου συστήματος λογιστικής ως εργαλείου διοικητικής μέριμνας και
διαχείρισης μπορεί να υποτεθεί από τους διοικητές και τα σχετικά τμήματα.
Κατά την ανακοίνωση των περιβαλλοντικών πληροφοριών λογιστικής, η
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επιχείρηση πρέπει να είναι ενήμερη για την επικοινωνία με την κοινωνία και
για τους εξωτερικούς χρήστες όπως οι καταναλωτές, επενδυτές, και οι
τοπικοί κάτοικοι. Για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις που προάγουν
ενεργά την περιβαλλοντική διαχείριση σε ολόκληρη την κοινωνία, οι δύο
τύποι λειτουργιών πρέπει να καταδειχθούν με έναν ισορροπημένο τρόπο.
Η βάση δεδομένων της περιβαλλοντικής λογιστικής που αναπτύσσεται
από μια επιχείρηση υποτίθεται

να είναι κοινή ανεξάρτητα από εάν

χρησιμοποιείται εσωτερικά ή εξωτερικά. Για την εσωτερική χρήση, τα
αντικείμενα που είναι

σημαντικά για την επιχείρηση επιλέγονται και

χρησιμοποιούνται όπως απαιτείται. Για την διανομή των πληροφοριών
εξωτερικά, η συνοχή και η ομοιότητα απαιτούνται για τις πληροφορίες μέσω
της χρησιμοποίησης της οδηγίας για την παροχή των ακριβών πληροφοριών
στους χρήστες.
Αρχικά, τα απαραίτητα και ουσιαστικά στοιχεία για την υγιή επιχειρησιακή
διοικητική μέριμνα είναι η μέτρηση των περιβαλλοντικών δαπανών και των
αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών μέτρων και η κατάλληλη διαχείριση
των δαπανών και των αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να
εφαρμόσουν τη συνάθροιση και την ανάλυση με την σωστή μέτρηση του
ποσού της επένδυσης και του ποσού των εξόδων (περιβαλλοντικό κόστος)
σχετικά με την περιβαλλοντική διατήρηση και την γνώση των επιδράσεων
των επενδύσεων και την σχέση των αποτελεσμάτων ενάντια στο κόστος .
Αυτοί οι παράγοντες είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τις επιχειρήσεις για να
βελτιώσουν την αποδοτικότητα εφαρμογής και την λήψη

λογικών

αποφάσεων . Η ακριβής μέτρηση του περιβαλλοντικού κόστους και των
αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών μέτρων είναι χρήσιμη και απαραίτητη
για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός ακριβούς περιβαλλοντικού
διοικητικού συστήματος . Δηλαδή η περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας

δείκτης

για την αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών μέτρων με τη μέτρηση και τη
διαχείριση της περιβαλλοντικής απόδοσής τους.
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Για την υγιή επιχειρησιακή διοικητική μέριμνα, τα απαραίτητα και
ουσιαστικά στοιχεία είναι να μετρηθεί η επίδραση ενάντια στο κόστος όπως
για παράδειγμα

πόση επίδραση επιτεύχθηκε και ποιο ήταν το κόστος.

Ιδιαίτερα , για τις επιχειρήσεις για να παραγάγουν τα προϊόντα της
υψηλότερης απόδοσης με τη λιγότερη ενέργεια, μικρότερο ποσό πόρων και
αποβλήτων , για παράδειγμα
αποδοτικότητα,

είναι

για να βελτιωθεί η περιβαλλοντική

εξαιρετικά

σημαντικό να

μετρήσουν

και να

διαχειριστούν το περιβαλλοντικό κόστος επιπρόσθετα με την διαχείριση
των φυσικών ποσοτήτων.
Με την ανάλυση των περιβαλλοντικών δαπανών διατήρησης και των
αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών μέτρων , οι πληροφορίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εσωτερικό διοικητικό εργαλείο (που μετρά τη μείωση
δαπανών με την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής διατήρησης όπως η
διατήρηση της ενέργειας και των πόρων και η μείωση των αποβλήτων)
σχετικά

με ένα περιβαλλοντικό διοικητικό σύστημα

. Αφετέρου,

η

ανακοίνωση του περιβαλλοντικού κόστους από την περιβαλλοντική-πράσινη
λογιστική γίνεται ένα από τα μέτρα για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς
της επιχείρησης για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Αυτές τις ημέρες, η ανακοίνωση των διάφορων πληροφοριών σχετικά με
την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής διατήρησης από τις επιχειρήσεις
ζητούνται από κάθε περιοχή και οι

περιβαλλοντικές εκθέσεις και το

περιεχόμενο των πληροφοριών γίνονται τα μέτρα για την αξιολόγηση των
επιχειρήσεων.
Μέσω της συνεχούς ανακοίνωσης του περιεχομένου του περιβαλλοντικού
κόστους και της αναλογίας του στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι δέκτες
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των πληροφοριών μπορούν να ενημερωθούν για το πώς οι επιχειρήσεις
χειρίζονται την περιβαλλοντική διατήρηση . Πολλές επιχειρήσεις έχουν
προετοιμάσει ήδη και έχουν αναγγείλει περιβαλλοντικές εκθέσεις. Σε αυτές
τις περιστάσεις, ο αριθμός των επιχειρήσεων που αναγγέλλουν το
περιβαλλοντικό κόστος τους χρησιμοποιώντας την περιβαλλοντική λογιστική
αυξάνει και πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη της. Μια εικόνα
εφαρμογής της περιβαλλοντικής λογιστικής κατάλληλη για κάθε επιχείρηση
αναπτύσσεται βασικά μέσω πολλών δοκιμών και βελτιώσεων από την
επιχείρηση . Επομένως, για την εγκατάσταση ενός περιβαλλοντικού
συστήματος

λογιστικής,

μια

ρεαλιστικότερη

προσέγγιση

είναι

να

προχωρήσει σε ένα βήμα προς βήμα στάδιο παρά να προσπαθήσει να
επιτευχθεί ένα πλήρες σύστημα εντελώς ξαφνικά. Η διαδικασία είναι να
αναγνωριστούν αρχικά και να μετρηθούν οι περιβαλλοντικές επιδράσεις που
οδήγησαν στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και να μετρήσουν

την

περιβαλλοντική διατήρηση καθώς επίσης τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα
και τα οικονομικά αποτελέσματα που συνδέθηκαν με τα περιβαλλοντικά
μέτρα, και αναγγέλλουν τα αποτελέσματα μετά από την οργάνωση των
πληροφοριών.

2.8 Περιβαλλοντική swot5 ανάλυση

Ποια είναι τα δυνατά σημεία της επιχείρησης σχετικά με το περιβάλλον
•

προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

•

διαδικασίες που χρησιμοποιούν ορθολογικά τους φυσικούς πόρους
και δεν θέτουν το περιβάλλον σε κίνδυνο.

•

ισχυρό οικολογικό προφίλ ( η εταιρεία είναι ευαισθητοποιημένη σε
θέματα περιβαλλοντικά).

•

δέσμευση των εργαζομένων και της διοίκησης στην προστασία
του περιβάλλοντος.

•

υψηλό ηθικό των εργαζομένων

•

δυναμικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης

•

ανακύκλωση

Ποια είναι τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης σχετικά με το
περιβάλλον
5 όργανο για να αναλύσει κυρίως στρατηγικά τις σχετικές δραστηριότητες από την άποψη
της δύναμης, την αδυναμία, τις ευκαιρίες και τις απειλές
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•

προϊόντα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν

•

υλικά συσκευασίας που δεν ανακυκλώνονται .μπουκάλια κ.λ.π.

•

επικίνδυνα απόβλητα

•

μη δέσμευση των εργαζομένων και της διοίκησης στην προστασία
του περιβάλλοντος

Ποιες είναι οι ευκαιρίες που διανοίγονται για την επιχείρηση σχετικά με
το περιβάλλον;
•

είσοδος σε νέες αγορές

•

διασφάλιση της μακράς επιβίωσης της επιχείρησης με τη
διαμόρφωση οικολογικού προφίλ μέσα στον επιχειρηματικό κόσμο

•

εξοικονόμηση φυσικών πόρων (π.χ. ενέργεια ) και μείωση του
κόστους

•

καθορισμός νέων στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος ,
προκαλώντας έτσι τις άλλες επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις
αποδόσεις τους

Ποιες είναι οι απειλές που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σχετικά με το
περιβάλλον
•

περιβαλλοντικοί κανονισμοί απαιτούν πρόσθετες επενδύσεις
καθιστώντας έτσι τα προϊόντα μη κερδοφόρα

•

υψηλός κρατικός παρεμβατισμός και έλεγχος στις δραστηριότητες
μιας επιχείρησης

•

ισχυρά πολιτικοποιημένες κοινωνικές ομάδες ενεργούν ενάντια
των επιχειρήσεων

•

η επιβίωση της επιχείρησης μακροπρόθεσμα απειλείται

2.9 Με το βλέμμα προς το μέλλον

Δεν θα ήταν υπερβολή εάν χαρακτηρίζαμε «επαναστατικές» τις αλλαγές
που

συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην περιβαλλοντική-πράσινη

λογιστική μέσα στους κόλπους των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα
παγκόσμιο φαινόμενο , ορατό από την Ευρώπη μέχρι και την Βόρεια
Αμερική . Οι νέες τάσεις που βρίσκονται σε

εξέλιξη προμηνύουν ένα

περισσότερο προληπτικό περιβαλλοντικό σχεδίασμά

μέσα από την

αναγνώριση και τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, και συνεπώς την
βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων . Στη βάση αυτής της
«επανάστασης» είναι η ανάπτυξη εκείνων των πληροφοριακών συστημάτων
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που θα είναι κατάλληλα για την λεπτομερή ανίχνευση του περιβαλλοντικού
κόστους. Η ικανότητα αλλαγής και εκχώρησης στοιχείων κόστους στα
πλαίσια της περιβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής μπορεί να θεωρηθεί και
φυσική συνέπεια των πρωτοποριακών τεχνικών της κοστολόγησης με βάση
τις δραστηριότητες (activity-based costing).
Η έρευνα των Deborah Savage και ο Allen White του Ινστιτούτου Tellun
αποκαλύπτει ότι υπάρχει πολύς ακόμα δρόμος ώστε οι επιχειρησιακές
πρακτικές να μπορούν να παρέχουν στους managers μια περιεκτική και
καθαρή εικόνα του κόστους των προϊόντων και των διαδικασιών. Αν και οι
περισσότερες επιχειρήσεις ποσοτικοποιούν τα περισσότερο εμφανή και
μετρήσιμα περιβαλλοντικά κόστη, πολύ λίγες έχουν καταπιαστεί με αβέβαια
και λιγότερο απτά κόστη που ανήκουν στα λειτουργικά κόστη τα οποία είναι
δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν Ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικά κόστη, που
ανήκουν στα λειτουργικά κόστη ή στα κόστη γραμμής

παραγωγής και

αποτελούν το 3% έως 20 % αυτών εμφανίζονται

μικρότερα των

πραγματικών μεγεθών .
Επίσης ο επιμερισμός του περιβαλλοντικού κόστους εξακολουθεί να είναι
μια μεγάλη πρόκληση. Πολλές επιχειρήσεις επιμένουν να εκχωρούν από την
αρχή περιβαλλοντικά κόστη σε λογαριασμούς γενικών εξόδων . Αν και
μερικές επιχειρήσεις προσπαθούν να συνδέσουν αυτά τα κόστη σε προϊόντα
ή διαδικασίες , οι βάσεις επιμερισμού που χρησιμοποιούνται για το σκοπό
αυτό είναι συνήθως λανθασμένες από τη σύλληψη τους . Όταν δεν γίνεται
σωστός

επιμερισμός,

οι

managers

λαμβάνουν

διαστρεβλωμένες

πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά κόστη και οφέλη της διατήρησης ή
αλλαγής

προϊόντων

και

διαδικασιών

.Επιπλέον

αναφορικά

με

τα

περιβαλλοντικά κόστη , ο μη σωστός επιμερισμός τους εμποδίζει την
αποτελεσματική παρακολούθηση της απόδοσης της επιχείρησης , τη σωστή
τιμολόγηση των προϊόντων , τη λειτουργία των συστημάτων παροχής
κινήτρων και ανταμοιβών στους managers , καθώς και πολλές άλλες
δραστηριότητες

οι

οποίες είναι

σημαντικές για τη

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης .
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3
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

3.1 Ομοιότητες και διαφορές της φυσικής και νομισματικής λογιστικής

Η συγκρισιμότητα των στοιχείων και η ισχύς τους εξασφαλίζονται από τα
στατιστικά συστήματα που παρέχουν τυποποιημένες έννοιες, μεθόδους και
ταξινομήσεις.

Παρά τη συμβολή στον πολλαπλασιασμό των ειδικών

δεικτών εξετάζουμε τη φυσική -νομισματική διχοτομία με την εστίαση σε δύο
συστηματικές προσεγγίσεις που εμφανίζονται να γίνονται διεθνή πρότυπα
για την ανάπτυξη των στοιχείων και την ανάλυση.
λογαριασμοί φυσικής υλικής ροής

Αυτές είναι :

οι

(MFA), που αναπτύσσονται από το

ίδρυμα του Wuppertal (WI), και το φυσικό και νομισματικό σύστημα της
ενσωματωμένης περιβαλλοντικής και οικονομικής λογιστικής (SEEA) των
Ηνωμένων Εθνών.Το SEEA σχεδιάστηκε ως σύστημα δορυφόρος του
παγκόσμιου σύστηματος των εθνικών λογαριασμών (SNA) με το οποίο
αυτό διατηρεί τη μέγιστη πιθανή συμβατότητα. Τέτοια συμβατότητα με ένα
πρότυπο σύστημα λογιστικής δεν έχει επιτευχθεί ακόμα για το MFA αλλά
αντιμετωπίζεται μέσω της σύνδεσης με το SNA/ SEEA.
Σύμφωνα με την εστίασή τους στα φυσικά και νομισματικά στοιχεία, το
MFA και

SEEA επίσης απεικονίζουν τις διαφορετικές έννοιες της

βιωσιμότητας, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερο δύσκολο να
συμφιλιωθούν.

Μπορούν να ταξινομηθούν ως ανάγκες για την

αποϋλοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και για τη συντήρηση του
φυσικού κεφαλαίου, επιπρόσθετα με τα παραχθέντα (σταθερά) περιουσιακά
στοιχεία
To MFA αξιολογεί τη χρήση και τη μετακίνηση των υλικών με τη βοήθεια
του συστήματος της συνολικής υλικής απαίτησης (TMR)6 και τους δείκτες
της υλικής έντασης ανά μονάδων υπηρεσιών (MIPS).

6 Η γενική εθνική χρήση των φυσικών πόρων (TMR) μετρά σε τόνους τα φυσικά στοιχεία
μέσα στην οικονομία . To TMR μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως θεμελιώδες μέτρο του
γενικού αντίκτυπου της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον. To TMR δίνει επίσης
το ποσό των υλικών που επιστρέφονται στο περιβάλλον ως απόβλητα και εκπομπές.
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Και οι δύο απεικονίζουν τη συνολική χρήση των υλικών ως δείκτες της
υλικής απόδοσης μέσα στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των
«κρυμμένων» ροών.

Για την επίτευξη της βιωσιμότητας της οικονομικής

επίδοσης αυτή η απόδοση πρέπει να είναι σε επίπεδο συμβατό με τη
μακροπρόθεσμη

οικολογική

ισορροπία του πλανήτη. Η

οικολογική

ισορροπία καθίσταται λειτουργική με την εφαρμογή της κανονιστικής έννοιας
του διαθέσιμου περιβαλλοντικού χώρου, για παράδειγμα

ίση πρόσβαση

στις πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες.
Αντίθετα, η οικονομική λογιστική δεν εξετάζει την αβεβαιότητα. Είναι ένα
στατιστικό σύστημα πληροφοριών που μετρά την οικονομική επίδοση κατά
τη διάρκεια μιας παρελθούσας λογιστικής περίοδου.

Όσον αφορά τη

φυσική μείωση και την υποβάθμιση των φυσικών πόρων, το SEEA μετρά
μόνο τις πραγματικά εμφανισμένες και συγκεκριμένες επιδράσεις της
απώλειας των φυσικών πόρων και της ρύπανσης, που παράγονται από τις
διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες. Ο καθορισμός των κανονιστικών
προτύπων αποφεύγεται έτσι σε γενικές γραμμές, εφόσον η αφαίρεση της
αξίας της φυσικής κατανάλωσης κεφαλαίου μπορεί να θεωρηθεί σαν μια
καθαρή αξία της παραγωγής , χωρίς διπλή καταμέτρηση των δαπανών
(απόσβεσης).

Ακόμα και εάν η απώλεια κεφαλαίου δεν αποφεύχθηκε, de

facto, η παραγωγή των κονδυλίων με τη βοήθεια της απόσβεσης θα
επέτρεπε την επανεπένδυση αυτών των κονδυλίων για το σχηματισμό
κεφαλαίου. Τέτοια λογιστική για την συντήρηση του κεφαλαίου επεκτείνει το
κριτήριο βιωσιμότητας του εθνικού εισοδήματος, της παραγωγής, προς το
φυσικό κεφάλαιο.
Τροποποιημένα σύνολα του περιβαλλοντικά ρυθμισμένου καθαρού
εγχώριου προϊόντος (EDP),
σχηματισμού κεφαλαίου

της προστιθέμενης

(ECF),tou

κόστους

(ΕΚ)

αξίας

(EVA), του

και του πλούτου ( τα

οικονομικά και περιβαλλοντικά στοιχεία ) παράγονται με αυτόν τον τρόπο.
3.2 Μέθοδοι αξιολόγησης

Βάζοντας μια νομισματική αξία στα φυσικά στοιχεία και τις αλλαγές τους,
ακόμα κι αν δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο, είναι μια προϋπόθεση για την
καθιέρωση των περισσότερων από τις προαναφερθείσες λογιστικές
ταυτότητες και δείκτες. Εντούτοις, ο καταλογισμός των νομισματικών τιμών,
οι οποίες δεν παρατηρήθηκαν απαραίτητα στις εμπορικές συναλλαγές, έχει
επικριθεί όχι μόνο από τους περιβαλλοντολόγους αλλά και από τους πιο
συντηρητικούς εθνικούς λογιστές. Παρακάτω παρουσιάζονται εν συντομία
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τρεις προτεινόμενες τεχνικές ως προς την ικανότητα αξιολόγησης των
περιβαλλοντικών επιδράσεων και των αντίκτυπων.
Η αξιολόγηση της αγοράς, χρησιμοποιεί τιμές για τα φυσικά στοιχεία που
παρατηρούνται μέσα στην αγορά.

Εφαρμόζεται συνήθως στα οικονομικά

στοιχεία των φυσικών πόρων, αν και οι εμπορευόμενες άδειες ρύπανσης
θα μπορούσαν επίσης να παραγάγουν μια αγοραστική αξία για τα
περιβαλλοντικά στοιχεία της ικανότητας απορρόφησης των αποβλήτων.
Όπου οι

αξίες αγοράς των αποθεμάτων των φυσικών πόρων, όπως τα

ψάρια στον ωκεανό ή η ξυλεία στα τροπικά δάση, δεν είναι διαθέσιμες , η
οικονομική αξία αυτών των στοιχείων μπορεί να είναι

το προεξοφλημένο

ποσό των καθαρών επιστροφών, που λαμβάνεται από την πιθανή χρήση
τους μέσα στην παραγωγή.

Είναι αυτή η αξία στην οποία ένα φυσικό

στοιχείο όπως ένα ορυκτό απόθεμα ή ένα κομμάτι ξυλείας

θα

κυκλοφορούσε στο εμπόριο εάν υπήρχε μια αγορά για αυτό το στοιχείο . Οι
τεχνικές αξιολόγησης της αγοράς επίσης εφαρμόζονται στις αλλαγές των
στοιχείων που προκαλούνται
παράδειγμα

η

αντιπροσωπεύουν
εισοδήματος
απεικονίζει

μη-βιώσιμη
τις

απώλειες

ενός οικονομικού
έτσι

επανεπένδυση

ειδικότερα από τη φθορά , όπως για

μια
του

αδύνατη

χρήση.
στην

Αυτές οι αλλαγές αξίας
ικανότητα

στοιχείου.
έννοια

περιβαλλοντικού

περιστροφής

του

Το κόστος της φθοράς

βιωσιμότητας
κόστους

,

που

απαιτεί

σε οποιαδήποτε

δραστηριότητα που δημιουργεί εισόδημα όπως ο σχηματισμός κεφαλαίου ή
η οικονομική επένδυση.
Η αξιολόγηση συντήρησης επιτρέπει την κοστολόγηση των απωλειών των
περιβαλλοντικών λειτουργιών που δεν εμπορεύονται στις αγορές.

Η

ενασχόληση μόνο με τους πωλημένους φυσικούς πόρους θα μείωνε
δραστικά την οικονομική ανάλυση που ασχολείται με τα σπάνια αγαθά και
τις υπηρεσίες είτε εμπορικά είτε όχι. Ειδικότερα στις βιομηχανικές χώρες, οι
περιβαλλοντικές εξωτερικότητες της ρύπανσης μπορούν πράγματι να είναι
μεγαλύτερης σπουδαιότητας από τη μείωση των φυσικών πόρων.

Το

SEEA καθορίζει τη συντήρηση κόστους ως αυτό που θα γίνει εάν το
περιβάλλον χρησιμοποιούνταν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην έχει
επιπτώσεις στη μελλοντική χρήση του.
Οι δαπάνες συντήρησης είναι οι δαπάνες του χαμένου κόστους ευκαιρίας
για την αποφυγή των περιβαλλοντικών επιδράσεων που
κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου.

προκαλούνται

Αναφέρονται στις καλύτερες-

διαθέσιμες τεχνολογίες ή τις παραγωγικές διαδικασίες με τις οποίες θα
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αποφύγει, μετριάσει ή μειώσει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Φυσικά,

αυτές οι δαπάνες είναι υποθετικές δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές
επιδράσεις δεν εμφανίστηκαν.

Χρησιμοποιούνται, εντούτοις, για να

επιβαρύνουν τις πραγματικές περιβαλλοντικές επιδράσεις, που παράγονται
κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου από διαφορετικούς οικονομικούς
φορείς.
Οι ενδεχόμενες και σχετικές αξιολογήσεις της ζημίας προτάθηκαν επίσης
στο SEEA για την περιβαλλοντική λογιστική.

Αυτή η αξιολόγηση έχει

εφαρμοστεί στην ανάλυση κόστους -οφέλους των ιδιαίτερων έργων και
προγραμμάτων αλλά ισχύει μετά βίας στην πράξη σε εθνικό επίπεδο.

3.3 Σύνδεση των φυσικών και νομισματικών προσεγγίσεων

Συντηρητικοί εθνικοί λογιστές και οικονομολόγοι, ειδικά εκείνοι στις
βιομηχανοποιημένες

χώρες,

αντιστέκονται

στην

εφαρμογή

περιβαλλοντικών λογαριασμών σε νομισματικούς όρους.

των

Ενώ μερικοί

ευνοούν τώρα την ενσωμάτωση του κόστους της φθοράς των φυσικών
πόρων

στους

συμβατικούς

λογαριασμούς,

πολλοί

εξετάζουν

κοστολόγηση των περιβαλλοντικών εξωτερικότητων ως

την

ένα θέμα

μοντελοποίησης.
Διάφορες

προσεγγίσεις ενός μίγματος φυσικών και νομισματικών

λογαριασμών έχει υιοθετηθεί, περισσότερο στην Ευρώπη.
ολλανδικό

ΝΑΜΕΑ

απέχει

από

τη

νομισματική

Το πρωτότυπο

αξιολόγηση

των

περιβαλλοντικών επιδράσεων με την απλή διανομή των φυσικών μέτρων
αυτών

των

επιδράσεων

οικονομικών τομέων.

(κυρίως

εκπομπές)

στην

πρόκληση

των

Αυτή η προσέγγιση διευκολύνει το σύνδεσμο των

φυσικών επιδράσεων με τις άμεσες αιτίες τους

αποτυγχάνει, εντούτοις,

στην συνάθροιση αυτών των επιδράσεων και την συσσώρευση στους
ισολογισμούς των φυσικών πόρων.

Για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, οι

συντάκτες του ΝΑΜΕΑ συνδύασαν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις
με τη βοήθεια των περιβαλλοντικών πολιτικών .Εντούτοις, αυτά τα σύνολα
υποφέρουν από τους περιορισμούς στην επιλογή και τον καθορισμό των
θεμάτων και των ισοδύναμων παραγόντων τους που δεν επιτρέπουν ακόμη
τις συγκρίσεις των θεμάτων.
Τι μπορεί να γίνει για να υπερνικήσει τη φυσική-νομισματική διχοτομία;
Κάποιος σύνδεσμος μεταξύ της φυσικής και της νομισματικής λογιστικής
μπορεί να επιτευχθεί μέσω του φυσικού ή μικτού φυσικού-νομισματικού
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NAMEA7- συστήματος εισόδου-εξόδου. Εντούτοις, αυτές οι ταξινομήσεις σε
πίνακα δεν καλύπτουν τα προαναφερθέντα οικολογικά σακίδια του MFA και
δεν επιλύουν το πρόβλημα συνάθροισης. Τα πρόσθετα σύνολα δεικτών
επομένως θα πρέπει να καλύψουν εκείνες τις ανησυχίες βιωσιμότητας οι
οποίες δεν μπορούν να αξιολογηθούν από τους ανωτέρω δείκτες λογιστικής
του EDP, ECF, TMR και MIPS.
3.4 Η λογιστική των υλικών αντίθετα από την χρηματοοικονομική
λογιστική

Η

λογιστική των

υλικών είναι

ένα σημαντικό παράδειγμα μιας

ποιοτικότερης απάντησης στις μη ποσοτικοποιημένες πληροφορίες κόστους.
Ο υλικός προσδιορισμός της ποσότητας συμπληρώνει την ποιοτική
στάθμιση των περιβαλλοντικών συνεπειών με το , παραδείγματος χάριν, να
παράσχει τα στοιχεία στις ποσότητες των εκπομπών που μειώνονται από
μια ιδιαίτερη αλλαγή προγράμματος ή διαδικασίας. Η οικονομική αξία αυτών
των μειώσεων μπορεί να παραμείνει άγνωστη. Εντούτοις, το φυσικό μέτρο
παρέχει έναν κατά προσέγγιση οδηγό εντούτοις δύσκαμπτο , σε μια
οικονομική αξία. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία υλικών παρέχουν ένα
ατελές μέτρο των οικονομικών αντίκτυπων, αλλά είναι ένα μέτρο που μειώνει
την προκατάληψη και την αβεβαιότητα. Επειδή η λογιστική των υλικών έχει
φυσικό, και έτσι επιστημονικό και τεχνικό περιεχόμενο ,

μπορεί να

εμφανιστεί ως ένας πιο αξιόπιστος δείκτης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου.
Η μετάφραση των φυσικών εκπομπών σε έναν bottom-line οικονομικό
αντίκτυπο - οικονομική λογιστική -- είναι πιο θεωρητική και επομένως
μπορεί να είναι πιθανότερη να αγνοηθεί από τους ιθύνοντες.
Οι περισσότεροι περιβαλλοντικοί και οι οικολογικοί οικονομολόγοι, αφ'
ετέρου, απορρίπτουν την εμπορευματοποίηση και την τιμολόγηση του
περιβάλλοντος .

Κατά την άποψή τους, η αξία του περιβάλλοντος δεν

μπορεί να είναι εκφρασμένη σε χρηματικούς όρους .
3.5 Οι

διαφορετικές περιβαλλοντικές και φυσικές προσεγγίσεις

λογιστικής

7 Η εθνική μήτρα λογιστικής συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών λογαριασμών
(ΝΑΜΕΑ) δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ των εθνικών λογαριασμών και των
περιβαλλοντικών στατιστικών. Το ΝΑΜΕΑ εμφανίζει τη σχέση μεταξύ διάφορων
σημαντικών οικονομικών δεικτών (π.χ ακαθάριστο εσωτερικό προϊόν) και το περιβάλλον.
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Αντιδράσεις στην απογοήτευση με τους παραδοσιακούς λογαριασμούς
έχουν οδηγήσει σε διαφορετικές περιβαλλοντικές λογιστικές προσεγγίσεις.
Οι διαφορές στην προσέγγιση εμφανίζονται να απεικονίζουν τις διαφορές
στην έμφαση που τοποθετείται στη διόρθωση των αδυναμιών διαχείρισης
στους συμβατικούς οικονομικούς λογαριασμούς. Αυτές οι προσεγγίσεις
μπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω από τέσσερις τίτλους (Peskin 1994).
1.Η λογιστική των δαπανών ρύπανσης
Μια από τις πρώτες αντιδράσεις στις αδυναμίες στους συμβατικούς
οικονομικούς λογαριασμούς ήταν να αναπτύξουν μια σειρά δεδομένων στην
ρύπανση και άλλα περιβαλλοντικά έξοδα . Αυτά τα στοιχεία έχουν
διατηρηθεί στην Η.Π.Α. από το 1972 και είναι διαθέσιμα σε άλλες χώρες
όπως τα μέλη του ΟΟΣΑ. Αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στις δαπάνες που
υπέστησαν ήδη, είτε οφειλόμενες στη δημόσια πολιτική ή στην πρότυπη
επιχειρησιακή και οικιακή πρακτική. Επομένως, είναι ένας επανακαθορισμός
των

πληροφοριών

που

περιλήφθηκαν

ήδη

στους

συμβατικούς

λογαριασμούς . Το κίνητρο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις στατιστικές στις
δαπάνες μείωσης της ρύπανσης εμφανίζεται να οφειλόταν στην ανάγκη για
την καλύτερη διαχείριση της οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.
2.Η φυσική λογιστική
Μια άλλη προσέγγιση , που ακολουθείται ειδικά από τη Γαλλία, Γερμανία,
Νορβηγία, και διάφορες άλλες βιομηχανοποιημένες χώρες, πρόκειται να
μετρήσει τις φυσικές αλλαγές στο απόθεμα των περιβαλλοντικών πόρων
κατά τη διάρκεια του χρόνου Πρόσθετα, αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες
έχουν χρησιμοποιήσει μια φυσική λογιστική προσέγγιση όπως ένα αρχικό
σημείο στην περιβαλλοντική λογιστική τους . Σε τέτοια συστήματα , οι
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται για να καθορίσουν τα φυσικά μέτρα
σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές ανησυχίες. Τα δασικά στοιχεία ,
παραδείγματος χάριν, μπορούν να μετρηθούν φυσικά σε όρους περιοχής,
του όγκου της ξυλείας, της ποικιλίας ειδών κ.λπ.... Η κατάλληλη επιλογή θα
εξαρτηθεί από τους σχετικούς πολιτικούς στόχους, δηλ., τη διαχείριση
ξυλείας, τον ανεφοδιασμό καυσόξυλων, την προστασία βιοποικιλότητας, ή
άλλους στόχους. Στη Νορβηγία, όπου αυτή η προσέγγιση έχει ακολουθηθεί
για πολλά έτη, ο στόχος είναι να παράγει πληροφορίες και αναλύσεις για
να υποστηρίξει την οικονομική διαδικασία προγραμματισμού του έθνους.
3.0ι "πράσινοι" δείκτες
Μία τρίτη προσέγγιση , και ίσως αυτή με τη μακρύτερη ιστορία, είναι να
αντί κατασταθεί

το συμβατικό GDP ή
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κοινωνικούς δείκτες. Αυτή η εργασία έχει προχωρήσει κατά μήκος δύο
παράλληλων μονοπατιών. Πρώτα, έχουν υπάρξει φιλόδοξες προσπάθειες
που αντικαθιστούν το GDP και το ΝΝΡ με τους εξ ολοκλήρου νέους δείκτες
της κοινωνικής ευημερίας.
προσέγγισης

Το πιο γνωστό παράδειγμα αυτής της

είναι το Nordhaus- Tobin "μέτρο του δείκτη οικονομικής

ευημερίας" (MEW).
4. Οι επεκτάσεις του SNA συστήματος
Η τέταρτη ομάδα

προσεγγίσεων

οικοδομείται

επάνω στα υπάρχοντα

συστήματα των εθνικών λογαριασμών, κυρίως το σύστημα των Ηνωμένων
Εθνών για τους

εθνικούς λογαριασμούς (SNA). Η προσπάθεια είναι να

εισαχθούν οι ικανοποιητικές τροποποιήσεις για να υπολογίσει όλες τις
περιβαλλοντικές -οικονομικές αλληλεπιδράσεις. Αυτή η προσέγγιση η είναι η
πιο φιλόδοξη και καλύπτει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις
άλλες τρεις προσεγγίσεις

ανωτέρω. Ο βασικός σκοπός αυτής της

προσέγγισης είναι η παραγωγή και η συστηματική συνάθροιση των
στοιχείων

που

απαιτούνται

για

να

υποστηρίξουν

ένα

σύνολο

περιβαλλοντικών πολιτικών που θα είναι συνεπείς προς τους γενικούς
οικονομικούς στόχους

(δηλ.,

η

διαχείριση).

Τα παραδείγματα

των

συστημάτων SNA είναι το δορυφορικό σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για
την ενσωματωμένη περιβαλλοντική και οικονομική λογιστική προσέγγιση
(SEEA) και το πλαίσιο ENRAP που υιοθετείται στις Philippines.
3.6

Προσεγγίσεις

για

την

εσωτερικοποίηση

του

εξωτερικού

περιβαλλοντικού κόστους.

Υπάρχουν

δύο

κύριες

προσεγγίσεις

για

την

μετατροπή

των

περιβαλλοντικών εξωτερικών παραγόντων (Environmental Externalities) σε
χρηματικές μονάδες . Ο υπολογισμός του κόστους ελέγχου και ο
υπολογισμός του κόστους της καταστροφής.8
Με τη πρώτη μέθοδο γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του κόστους της
περιβαλλοντικής καταστροφής μέσω του υπολογισμού του κόστους μείωσης
, ή αποφυγής πριν αυτή συμβεί. Για παράδειγμα, το κόστος μόλυνσης μιας
υδροφόρου οδού με διοξίνες θα μπορούσε να υπολογιστεί μέσω του
κόστους του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται ώστε να είναι
δυνατός ο έλεγχος της παρουσίας διοξινών μέσα στα υγρά απόβλητα ή
8 Pearce D. Markandya A. & Barbier E. Blueprint for a Green Economy, London UK:
Earthscan Publications, 1989. Horngren G.T., Foster G. & Datar S.M. Cost Accounting: A
managerial Emphasis (9η έκδοση), Upper Saddle Riven N.J. Prentice Hall, 1996, σελ.799
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μέσω του κόστους βελτίωσης των διαδικασιών που θα καθιστούσε περιττή
την ανάγκη για τέτοιους ελέγχους . Η προσέγγιση που βασίζεται στο κόστος
ελέγχου υπερνικά την εγγενή δυσκολία που έχουν τα

κόστη της

περιβαλλοντικής καταστροφής όσον αφορά τον προσδιορισμό τους , μέσω
αντικατάστασης αυτών με κόστη που μπορούν να υπολογιστούν με
μεγαλύτερη ευκολία , όπως είναι τα κόστη εγκατάστασης , λειτουργίας και
συντήρησης μηχανολογικών εξοπλισμών περιβαλλοντικών ελέγχων.

Η

προσέγγιση του υπολογισμού κόστους ελέγχου έχει υιοθετηθεί με επιτυχία
από την αμερικάνικη εταιρεία Niagara Mohawk.
Σε αντίθεση με την προηγούμενη προσέγγιση , η μέθοδος του
υπολογισμού του κόστους της καταστροφής αποτελεί μια προσπάθεια να
εκτιμηθούν

τα

πραγματικά

κόστη

που

επιφέρει

η

περιβαλλοντική

καταστροφή . Η αμερικάνικη εταιρεία Ontario Hydro , η οποία εφαρμόζει τη
μέθοδο αυτή, προτείνει τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις στη μέθοδο
υπολογισμού του κόστους καταστροφής :
Ι.Με χρήση πληροφοριών σχετικά με τις τιμές των αγαθών στην
αγορά, όπως είναι για παράδειγμα η πτώση της αγοραίας τιμής των
δημητριακών που έχουν καταστραφεί ή χαθεί λόγω απελευθέρωσης
τοξικών ουσιών (market price method).
2. Με σύγκριση των τιμών της ακίνητης περιουσίας ή της ανταμοιβής
των εργαζομένων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, θεωρώντας ότι
οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ αυτών οφείλονται στη μόλυνση του
περιβάλλοντος (hedonic pricing method)
3. Με χρήση πληροφοριών σχετικά με το κόστος μετακίνησης των
πληγέντων από μολυσμένες περιοχές προς χώρους οι οποίοι δεν
έχουν υποστεί περιβαλλοντική καταστροφή (travel cost method).
4. Με διεξαγωγή έρευνας που έχει ως σκοπό να προσδιοριστεί το πώς
οι πολίτες αξιολογούν μη εμπορεύσιμα αγαθά σε χρηματικές μονάδες
(contingent valuation).
Αν και οι μέθοδοι αυτές μπορούν να χρησιμοποιούν

τόσο τα

περιβαλλοντικά οφέλη όσο και τα περιβαλλοντικά κόστη, καμιά από αυτές
δεν επιτυγχάνει να προσεγγίσει άριστα την περιβαλλοντική καταστροφή.
Ωστόσο παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με μη
εμπορεύσιμες αξίες , στοιχεία που διαφορετικά δεν θα είχαν στην διάθεσή
τους οι manager που συμμετέχουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Οι

επιχειρήσεις

είναι

δυνατό

να

χρησιμοποιήσουν

ακόμη

και

συνδυασμούς των δύο προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω ,
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προκειμένου να καταλήξουν σ’ ένα ικανοποιητικό εύρος αξιών που θα
αποδοθεί στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους . Αυτή
η τακτική οδηγεί σίγουρα σε ορθότερες αποφάσεις συγκρινόμενη με την
τακτική εκχώρησης μηδενικής αξίας στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις . Αν
και οι δυσκολίες στην εκτίμηση και στην μέτρηση των αξιών μη
εμπορεύσιμων αγαθών είναι υπαρκτές ωστόσο η αξιοπιστία αυτών των
μετρήσεων είναι το ίδιο υψηλή με την αξιοπιστία όλων των άλλων
εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από τους managers
των επιχειρήσεων για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων .
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4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.1

Οι

αλληλεπιδράσεις

μεταξύ

της

οικονομίας

και

του

περιβάλλοντος

Ανεξάρτητα αν εισέρχονται στην αγορά άμεσα ή όχι , οι περιβαλλοντικοί
και φυσικοί πόροι έχουν

σημαντικές συμβολές στη μακροπρόθεσμη

οικονομική απόδοση και μπορούν επομένως να θεωρηθούν οικονομικά
στοιχεία . Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται από το περιβάλλον στην
κοινωνία είναι στοιχεία στις διαδικασίες παραγωγής, όπως οι υπηρεσίες
διάθεσης αποβλήτων που παρέχονται από το νερό

και τον αέρα, και

στοιχεία που παράγονται άμεσα από τη φύση όπως οι ψυχαγωγικές και
οικολογικές υπηρεσίες (π.χ., μικροκλίματα, εδαφολογική προστασία, ακόμη
και ροές ύδατος, διατήρηση βιοποικιλότητας και απομάκρυνση του
άνθρακα). Επειδή αυτές οι υπηρεσίες δεν αγοράζονται κανονικά και δεν
πωλούνται σε τιμές αγοράς, δεν μετριούνται από τους
οικονομικούς λογαριασμούς

Οι υπηρεσίες

συμβατικούς

του περιβάλλοντος και των

φυσικών πόρων θα έχουν στην πραγματικότητα την οικονομική αξία εάν
είναι λιγοστές σε μια οικονομική αίσθηση, δηλ., όταν περιορίζεται η ζήτηση
για τις υπηρεσίες από τη διαθέσιμο προσφορά . Εάν τέτοιες υπηρεσίες
κυκλοφορούσαν
περιλαμβάνονταν

στο εμπόριο,
στους

θα είχαν τις

συμβατικούς

χαρακτηριστικά δεν πωλούνται

παρά

τιμές αγοράς, και έτσι θα

λογαριασμούς

την οικονομική

Εντούτοις,

αξία τους, είτε

επειδή

τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στους πόρους δεν έχουν καθιερωθεί είτε επειδή ο
"ιδιοκτήτης" του δικαιώματος ιδιοκτησίας (συχνά η κυβέρνηση) επιλέγει να
μην ενεργήσει ως πωλητής των υπηρεσιών (DENR 1994).
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών δεκαετιών, έχει υπάρξει
αυξανόμενη συνειδητοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κοινωνιών
και των φυσικών περιβαλλόντων τους. Αυτή η συνειδητοποίηση έχει γίνει
πιο έντονη

από τις ανησυχίες για την έλλειψη φυσικών πόρων , την

περιβαλλοντική υποβάθμιση και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα
όπως η αλλαγή κλίματος, και έχει παρακινήσει τις προσπάθειες να επεκταθεί
το πεδίο των εθνικών συστημάτων λογιστικής με τη συμπερίληψη των
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περιβαλλοντικών στοιχείων

και των υπηρεσιών. Αυτό είναι μέρος μιας

μεγαλύτερης μετακίνησης για να αναπτύξει τους ευρύτερους οικονομικούς
δείκτες που στρέφονται πρώτιστα στην περιβαλλοντική ποιότητα, αλλά και
σε άλλες μη εμπορεύσιμες δραστηριότητες, όπως η οικιακή παραγωγή και η
χρήση του ελεύθερου χρόνου (Nordhaus et Al 1999).
4.2 Ο σκοπός της περιβαλλοντικής-πράσινης και φυσικής λογιστικής
(ENRA)9 και οι σύνδεσμοί της με τη συμβατική οικονομική λογιστική
4ΙΙ··Ι^^·········Μ·······1·[Ι························ΗΗ········1···········ΙΙ········^

Οι σύγχρονοι εθνικοί λογαριασμοί

εισοδήματος και προϊόντων είναι

μεταξύ των μεγάλων συμβολών των οικονομικών κατά τη διάρκεια του
εικοστού αιώνα. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται για να κρίνουν την
οικονομική απόδοση κατά τη διάρκεια του χρόνου, για να συγκρίνουν τις
οικονομίες των διαφορετικών εθνών, για να μετρήσουν την αποταμίευση και
την επένδυση ενός έθνους, και για να καταγράψουν τον επιχειρησιακό
κύκλο. Ο θεμελιώδης σκοπός των εθνικών λογαριασμών

είναι να

παρασχεθεί μια συνεπής και περιεκτική εικόνα της οικονομίας ενός έθνους.
Αυτοί οι λογαριασμοί μετρούν το συνολικό εισόδημα και την παραγωγή
ενός ολόκληρου έθνους, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, των
κερδοφόρων και μη επιχειρήσεων και τα

διαφορετικά επίπεδα της

κυβέρνησης, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αντιπροσωπεύει το ποσό των νομισματικών
αξιών της κατανάλωσης, της ακαθάριστης επένδυσης, των δημόσιων
δαπανών για αγαθά

και υπηρεσίες , και των καθαρών εξαγωγών που

παράγονται μέσα στο έθνος κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους (πλευρά
εξόδου). Αντιπροσωπεύει επίσης το εισόδημα που κερδίζεται ως αμοιβές,
κέρδη και τόκους , καθώς επίσης και τους έμμεσους φόρους . Επιπλέον,
συνολικά

για ένα έθνος, οι λογαριασμοί παρέχουν

μια πλούσια σειρά

στοιχείων στο αποτέλεσμα και τα εισοδήματα στις διαφορετικές βιομηχανίες
και τις περιοχές, καθώς επίσης και ένα αρχείο των διεθνών συναλλαγών
(Nordhaus et Al 1999). Κατά την προετοιμασία των εθνικών λογαριασμών ,
οι περισσότερες χώρες του κόσμου ακολουθούν τις οδηγίες του συστήματος
των εθνικών λογαριασμών (SNA) που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα
9 ENRA :είναι ένα εργαλείο για τον σχηματισμό των προσεγγίσεων στην βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη. Ενσωματώνει τους περιβαλλοντικούς δείκτες με τους οικονομικούς
δείκτες στο σύστημα των εθνικών λογαριασμών, και με αυτόν τον τρόπο δίνει μια
ακριβέστερη αξιολόγηση της απόδοσης της οικονομίας και απεικονίζει την πραγματική αξία
της οικονομικής αύξησης από την άποψη του περιβαλλοντικά -ρυθμισμένου καθαρού
εγχώριου προϊόντος.
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Έθνη. Μια συνοπτική αναθεώρηση της ιστορίας και των βασικών σκοπών
του SNA παρέχεται στο πίνακα 1.
Πίνακας 1 Το σύστημα των εθνικών λογαριασμών (SNA)
Το σύστημα των εθνικών λογαριασμών (SNA) αναπτύχθηκε κατά τη
διάρκεια του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα και βασίστηκε σε μια
πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Η προσπάθεια άρχισε το 1950 με τη
μεταγλώττιση των εθνικών εισοδηματικών εκτιμήσεων χρησιμοποιώντας
τις πηγές στοιχείων από 41 χώρες για την περίοδο 1938-48. Το 1953, τα
Η.Ε παρήγαγαν την έκθεση, "ένα σύστημα των εθνικών λογαριασμών
και των ενισχυτικών πινάκων." Αυτό ήταν το πρώτο SNA που
υιοθετήθηκε από τη στατιστική επιτροπή των Η.Ε. Το 1968, μια
αναθεωρημένη, επεκταμένη έκδοση του SNA εγκρίθηκε. Η αναθεώρηση
κρίθηκε

απαραίτητη

να

συστηματοποιήσει

τις

διάφορες

εθνικές

προσπάθειες να επεκταθούν και να γίνει αποσύνθεση των εθνικών
λογαριασμών για την οικονομική ανάλυση. Αυτά ήταν τα διεθνή πρότυπα
για την εθνική λογιστική για 25 έτη. Βασισμένο στις αναθεωρήσεις που
αρχίζουν το 1975, με τις σημαντικές εισόδους από το στατιστικό γραφείο
των

ευρωπαϊκών

κοινοτήτων

(EUROSTAT),

ένα

σημαντικά

αναθεωρημένο SNA εγκρίθηκε το 1993. Αυτό το SNA αντιπροσωπεύει
την κοινή προσπάθεια των διεθνών οργανώσεων και των εθνικών
στατιστικών αντιπροσωπειών και αποτελεί το πρότυπα για τους
συμβατικούς οικονομικούς λογαριασμούς . Ο βασικός στόχος του 1993
SNA είναι να παρασχεθεί ένα περιεκτικό εννοιολογικό και λογιστικό
πλαίσιο

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια

μακροοικονομική βάση δεδομένων κατάλληλη για την αξιολόγηση της
απόδοση μιας οικονομίας. Η ύπαρξη μιας τέτοιας βάσης δεδομένων είναι
μια προϋπόθεση για την ενημερωμένη, διαμόρφωση της εθνικής
πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων . Οι σημαντικές χρήσεις του SNA
είναι: α) έλεγχος της συμπεριφοράς της οικονομίας β) παροχή των
στοιχείων για τη μακροοικονομική ανάλυση γ) η λειτουργία του

ως

ποσοτική βάση για την διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και δ)
διεθνής σύγκριση.
Adapted from: World Wildlife Fund. 1995. Real Value for Nature: An
Overview of Global Efforts to Achieve True Measures of Economic
Progress. WWF International, Gland, Switzerland.
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Στις περισσότερες χώρες, μια βασική αρχή των λογαριασμών είναι ότι η
εθνική παραγωγή

καθορίζεται κανονικά για να αντιπροσωπεύει την

παραγωγή που απεικονίζεται στις πωλήσεις και τις αγορές της οικονομίας. Η
παράλειψη πολλών μη εμπορεύσιμων δραστηριοτήτων -- ιδιαίτερα εκείνων
που περιλαμβάνουν τα φυσικά στοιχεία και το περιβάλλον - είναι η ίδια η
ανησυχία που έχει οδηγήσει σε ποικίλες περιβαλλοντικές προσπάθειες
λογιστικής.

Οι

σκοποί της

λογιστικής είναι

να παρασχεθούν τα

περιεκτικότερα μέτρα της παραγωγής, της αποταμίευσης, και της επένδυσης
για να εξασφαλίσουν ότι οι λογαριασμοί

μεταχειρίζονται την οικονομική

δραστηριότητα σε έναν συνεπή τρόπο όταν περιλαμβάνονται η αγορά και οι
μη εμπορεύσιμες δραστηριότητες και για να παρέχουν τις πληροφορίες για
την αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος έτσι ώστε
τα

φυσικά

και περιβαλλοντικά στοιχεία

μπορούν να

ρυθμιστούν

αποτελεσματι κότερα.
Εκτός από τις ανησυχίες για το GDP ως μέτρο της εθνικής ευημερίας,
δύο άλλες αδυναμίες είναι προφανείς. Πρώτα, οι συμβατικοί λογαριασμοί
μεταχειρίζονται τον αναπαραγωγικό πλούτο και το φυσικό πλούτο
αντιφατικά στον υπολογισμό του καθαρού εσωτερικού προϊόντος ενός
έθνους (NDP). Σε γενικές γραμμές, το NDP είναι ένα μέτρο του βιώσιμου
εισοδήματος ενός έθνους , δεδομένου ότι επιτρέπει την αντικατάσταση των
απωλειών στο απόθεμα . Εντούτοις, ενώ η υποτίμηση του προκαλούμενου
από τον άνθρωπο πλούτου αφαιρείται από το GDP για να λάβουμε το
NDP, δεν υπάρχει κανένας παράλληλος υπολογισμός για οποιαδήποτε
υποτίμηση στο απόθεμα των φυσικών πόρων (π.χ., η μείωση των
αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου, των δασών κ.λ.π. Δεύτερον , οι
συμβατικοί εθνικοί λογαριασμοί αγνοούν τα σημαντικά στοιχεία που έχουν
οικονομική σπουδαιότητα

αλλά παραμελούνται επειδή στερούνται τις

καθορισμένες από την αγορά αξίες

Τα παραμελημένα

στοιχεία στην διαδικασία παραγωγής

είναι οι

περιβαλλοντικά

υπηρεσίες διάθεσης

αποβλήτων που παρέχονται από το νερό και τον αέρα .Τα παραμελημένα
αποτελέσματα είναι οι ψυχαγωγικές και οι οικολογικές υπηρεσίες που
παρέχονται "ελεύθερα" από τη φύση (DENR 1994).
4.3

Γιατί

περιλαμβάνουμε

το

περιβάλλον

στους

εθνικούς

λογαριασμούς

1. Η ανάγκη να ερμηνεύσουμε το περιβάλλον και την οικονομία κατά
έναν ενσωματωμένο τρόπο προκύπτει λόγω των κρίσιμων λειτουργιών του
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περιβάλλοντος στην οικονομική

απόδοση

και στην παραγωγή της

ανθρώπινης ευημερίας. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την παροχή
των φυσικών πόρων στις δραστηριότητες της παραγωγής και της
κατανάλωσης, την απορρόφηση των αποβλήτων από τα περιβαλλοντικά
μέσα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες της υποστήριξης ζωής .
2. Οι συμβατικοί εθνικοί λογαριασμοί επικεντρώνονται στις συναλλαγές
αγοράς και τους δείκτες που απεικονίζουν τους σημαντικούς παράγοντες
στην δημιουργία της ευημερίας, αλλά δεν μετρούν την ευημερία την ίδια.
Εντούτοις, οι νέες ελλείψεις των φυσικών πόρων απειλούν τώρα τη συνεχή
παραγωγικότητα της οικονομίας, και οι οικονομικές δραστηριότητες της
παραγωγής και της

κατανάλωσης μπορούν να εξασθενίσουν την

περιβαλλοντική ποιότητα από την υπερφόρτωση των φυσικών «δεξαμενών»
με τα απόβλητα και τους ρύπους. Από τον μη υπολογισμό στο ιδιωτικό και
κοινωνικό κόστος της χρήσης των φυσικών πόρων και της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος,

οι

συμβατικοί

λογαριασμοί

μπορούν

να

στείλουν

λανθασμένα σήματα της προόδου στους λήπτες αποφάσεων που μπορούν
έπειτα να θέσουν την κοινωνία σε ένα μη-βιώσιμο μονοπάτι ανάπτυξης.
4.4 Ενσωματώνοντας τα περιβαλλοντικά στοιχεία στους εθνικούς
λογαριασμούς
4··Ι^Η·Ι^·····Η····Η·1········Η·····1·ΗΙ^··^···1·······Ι^·········ΗΗ8········1····^

Το σύστημα των εθνικών λογαριασμών

(SNA) (η επιτροπή των

ευρωπαϊκών κοινοτήτων και άλλες, 1993), που αναφέρονται εφεξής ως το
1993 SNA, είναι ένα συμφωνημένο σε διεθνές επίπεδο πλαίσιο για τη
συστηματική μεταγλώττιση και την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων.
Εξυπηρετεί

τους

σκοπούς

της

οικονομικής

ανάλυσης,

αποφάσεων και της χάραξης πολιτικής. Οι λογαριασμοί

της

λήψης

μπορούν να

μεταγλωττιστούν για τις διαδοχικές χρονικές περιόδους, παρέχοντας τις
πληροφορίες για τον έλεγχο, την ανάλυση και την αξιολόγηση της απόδοσης
μιας οικονομίας κατά τη διάρκεια του χρόνου (1993 SNA, παράγραφος 1.1).
Ένα σύστημα των εθνικών λογαριασμών μιας χώρας περιλαμβάνει δύο
βασικές κατηγορίες: ροές αγαθών και υπηρεσιών και αποθεμάτων των
στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των αγαθών και των
υπηρεσιών . Ένα άλλο όνομα για τα αποθέματα είναι κεφάλαιο . Και τα
αποθέματα και οι ροές μετριούνται σε νομισματικούς όρους. Ο στόχος των
εθνικών λογαριασμών είναι έτσι να μετρηθούν όχι μόνο οι ροές των αγαθών
και των υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της παραγωγής (ακαθάριστο εγχώριο
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προϊόν (GDP) ή καθαρό εγχώριο προϊόν (NDP)) αλλά και η οικονομική
ευημερία μιας χώρας.
Η παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών απαιτεί τις εισόδους από,
και έχει αποτελέσματα, στο φυσικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερα, αυτά τα

αποτελέσματα είναι η μείωση των πόρων και η παραγωγή των αποβλήτων
που επιστρέφονται στο περιβάλλον. Η ρύπανση εμφανίζεται όταν αυτά τα
απόβλητα

διασπούν

ή

αλλάζουν

τα

φυσικά

συστήματα

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι σημαντικά για την ανθρώπινη
ευημερία (παραδείγματος χάριν, τον αέρα και το νερό ). Εάν το φυσικό
περιβάλλον αντιλαμβάνεται ως απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου, και εάν οι
χρήσεις του για τους ανθρώπους θεωρούνται ως οι υπηρεσίες που ρέουν
από αυτό το απόθεμα, κατόπιν σε γενικές γραμμές η χρήση του φυσικού
περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ερμηνευθεί με
τον ίδιο τρόπο όπως η χρήση άλλων ειδών κεφαλαίου (παραδείγματος
χάριν, κατασκευασμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών,
των κτιρίων και της υποδομής).
Ακριβέστερα,

μέχρι

το

σημείο που

οποιοδήποτε προϊόν που

συμπεριλαμβάνεται στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει χρησιμοποιήσει το
φυσικό κεφάλαιο ως φυσικό πόρο

ή ως χώρο αποθέσεων αποβλήτων,

οποιοδήποτε σύστημα που δεν υπολογίζει το φυσικό κεφάλαιο θα είναι
ελλιπές και μπορεί να είναι παραπλανητικό. Δεν έχει υπάρξει ποτέ
οποιαδήποτε διαφωνία για τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος στην
οικονομική δραστηριότητα. Σαφώς ο ρόλος του στην παροχή των φυσικών
πόρων, στην απορρόφηση των αποβλήτων και γενικά στην διατήρηση ενός
κατοικήσιμου

κόσμου

είναι θεμελιώδης. Οποιοδήποτε σύστημα

της

οικονομικής λογιστικής που παραλείπει το περιβάλλον παραλείπει μια
διάσταση

της

κρίσιμης

σημασίας

στη

λειτουργία

του

οικονομικού

συστήματος , και στην ευρύτερη παραγωγή και τη συντήρηση του πλούτου.
Ακόμα μέχρι πολύ πρόσφατα, σχεδόν όλες οι

χώρες παρέλειπαν το

περιβάλλον από τους εθνικούς λογαριασμούς τους. Υπήρξαν καλοί λόγοι
για αυτήν την παράλειψη. Πρώτα, η ανθρώπινη δραστηριότητα, πέρα από
την παραγωγή αποτελεσμάτων που ήταν τοπικά και αντιστρέψιμα, έγινε
αντιληπτή όπως απίθανη να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον ώστε να
διακινδυνευτεί η συμβολή της στην οικονομία και στην ευρύτερη ανθρώπινη
ευημερία. Δεύτερον, η ερμηνεία για τη συμβολή του περιβάλλοντος στην
οικονομία και την ανθρώπινη ευημερία θεωρήθηκε εξαιρετικά δύσκολη,
εξαιτίας μεθοδολογικών προβλημάτων και του μεγάλου κόστους για την
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συγκέντρωση ενός μεγάλου ποσού στοιχείων. Κατά συνέπεια, ελάχιστη ή
καμία ενέργεια δεν λήφθηκε για να περιλάβει το περιβάλλον στους εθνικούς
λογαριασμούς .
Εντούτοις, η πραγματικότητα και οι αντιλήψεις αλλάζουν .Είναι τώρα
σαφές ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν βαθιά να έχουν
επιπτώσεις, και επηρεάζονται
σύστημα και τις λειτουργίες, με

βαθιά από , το βασικό

περιβαλλοντικό

σημαντικές επιπτώσεις για τις εθνικές

οικονομίες και την ανθρωπότητα συνολικά. Έχει γίνει επίσης εμφανές ότι
όλες οι χώρες στα διαφορετικά στάδια της οικονομικής ανάπτυξης έχουν
εμπειρίες από την περιβαλλοντική καταστροφή και την υποβάθμιση.
Ακόμα χωρίς μια συστηματική, ποσοτική, δομημένη σχέση μεταξύ του
περιβάλλοντος και της οικονομίας , είναι δύσκολο να γνωρίζουμε όχι μόνο
ποιες είναι οι διάφορες οικονομικές συμβολές στην περιβαλλοντική ζημία,
αλλά και πώς η ζημία θα θεραπευθεί. Δεν είναι επομένως εκπληκτικό ότι ο
συνυπολογισμός του περιβάλλοντος στο SNA ήρθε να θεωρηθεί ως ανάγκη.
Οι δυσκολίες τέτοιου συνυπολογισμού έγιναν ένα πρόβλημα που μπορεί να
λυθεί παρά να είναι ένα αξεπέραστο εμπόδιο.

ΣΕΛΙΔΑ 58

GREEN ACCOUNTING AS AN INFORMATION SYSTEM FOR ENVIRONMENT
ΘΡΗΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1 Οι περιβαλλοντικοί φόροι

Οι

περιβαλλοντικοί φόροι είναι μέσα

περιβαλλοντικού

αντίκτυπου

ορατό

στα

που καθιστούν το κόστος του
άτομα

στην

κοινωνία

και

εξυπηρετούν σαν ένα κίνητρο στους καταναλωτές για να λάβουν υπόψη
τους τις περιβαλλοντικές πτυχές της συμπεριφοράς τους.
Ένας περιβαλλοντικός φόρος ορίζεται ως ένας φόρος του οποίου η βάση
είναι μία φυσική μονάδα , η οποία έχει μία καθορισμένη αρνητική επίδραση
στο περιβάλλον.
5.2 Περιβαλλοντικοί φόροι: το διεθνές πλαίσιο

Για ένα χρονικό διάστημα ,

διαφορετικές διεθνείς οργανώσεις έχουν

προτείνει τους περιβαλλοντικούς φόρους ως αποτελεσματικό όργανο για
την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. Η διεθνής εργασία στους
περιβαλλοντικούς φόρους κατευθύνεται από τον ΟΟΣΑ, την ευρωπαϊκή
επιτροπή, την EUROSTAT και το ΙΕΑ. Στο τέλος του 1995, η EUROSTAT
και η Γενική Διεύθυνση XI άρχισαν ένα πρόγραμμα που προοριζόταν για να
εξυπηρετήσει ως σημείωμα

ενός εγχειριδίου των στατιστικών

στην

οργάνωση και την παρουσίαση των περιβαλλοντικών φόρων. Αυτό το
πρόγραμμα οδήγησε σε μια σημαντική συνεδρίαση το 1997 μεταξύ των
αντιπροσώπων του ΟΟΣΑ, της EUROSTAT και του ΙΕΑ, στο οποίο ο
τελικός καθορισμός και το στατιστικό πλαίσιο τέθηκαν. Αποφασίστηκε ότι ο
καθορισμός ενός περιβαλλοντικού φόρου έπρεπε να εξαρτηθεί από τη
φορολογική βάση.
Η Γερμανία, η Φινλανδία, η Αγγλία , η Γαλλία, η Πορτογαλία, η τσεχική
δημοκρατία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Δανία, η Νορβηγία και η
Αυστρία

έχουν

γράψει

τις

εκθέσεις

σχετικά

με

τους

εθνικούς

περιβαλλοντικούς φόρους τους. Σε αυτές τις εκθέσεις, οι φόροι που
συμφωνούν με

τον καθορισμό του ΟΟΣΑ ως προς τον περιβαλλοντικό

φόρο έχουν προσδιοριστεί και τα συνολικά φορολογικά εισοδήματα έχουν
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αναφερθεί . Η Νορβηγία έχει παρουσιάσει επίσης έναν λογαριασμό των
περιβαλλοντικών φόρων που προσδιορίζονται στο επίπεδο βιομηχανίας.
Οι συγκριτικές μελέτες των διαφορετικών χωρών έχουν πραγματοποιηθεί και
μέσα στον ΟΟΣΑ και στην EUROSTAT. Τον Μάιο του 1998, ο ΟΟΣΑ
δημοσίευσε μια έκθεση συγκρίνοντας τους περιβαλλοντικούς φόρους το
1995 στις διαφορετικές χώρες του ΟΟΣΑ και για τις διαφορετικές
φορολογικές βάσεις. Τα φορολογικά εισοδήματα από τους περιβαλλοντικούς
φόρους στις διαφορετικές χώρες συγκρίθηκαν με τα συνολικά φορολογικά
εισοδήματα και το ΑΕΠ, ώστε να δοθεί στον αναγνώστη μια ιδέα για το πόσο
μεγάλη

αναλογία των συνολικών φόρων ή του ΑΕΠ οι περιβαλλοντικοί

φόροι αποτελούν σε κάθε μεμονωμένη χώρα. Τα αποτελέσματα αυτής της
σύγκρισης εμφανίζουν ότι η Πορτογαλία είχε τη μεγαλύτερη αναλογία των
περιβαλλοντικών φόρων σχετικά με τους συνολικούς φόρους, και τη δεύτερη
μεγαλύτερη αναλογία σχετικά με το ΑΕΠ. Εντούτοις, η Γερμανία είχε τα
μεγαλύτερα εισοδήματα, 59 δισεκατομμύρια Δολ ΗΠΑ από συνολικά 121
δισεκατομμύρια Δολ ΗΠΑ το 1995.Τα συνολικά έσοδα της Σουηδίας από
τους περιβαλλοντικούς φόρους το 1995 ήταν περίπου 50,6 δισεκατομμύρια
SEK (περίπου 7,6 δισεκατομμύρια Δολ ΗΠΑ).
Η EUROSTAT δημοσίευσε επίσης μια έκθεση τον Δεκέμβριο του 1999,
που εμφανίζει τους περιβαλλοντικούς φόρους σε κάθε μέλος χώρα. Οι
διαφορετικοί περιβαλλοντικοί φόροι είναι ταξινομημένοι εκεί σε τέσσερις
βασικές

ομάδες,

που

βασίζονται

στις

φορολογικές

βάσεις

που

προσδιορίζονται προηγουμένως. Αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι: φόροι στην
ενέργεια, φόροι μεταφοράς, φόροι ρύπανσης και φόροι στους φυσικούς
πόρους . Η έκθεση εμφανίζει ότι το 1997, περίπου 74 τοις εκατό όλων των
περιβαλλοντικών φόρων στην ΕΕ αποτελούνταν από τους φόρους στην
ενέργεια (στη Σουηδία, το φόρο διοξειδίου του άνθρακα και το φόρο
ενέργειας). Όταν οι περιβαλλοντικοί φόροι των διαφορετικών χωρών
συγκρίνονται με τα συνολικά φορολογικά εισοδήματα και το κοινωνικό
κόστος ασφάλειάς τους, είναι η Πορτογαλία που έχει τη μεγαλύτερη
αναλογία των ενεργειακών φόρων (Εικόνα 5.1).
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Figure 1. Environmentally related taxes in per cent of total taxes and social
rlty charges in (lie different EU Member States, 1997

Source: Eurostat [ 1999], report no. ACCt-exp/99/5.1 Environmental taxes in the EU

Εικόνα 5.1 Περιβαλλοντικοί φόροι σε ποσοστό των συνολικών
φόρων στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μια περιβαλλοντική φορολογική βάση δεδομένων αναπτύσσεται από
κοινού από τον ΟΟΣΑ, την EUROSTAT και το ΙΕΑ. Ο σκοπός αυτής της
βάσης δεδομένων είναι να διευκολυνθούν οι συγκριτικές διεθνείς μελέτες.
Θα περιλάβει τα στοιχεία στις διάφορες απαλλαγές στη φορολογική
νομοθεσία, την ταυτότητα των συμβαλλόμενων μερών αρμόδιων για την
εισαγωγή και τη διαχείριση των φόρων, και άλλες πληροφορίες.
5.3 Γιατί επιβάλλονται οι περιβαλλοντικοί φόροι;

Οι βασικοί λόγοι για τους περιβαλλοντικούς φόρους είναι:
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όργανα για την εσωτερικοποίηση των
εξωτερικοτήτων

,

δηλ,

την

ενσωμάτωση

περιβαλλοντικών υπηρεσιών και των
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άμεσα στις τιμές των αγαθών, των υπηρεσιών ή των δραστηριοτήτων
που τις προκαλούν .Συμβάλλουν στην εφαρμογή της αρχής η οποία
αναφέρει ότι όποιος μολύνει ,πληρώνει

και στην ολοκλήρωση των

οικονομικών και περιβαλλοντικών πολιτικών .
μπορούν να παρέχουν τα κίνητρα και για τους καταναλωτές και για
τους παραγωγούς για να αλλάξουν την συμπεριφορά τους προς μια πιο
οικολογική χρήση

των πόρων .Μπορούν να υποκινήσουν την

καινοτομία και τις δομικές αλλαγές και να ενισχύσουν τη συμμόρφωση
με τους κανονισμούς.
μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα,

τα οποία μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές δαπάνες ή/ και
για να μειώσουν τους φόρους στην εργασία, το κεφάλαιο και τις
αποταμιεύσεις.
μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά πολιτικά εργαλεία για
να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες

από τέτοιες

πηγές

μεταφορών

ρύπανσης

,όπως

τις

εκπομπές

(συμπεριλαμβανομένου της αέρινης και της θαλάσσιας μεταφοράς), τα
απόβλητα (πχ. συσκευασία, μπαταρίες ), και τις χημικές ουσίες που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία (π.χ. φυτοφάρμακα και λιπάσματα).
5.4 Τύποι περιβαλλοντικών φόρων

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των
περιβαλλοντικών φόρων έχουν ταξινομηθεί σε τρεις βασικούς τύπους,
σύμφωνα με τους βασικούς πολιτικούς στόχους τους:
1. χρεώσεις που καλύπτουν το κόστος - πχ. σχεδιάζονται

για να

καλύψουν το κόστος των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και των μέτρων
μείωσης, όπως η επεξεργασία ύδατος (δαπάνες χρηστών) και οι οποίες
μπορεί

να

χρησιμοποιηθούν

για

τις

σχετικές

περιβαλλοντικές δαπάνες (καθορισμένες δαπάνες).
2. φόροι κινήτρων που σχεδιάζονται για να αλλάξουν τη συμπεριφορά
των παραγωγών ή/ και των καταναλωτών και
3. φορολογικοί περιβαλλοντικοί φόροι - που σχεδιάζονται πρώτιστα για
να αυξήσουν τα εισοδήματα.
Σε πολλές περιπτώσεις ένα μίγμα αυτών των τριών λειτουργιών μπορεί
να παρατηρηθεί στην πράξη.
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Η ανάπτυξη των περιβαλλοντικών φόρων ξεκίνησε από τα ποσά που
αφορούσαν την κάλυψη του κόστους κατά την δεκαετία του ‘60-70 και
επεκτάθηκε

στους

φόρους

κινήτρων

και

τους

φορολογικούς

περιβαλλοντικούς φόρους της δεκαετίας '80-’90 , και έπειτα με την πιο
πρόσφατη ολοκλήρωσή τους στις "πράσινες φορολογικές μεταρρυθμίσεις",
όπου οι φόροι στην ρύπανση αντικαθιστούν μερικούς φόρους όπως της
εργασίας.
5.5 Ποιος χρησιμοποιεί τους περιβαλλοντικούς φόρους;

Οι τάσεις σχετικά με τους περιβαλλοντικούς φόρους (που διαιρούνται
εδώ σε φόρους στην ενέργεια και άλλους περιβαλλοντικούς φόρους)
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
ο

Οι περιβαλλοντικοί φόροι, (φόροι που δεν αφορούν την ενέργεια
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή ταξινόμησης της Γενικής
Διεύθυνσης XXI), αντιπροσώπευσαν μόνο 1.5% των συνολικών
φόρων της

ΕΕ

περιβαλλοντικοί
αναλογία

το

1993

.Μόνο

σε

μερικές χώρες οι

φόροι αντιπροσωπεύουν μια μεγαλύτερη

(Κάτω Χώρες 5,1% Δανία 4%).Οι

ταξινομήθηκαν

ως

φόροι

ενέργειας,

φόροι που
εντούτοις,

αντιπροσώπευσαν μια μεγαλύτερη αναλογία (5.2% για την ΕΕ
κατά μέσον όρο) και μέχρι γύρω 10% στην Πορτογαλία και την
Ελλάδα και 6-7% για την Ιταλία και την Αγγλία),
ο

Οι γενικές τάσεις της φορολογίας από το 1980 εμφανίζουν μια
αύξηση στους φόρους εργασίας και μια μείωση των κύριων
φόρων, ενώ το μερίδιο της ενέργειας και των περιβαλλοντικών
φόρων παρέμεινε σχετικά σταθερό, με μια μικρή αύξηση στους
φόρους ενέργειας

ο

Αν και έχει υπάρξει λίγη πρόοδος στην εφαρμογή των
περιβαλλοντικών φόρων στο επίπεδο της ΕΕ, η ιδιαίτερη
πρόοδος έχει γίνει στο κρατικό επίπεδο μελών, ιδιαίτερα στις
βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.

ο

Διάφορες χώρες εφαρμόζουν τους περιβαλλοντικούς φόρους
στις "πράσινες φορολογικές μεταρρυθμίσεις", χρησιμοποιώντας
τα νέα φορολογικά έσοδα για να μειώσουν άλλους φόρους,
όπως οι φόροι εργασίας.

5.6 Οι περιβαλλοντικοί φόροι έχουν αποτέλεσμα;
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Τα βασικά συμπεράσματα είναι:
■

οι φόροι που αξιολογήθηκαν αποκάλυψαν περιβαλλοντικά
οφέλη και

στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται να είναι

αποδοτικοί

στην

εξοικονόμηση

κόστους

μέσα

στους

περιορισμούς της διενεργηθείσας αξιολόγησης.
■

παραδείγματα των ιδιαίτερα αποτελεσματικών φόρων είναι
εκείνα στη σουηδική ατμοσφαιρική ρύπανση, στην ολλανδική
ρύπανση ύδατος και τα σχέδια διαφοροποίησης δαπανών ΝΟχ
και του φόρου για τα καύσιμα των οχημάτων στην Σουηδία .

■

οι φόροι κινήτρου είναι, γενικά, περιβαλλοντικά αποτελεσματικοί
όταν ο φόρος είναι αρκετά υψηλός για να υποκινήσει τα μέτρα
μείωσης .

■

οι αντιληπτές επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα, και συχνά
στην απασχόληση.

■

μια

σημαντική

συμβολή

στην

περιβαλλοντική

αποτελεσματικότητα των ποσών για την κάλυψη του κόστους
παρέχεται

με την χρήση των εσόδων

για τις σχετικές

περιβαλλοντικές δαπάνες. Οι φόροι μπορούν να εφαρμοστούν
κατά την διάρκεια μικρών χρονικών περιόδων (2-4 έτη), και να
συγκρίνονται

με

άλλα περιβαλλοντικά πολιτικά εργαλεία,

μολονότι οι φόροι ενέργειας (όπως με μερικούς κανονισμούς),
μπορούν να πάρουν 10-15 έτη για να ασκήσουν τα ουσιαστικά
αποτελέσματα.
Οι φόροι μπορούν να έχουν πολλαπλάσια περιβαλλοντικά αποτελέσματα
και δευτεροβάθμια οφέλη που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πολιτική σε
τέσσερις

βασικές

περιοχές

-

το

περιβάλλον,

την

καινοτομία

και

ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και το φορολογικό σύστημα .

5.7 Πολιτικοί φραγμοί

Υπάρχουν διάφοροι σημαντικοί πολιτικοί φραγμοί στην εισαγωγή
περιβαλλοντικών φόρων , ιδιαίτερα στην ενέργεια:
-Οι επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα, και συχνά στην απασχόληση,
ιδιαίτερα σε μερικούς τομείς/ περιοχές
-Οι αντίκτυποι στις χαμηλού εισοδήματος ομάδες (δηλ οι φτωχοί ίσως
πληρώσουν αναλογικά περισσότερο από τους πλουσίους)
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-Οι συγκρούσεις μεταξύ των εθνικών φόρων και των φόρων της ΕΕ, ή
τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου
-Ο κανόνας ομοφωνίας της ΕΕ κατά την ψηφοφορία για τα φορολογικά
μέτρα
-Οι αντιλήψεις ότι οι φόροι πρέπει να είναι υψηλοί εάν πρόκειται να
έχουν αποτέλεσμα
-Η

σύγκρουση

μεταξύ της μεταβαλλόμενης συμπεριφοράς (δηλ.

λιγότερος φόρος) και της διατήρησης των εισοδημάτων.
-Υπάρχοντες επιχορηγήσεις και κανονισμοί κ.λπ. που παρέχουν τα
περιβαλλοντικά αντίστροφα αποτελέσματα και
-Άλλες πολιτικές που αρνούνται ή εμποδίζουν τους περιβαλλοντικούς
φόρους.
Οι περισσότεροι φραγμοί στην εφαρμογή μπορούν να υπερνικηθούν από:
την αφαίρεση των περιβαλλοντικά αντίστροφων επιχορηγήσεων και των
κανονισμών , προσεκτικό σχεδίασμά των φόρων και των μέτρων ,την χρήση
των περιβαλλοντικών φόρων και των εισοδημάτων τους ως τμήμα των
πολιτικών και των πράσινων φορολογικών μεταρρυθμίσεων ,την βαθμιαία
εφαρμογή .εκτενείς διαβουλεύσεις και πληροφορίες.
Οι πέντε βασικοί λόγοι για τους περιβαλλοντικούς φόρους συνοψίζονται
κατωτέρω

1. Να φέρει "τις εξωτερικότητες" στις τιμές
Ο

βασικός οικονομικός λόγος για την χρήση των

φόρων στην

περιβαλλοντική πολιτική είναι ότι φέρνουν τις δαπάνες της ρύπανσης και
άλλες δαπάνες ονομαζόμενες ως εξωτερικότητες - στις τιμές των αγαθών
και των υπηρεσιών που παρήχθησαν από την οικονομική δραστηριότητα.
Τέτοιες δαπάνες ρύπανσης καλούνται " εξωτερικότητες" επειδή είναι
αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητας και οι δαπάνες τους δεν
είναι μέρος των τιμών που πληρώνονται από τους παραγωγούς ή τους
καταναλωτές που εμπλέκονται άμεσα. Παραδείγματος χάριν, η ρύπανση
από τους σταθμούς καύσης του άνθρακα προκαλεί όξινη βροχή η οποία
καταστρέφει το έδαφος , τη βλάστηση, το νερό και τα κτίρια που ανήκουν
στους ανθρώπους και τις χώρες οι οποίοι δεν ωφελούνται άμεσα από το
σταθμό ισχύος. Και επειδή οι τιμές που πληρώνονται από τους παραγωγούς
και τους καταναλωτές της παραπάνω ισχύος δεν περιλαμβάνουν αυτό το
"εξωτερικό" κόστος, δίνουν ανακριβή σήματα αγοράς, που ενθαρρύνουν την
παραγωγή ισχύος πέρα από το επίπεδο της οικονομικής αποδοτικότητας για
την οικονομία συνολικά. Ομοίως, οι πλήρεις δαπάνες χρησιμοποίησης ενός
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αυτοκινήτου, που περιλαμβάνουν τη χρήση του εδάφους, την ατμοσφαιρική
ρύπανση,

τον

θόρυβο,

τα ατυχήματα,

"εξωτερικές" στον οδηγό του αυτοκινήτου

την συμφόρηση

κ.λπ.

είναι

και δεν συμπεριλαμβάνονται

πλήρως στην τιμή των αυτοκινήτων ή των καυσίμων.
Όταν αυτές οι

εξωτερικότητες

δεν περιλαμβάνονται

στις τιμές

δημιουργούν τις μεγάλες διαστρεβλώσεις στην αγορά με την ενθάρρυνση
των δραστηριοτήτων που κοστίζουν στην κοινωνία κι αν τα ιδιωτικά οφέλη,
παραδείγματος χάριν, της οδήγησης αυτοκινήτων, είναι ουσιαστικά. Ο
υπολογισμός της οικονομικής αξίας των εξωτερικοτήτων δεν είναι εύκολος
αλλά οι πρόσφατες εκτιμήσεις του εξωτερικού κόστους

της οδικής

μεταφοράς τα εμφανίζουν για να είναι μεγάλα και αυξανόμενα , κοστίζοντας
στην ΕΕ έναν μέσο όρο 4,2% του ΑΕΠ (βλ. τον πίνακα 2).
Ένας περιβαλλοντικός φόρος προσπαθεί να φέρει αυτά τα εξωτερικά
κόστη στις τιμές (η "εσωτερικοποίηση των εξωτερικοτήτων") έτσι ώστε και οι
κοινωνικές και ιδιωτικές δαπάνες να έρχονται πιο κοντά . Οι καλύτερες τιμές
επιτρέπουν τις αγορές για παράδειγμα τις μεταφορές ή την παραγωγή
ενέργειας να εργαστούν πιο αποτελεσματικά . Αυτή η εσωτερικοποίηση του
εξωτερικού κόστους θα οδηγήσει σε μια ανακατανομή των πόρων μιας
οικονομίας σύμφωνα με τις "δίκαιες και αποδοτικές" τιμές . (ΕΚ 1992 ΕΚ
1995).
Οι περιβαλλοντικοί φόροι βοηθούν επίσης να εφαρμόσουν την αρχή του
όποιος μολύνει πληρώνει , δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν τους μολύνοντες
με το πλήρες κόστος της ρυπογόνου δραστηριότητάς τους. Τα εξωτερική
κόστη που συζητούνται μέχρι τώρα είναι αρνητικό εξωτερικό κόστος, αλλά
υπάρχει επίσης θετικό εξωτερικό κόστος όπου υπάρχουν ευεργετικά
αποτελέσματα

μιας οικονομικής δραστηριότητας από εκείνους που δεν

περιλαμβάνονται άμεσα στην δραστηριότητα. Παραδείγματος χάριν, η
δασονομία παράγει τα άμεσα οφέλη για εκείνους που περιλαμβάνονται στη
φύτευση των δέντρων, αλλά τα δάση παρέχουν επίσης τα οφέλη στην
κοινωνία γενικώς με τη διατήρηση των βροχοπτώσεων, με την απορρόφηση
του αερίου των θερμοκηπίων, C02, με τη δέσμευση και τη διατήρηση του
χώματος, με την παροχή των βιότοπων για άλλα είδη, και με την παροχή της
ομορφιάς της φύσης.
Είναι σημαντικό να αναλύσουμε την διανομή του εξωτερικού κόστους
δηλ. ποιος πληρώνει αυτό,
προκειμένου

να

καθώς επίσης και ποιος το προκαλεί,

μεγιστοποιήσουμε

την

οικονομική

ευημερία

όταν

σχεδιάζουμε τους περιβαλλοντικούς φόρους. Όπως με τα μεταφορικά των
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αυτοκινήτων, συχνά εμφανίζεται ότι οι φτωχοί, ή λιγότερο ευνοημένοι,
πληρώνουν το περισσότερο μέρος

από το εξωτερικό κόστος της

οικονομικής δραστηριότητας. Στην πράξη, υπάρχει συνήθως ελάχιστο ή
κανένα συμφωνηθέν στοιχείο στο οικονομικό κόστος των εξωτερικοτήτων, ή
την διανομή τους, έτσι αυτοί που διαμορφώνουν τις πολιτικές αποφάσεις
καθορίζουν το περιβαλλοντικό φορολογικό ποσοστό στα επίπεδα που
νομίζουν πως θα επιτύχουν τους πολιτικούς στόχους τους (Baumol & Oates
1975/1988). Εκτός από το να φέρουν το πλήρες κόστος στις τιμές, αυτοί οι
πολιτικοί στόχοι μπορούν να περιλάβουν την ενθάρρυνση της "πιο
πράσινης" συμπεριφοράς, της καινοτομίας, και της αύξησης των εσόδων.

2. Η επίδραση κινήτρου
Ένας περιβαλλοντικός φόρος παρέχει ένα κίνητρο για να αποφύγουμε το
φόρο με τη χρησιμοποίηση, ή την παραγωγή λιγότερων, από τις ουσίες που
φορολογούνται.

Παραδείγματος

χάριν,

εάν

οι

εκπομπές

θείου

φορολογούνται έπειτα οι παραγωγοί έχουν ένα κίνητρο για να μειώσουν τις
εκπομπές με το φιλτράρισμα κ.λπ. ή με τη χρησιμοποίηση των υλικών και
των διαδικασιών που δημιουργούν τη λιγότερη ρύπανση θείου. Ο φόρος
που πληρώνεται θα αυξήσει τις τιμές στον καταναλωτή που παίρνει επίσης
ένα κίνητρο για να χρησιμοποιήσει λιγότερο του φορολογημένου προϊόντος.
Οι

περιβαλλοντικοί φόροι

καταναλωτές,

όπως

τις

μπορούν να στοχεύσουν άμεσα στους
φορολογικές

διαφοροποιήσεις

για

τη

μολυβδούχο/αμόλυβδη βενζίνη, ή στους παραγωγούς, όπως οι φόροι
άνθρακα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις έχουν επιπτώσεις και στους
καταναλωτές και στους παραγωγούς με την αλλαγή των σχετικών τιμών και
επομένως της συμπεριφοράς τους . Αυτό καλείται η επίδραση κινήτρου.
Εντούτοις, επειδή η τιμή είναι μόνο ένας παράγοντας που καθορίζει την
οικονομική συμπεριφορά, η επιτυχία ενός περιβαλλοντικού φόρου στην
επίτευξη της αλλαγής της συμπεριφοράς εξαρτάται από την ιδιαίτερη αγορά
της ουσίας που φορολογείται .Παραδείγματος χάριν, εάν η χρήση της
εγχώριας ενέργειας δεν μπορεί εύκολα να μειωθεί εξαιτίας της έλλειψης
πληροφοριών και χρημάτων για τα μέτρα αποδοτικότητας της ενέργειας,
κατόπιν η αύξηση της τιμής της εγχώριας ενέργειας με έναν φόρο μπορεί να
μην

προκαλέσει

πολύ,

ενδεχομένως,

της

επιθυμητής

αλλαγής της

συμπεριφοράς. Ομοίως, εάν η χρήση των αυτοκινήτων δεν μπορεί εύκολα
να μειωθεί λόγω της απουσίας ανταγωνιστικών, ασφαλών και αξιόπιστων
εναλλακτικών λύσεων, όπως τη δημόσια μεταφορά ή την ποδηλασία ,
κατόπιν η αύξηση της τιμής της βενζίνης με έναν περιβαλλοντικό φόρο
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μπορεί να μην οδηγήσει στη μειωμένη χρήση των αυτοκινήτων. Αυτή η
αποτυχία της συμπεριφοράς να αποκριθεί σε μια αλλαγή της τιμής (που
καλείται μια "ανελαστική ζήτηση" από τους οικονομολόγους) σημαίνει ότι είτε
ο φόρος πρέπει να είναι τεράστιος προκειμένου να υπάρξει μια επίδραση
κινήτρου (και αυτό μπορεί έπειτα να μειώσει την οικονομική ευημερία με την
υπερφορολόγηση μερικών ομάδων), ή ότι άλλα μέτρα απαιτούνται για να
αντιμετωπίσουν την αντίσταση της αγοράς στην αλλαγή της συμπεριφοράς,
όπως τα μέτρα της υποστήριξης της αποδοτικότητας της ενέργειας, της
δημόσιας μεταφοράς ή της ποδηλασίας. Γι’ αυτό οι περιβαλλοντικοί φόροι
λειτουργούν καλύτερα όταν είναι μέρος μιας πολιτικής που εξετάζει όλες τις
βασικές πτυχές μιας αγοράς, και που επιτρέπει μια μέτρια τιμή "σήμα" από
το φόρο στην εργασία . Παραδείγματος χάριν, οι αμόλυβδοι φόροι βενζίνης
στην Ευρώπη είναι επιτυχείς επειδή συνοδεύθηκαν από τις εκστρατείες
καταναλωτικής συνειδητοποίησης για τη ζημία που προκαλείται στον
εγκέφαλο των παιδιών από τη μολυβδούχο βενζίνη, και από τους
κανονισμούς, και μερικές φορές τα φορολογικά κίνητρα, στους καταλυτικούς
μετατροπείς καυσαερίων, οι οποίοι λειτουργούν μόνο με την αμόλυβδη
βενζίνη. Εντούτοις, η διαλεύκανση των φορολογικών αποτελεσμάτων από
τα άλλα στοιχεία σε μια δέσμη πολιτικών μέτρων είναι πολύ δύσκολη (βλ. το
τμήμα 5).
Μια βασική αλλαγή στη συμπεριφορά είναι να μειωθεί η ρύπανση, και
έτσι οι φόροι μπορούν να είναι ένα οικονομικώς πιο αποδοτικό εργαλείο για
τη ρύπανση από ότι είναι οι

κανονισμοί. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί

μολύνοντες, ακόμη και εκείνοι με τα χαμηλά κόστη

μόλυνσης , θα

πληρώσουν συχνά το φόρο στη ρύπανση που παραμένει μετά από όλα τα
οικονομικώς αποδοτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Εντούτοις, οι φορολογικές
πληρωμές θα παράσχουν ένα συνεχές κίνητρο για να ψάξουν

νέους

τρόπους μείωσης της ρύπανσης, αντίθετα από τους κανονισμούς που δεν
παρέχουν κανένα τέτοιο κίνητρο εφόσον τα ρυθμιστικά πρότυπα έχουν
επιτευχθεί. Αυτό το δυναμικό κίνητρο των φόρων είναι ένας από τους
τρόπους

,τους

οποίους

οι

περιβαλλοντικοί

φόροι

βοηθούν

να

ελαχιστοποιήσουν το κόστος ελέγχου της ρύπανσης και να ενθαρρύνουν την
καινοτομία.

3.Ελαχιστοττοίηση του κόστους ελέγχου της ρύπανσης
Ένας κανονισμός σχετικά με τον έλεγχο ρύπανσης αναμένει συνήθως
όλους τους μολύνοντες να μειώσουν τη ρύπανση στον ίδιο βαθμό,
ανεξάρτητα από τις δαπάνες τους για να το κάνουν αυτό . Ένας
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περιβαλλοντικός φόρος επιτρέπει σε κάθε μολύνοντα να αποφασίσει εάν
του κοστίζει λιγότερο να πληρώσει το φόρο ή

να μειώσει τη ρύπανση.

Εκείνοι οι μολύνοντες που αντιμετωπίζουν τις υψηλότερες δαπάνες της
μείωσης της ρύπανσης θα τείνουν να πληρώσουν περισσότερο φόρο ενώ
εκείνοι που αντιμετωπίζουν τις χαμηλές δαπάνες μείωσης θα μειώσουν τη
ρύπανση . Το κόστος επίτευξης ενός δεδομένου επιπέδου της γενικής
μείωσης της ρύπανσης με την επιβολή

ενός φόρου επομένως θα είναι

φτηνότερο από ότι με έναν κανονισμό. (Στην θεωρία , ένας κανονισμός
μπορεί να εφαρμοστεί διαφορετικά σε κάθε μολύνοντα αλλά οι πληροφορίες
και το διοικητικό κόστος έτσι θα ήταν συνήθως επίσης υψηλό). Μια
αναθεώρηση των μελετών που συγκρίνουν το αναμενόμενο κόστος της
μείωσης της ρύπανσης μέσω των κανονισμών ή μέσω των οικονομικών
οργάνων συμπέρανε ότι "αυτές οι μελέτες γενικά εμφανίζουν ότι υπάρχουν
ουσιαστικά οικονομικά κέρδη από τη χρησιμοποίηση ενός πολιτικού
οργάνου που θα δέσμευε αποτελεσματικά τις μειώσεις εκπομπών μεταξύ
των μολυνόντων, παρά τον τύπο " ίσης μείωσης "που οδηγεί συχνά από το
συμβατικό κανονισμό εντολής και ελέγχου" (Tietenberg,

1990,

που

αναφέρεται στον ΟΟΣΑ 1996 , ρ.27). Οι μελέτες που αναθεωρήθηκαν ήταν
θεωρητικές (ή εκ των προτέρων) μελέτες και υπάρχει πολύ λίγη έρευνα για
τον έλεγχο ρύπανσης στην πράξη (εκ των υστέρων μελέτες) για να δουν εάν
οι κανονισμοί είναι πράγματι δαπανηρότεροι από τους φόρους.
Μία προσεχής έρευνα της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των οικονομικών οργάνων συμπεράνει
διαθέσιμα

στοιχεία

μπορούν

ότι "ενώ τα εκ των υστέρων

αποφασιστικά

να

αποδείξουν

την

αποδοτικότητα των οικονομικών οργάνων, είναι σαφές ότι θα ήταν
ουσιαστικά δυσκολότερο να καταδειχθεί η εναλλακτική θέση, ότι οι
ρυθμιστικές προσεγγίσεις είναι αποδοτικότερες από τα οικονομικά όργανα"
(ΟΟΣΑ 1996 προσεχές, ρ.134.).
Η αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών φόρων
ενισχύει αυτό το συμπέρασμα. Οι φόροι μπορούν όχι πάντα να είναι τόσο
αποτελεσματικοί όσο οι κανονισμοί. Εάν τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα
της ρύπανσης είναι τοπικά σε ιδιαίτερο οικο-σύστημα , ακόμη και αυτοί που
προσπαθούν να μειώσουν την ρύπανση σε υψηλό βαθμό σε αυτήν την
περιοχή μπορούν να χρειαστεί να ελεγχθούν, και ένας φόρος είναι ένας
λιγότερο ορισμένος τρόπος από έναν κανονισμό. Και εάν απαιτείται μια
δεδομένη ποσότητα μολυσματικής μείωσης
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συνήθως να οδηγήσει σε αυτό περισσότερο βέβαια

παρά

ένας φόρος

(Weizsacker 1994 & 1996).
Εντούτοις, σε μερικές περιπτώσεις οι εμπορικές άδειες μπορούν επίσης
να

παραδώσουν

τις

δεδομένες

ποσότητες

ελέγχου

ρύπανσης

αποτελεσματικότερα από τους κανονισμούς.

4.Ενθάρυνση της καινοτομίας
Εάν οι τιμές της απολιθωμένης ενέργειας καυσίμου, ή το νερό, ή τα
απόβλητα αυξάνονται μέσω των περιβαλλοντικών φόρων έπειτα αυτό
μπορεί να ενθαρρύνει

νέους τρόπους εξυπηρέτησης των αναγκών μας.

Τέτοια καινοτομία μπορεί να οδηγήσει στις νέες τεχνολογίες, τις διαδικασίες
και τα προϊόντα. Παραδείγματος χάριν, ο αμερικανικός φόρος σε CFCs
βοήθησε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των υποκατάστατων χημικών ουσιών
, οι οποίες εξήχθησαν έπειτα. Ομοίως, ο σουηδικός φόρος στο θειούχο
diesel βοήθησε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων, λιγότερα ρυπογόνων
καυσίμων. Οι περιβαλλοντικοί φόροι μπορούν επομένως να βοηθήσουν να
κινήσουν τις οικονομίες μας προς την περισσότερη "οικολογική-αποδοτική"
χρήση της ενέργειας και των πόρων με την αύξηση της τιμής της φύσης
(Weizsacker 1994 & 1996). Η βιώσιμη ανάπτυξη φαίνεται να απαιτεί τις
μεγάλες αυξήσεις "στην οικολογική αποδοτικότητα". Τέτοιες μεγάλες δομικές
αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση μπορούν να ενθαρρυνθούν
από τους περιβαλλοντικούς φόρους, ειδικά εάν οι τιμές τους είναι βαθμιαίες
και προβλέψιμες κατά τη διάρκεια των μακρών χρονικών περιόδων
προγραμματισμού που απαιτούνται από τη βιομηχανία. Οποιεσδήποτε
καινοτομίες που ενθαρρύνονται από τους φόρους μπορούν επίσης να
βοηθήσουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί αυτά τα
δυναμικά κέρδη αποδοτικότητας να είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα
των περιβαλλοντικών φόρων (ΟΟΣΑ 199α, σελ.12).

δ.Αύξηση των εσόδων
Δεδομένου ότι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές πιθανώς δεν θα πάψουν
εξ ολοκλήρου τις δραστηριότητες που φορολογούνται, οι φόροι και οι
δαπάνες θα αυξήσουν τα εισοδήματα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να εξετάσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα άμεσα ή μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να επιχορηγήσουν τους παραγωγούς ή

τους

καταναλωτές στη μετατόπιση στις περιβαλλοντικά-καλές δραστηριότητες,
που παρέχουν ένα δεύτερο κίνητρο για την περιβαλλοντική βελτίωση ή
μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλους κυβερνητικούς σκοπούς, που
επιτρέπουν, για το ίδιο επίπεδο κυβερνητικών δαπανών, άλλους φόρους,
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παραδείγματος χάριν στην εργασία, που μειώνονται. Γενικά, οι φόροι στην
εργασία, το κεφάλαιο και την αποταμίευση είναι συχνά δαπανηρότεροι από
την άποψη της οικονομικής ευημερίας από τους περιβαλλοντικούς φόρους,
έτσι ώστε μια μετατόπιση του φορολογικού φορτίου από αυτές τις
δραστηριότητες στους περιβαλλοντικούς φόρους αυξάνει την οικονομική
αποδοτικότητα και την ευημερία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι φόροι μειώνουν
τα κίνητρα για την εργασία, την αποταμίευση ή τη επένδυση. Τα αμερικανικά
δεδομένα

παραδείγματος χάριν, εμφανίζουν ότι κάθε δολάριο που

αυξάνεται σε φόρους κοστίζει περίπου 20-30 σεντ στο χαμένο οικονομικό
αποτέλεσμα (Ballard, Shoven και Whalley, 1985). Οι περιβαλλοντικοί φόροι
είναι οι μόνοι φόροι που δεν έχουν αυτό το "φορολογικό φορτίο ή την
παραμορφωτική" επίδραση, και αυξάνουν πραγματικά παρά μειώνουν την
οικονομική ευημερία (Repetto 1992). Αυτό σημαίνει ότι οι περιβαλλοντικοί
φόροι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τα έσοδα
από άλλους δαπανηρότερους φόρους στην εργασία ή το κεφάλαιο. Η
μετατόπιση των φόρων από τα οικονομικά "αγαθά" όπως η εργασία και
κεφάλαιο, επάνω σε άλλα όπως η ρύπανση, καλείται οικολογική, ή πράσινη
φορολογική μεταρρύθμιση .

5.8 Τιμολόγηση του ανεκτίμητου: Η διαμάχη αξιολόγησης

Θέτοντας νομισματική αξία στους φυσικούς πόρους και τις αλλαγές τους
, ακόμα κι αν δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο , είναι μια προϋπόθεση για τη
διατήρηση

των

ταυτοτήτων

λογιστικής

και

την

ερμηνεία

των

προσαρμοσμένων δεικτών. Η νομισματική αξιολόγηση είναι η μόνη
δυνατότητα της ενοποίησης των περιβαλλοντικών ανησυχιών
οικονομικό σύστημα λογιστικής ενώ εξασφαλίζει

στο

τη συνέπεια και τη

συγκρισιμότητα του "πράσινου" με τους συμβατικούς οικονομικούς δείκτες.
Εντούτοις ο καταλογισμός των νομισματικών αξιών στις μη εμπορεύσιμες
συναλλαγές και τις διαδικασίες έχει επικριθεί, όχι μόνο από τους οικολόγους,
αλλά και από τους συντηρητικούς εθνικούς λογιστές. Ως εκ τούτου τρεις
τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται συνήθως, περιγράφονται
κατωτέρω:
Η αξιολόγηση αγοράς των φυσικών πόρων παρέχει τις αξίες που είναι
πιο κοντά στις τιμές που παρατηρούνται στην αγορά. Η οικονομική αξία των
φυσικών πόρων

μπορεί να παραχθεί από το

επιστροφών από την πιθανή εκμετάλλευσή τους.
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Οι δαπάνες συντήρησης αναφέρονται στο χαμένο κόστος ευκαιρίας της
αποφυγής του

περιβαλλοντικού αντίκτυπου που προκαλείται

κατά τη

διάρκεια της λογιστικής περιόδου . Αυτό το κόστος είναι φυσικά υποθετικό
επειδή οι περιβαλλοντικοί αντίκτυποι εμφανίστηκαν. Χρησιμοποιούνται,
εντούτοις, για να ζυγίσουν τις περιβαλλοντικές επιδράσεις σύμφωνα με την
υποχρέωση της κοινωνίας , και τις τεχνολογικές ευκαιρίες που σχετίζονται με
αυτές τις επιδράσεις.
Οι ενδεχόμενες και σχετικές αξιολογήσεις ζημίας προτάθηκαν επίσης για
την περιβαλλοντική λογιστική. Αυτές οι αξιολογήσεις είναι μετά βίας
εφαρμόσιμες στο εθνικό επίπεδο. Οι αξιολογήσεις ζημίας αναφέρονται στα
αποτελέσματα ευημερίας των περιβαλλοντικών επιδράσεων που είναι
αρκετά πιθανό να γυρίσουν πίσω στην χρονική περίοδο που οι επιδράσεις
εμφανίστηκαν. Οι προσεγγίσεις

της μικτής φυσικής και νομισματικής

λογιστικής έχουν υιοθετηθεί όλο και περισσότερο από τα στατιστικά γραφεία
συνήθως στην Ευρώπη οφειλόμενη στην απροθυμία των εθνικών λογιστών
και των στατιστικών να εφαρμόσουν τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς .
Το ολλανδικό σύστημα των εθνικών λογαριασμών (ΝΑΜΕΑ) απέχει από τη
νομισματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων.
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6
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

6.1

Περιβαλλοντικά

συστήματα

διαχείρισης

(Environmental

Management Systems)

Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες και τα περιβαλλοντικά πληροφοριακά
συστήματα διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική λήψη
αποφάσεων. Η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων συνδέεται στενά με την
περιβαλλοντική συνειδητοποίηση των τελευταίων τριών δεκαετιών.
Ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης (EMS)

είναι ένα σύνολο

διαδικασιών και πολιτικών που καθορίζει πώς μια οργάνωση θα διαχειριστεί
τις πιθανές επιδράσεις της στο φυσικό περιβάλλον και στην υγεία και την
ευημερία των ανθρώπων . Δημιουργεί ένα σύστημα

που αξιολογεί,

καταχωρεί, και ποσοτικοποιεί τους περιβαλλοντικούς αντίκτυπους - όχι
απλά δραστηριότητα ανά δραστηριότητα, αλλά σε όλη την επιχείρηση.
Η διαδεδομένη υιοθέτηση των περιβαλλοντικών διοικητικών συστημάτων
(

Environmental Management Systems) από τις επιχειρήσεις

έχει τη

δυνατότητα να αλλάξει βαθιά τη σχέση μεταξύ της οικονομικής και
περιβαλλοντικής απόδοσής τους.. Όταν εφαρμόζεται, ένα EMS έχει τη
δυνατότητα η επιχείρηση να κινήσει μια δυνατότητα πέρα από τη
συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς προς μια δυναμική,
συνεχή διαδικασία του λειτουργικού και οργανωτικού επανασχεδιασμού, με
στόχο

να μειώσει τους δυσμενείς αντίκτυπούς της στο περιβάλλον.

Επιπλέον, με την υιοθέτηση μιας υψηλής ποιότητας EMS, είναι πιθανό ότι η
επιχείρηση θα ανακαλύψει πολλές ευκαιρίες για να μειωθούν οι σπάταλες
χρήσεις των φυσικών πόρων , και

κατά συνέπεια

θα αποταμιεύσει

χρήματα βελτιώνοντας το περιβάλλον.
Στην περιβαλλοντική
γεωγραφικά

και

περιοχή

της λογιστικής,

λογιστικά πληροφοριακά
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συνδυαστούν για να παρέχουν ένα χρήσιμο διοικητικό εργαλείο για την
αποδοτική και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

6.2 TEAMS - συνολικό περιβαλλοντικό σύστημα λογιστικής και
διαχείρισης

To TEAMS είναι ένα περιβαλλοντικό σύστημα λογιστικής και διαχείρισης,
ή ακριβέστερα μια εφαρμογή βάσεων δεδομένων για την καταγραφή, τον
χειρισμό,

την

επιβεβαίωση

της

ποιότητας

και

την

έκθεση

των

περιβαλλοντικών στοιχείων.

To TEAMS έχει αναπτυχθεί για να οργανώσει ορθολογικά το χειρισμό
όλων των περιβαλλοντικών στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα

και τις

εκπομπές υποβάλλοντας έκθεση από τις βιομηχανίες στις κυβερνητικές
αρχές ή για άλλους εσωτερικούς ή εξωτερικούς σκοπούς υποβολής
εκθέσεων.
Η έννοια του προγράμματος είναι να καθιερωθεί η μαζική ισορροπία για
κάθε μεμονωμένη χημική ουσία. Κατά συνέπεια τα χρησιμοποιημένα ποσά
απεικονίζουν την ποσότητα των αποβλήτων (κβάντα) που εκπέμπονται .
Από την είσοδο των καταναλωμένων ποσών μιας χημικής ουσίας, το
πρόγραμμα υπολογίζει τα ποσά που αποβάλλονται . Όλο το στοιχείο
καταχωρείται σε μια βάση δεδομένων, για την περαιτέρω περιβαλλοντική
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υποβολή έκθεσης και το χειρισμό, και έτσι οι περιβαλλοντικές εκθέσεις
μπορούν να εξαχθούν οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης άλλα στοιχεία όπως η
διάθεση, η ποιότητα του αέρα,

κ.λπ. μπορούν να αντιμετωπιστούν από το

σύστημα .

6.2.1 Πώς μπορεί το TEAMS να προσφέρει βοήθεια;

Λογιστικό συμπλήρωμα
Στο μέλλον η επιβίωση και η επιτυχία των επιχειρήσεων δεν θα εξαρτάται
μόνο από την οικονομική απόδοση. Πολλή έμφαση θα τοποθετηθεί στην
αντίληψη για τον τρόπο που μια επιχείρηση επηρεάζει ή μολύνει το
περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις αλλάζουν από καθαρά τεχνικό
ή οικονομικό προσανατολισμό προς την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης όπως καθορίζεται στους νέους νόμους και
τις οδηγίες, και επηρεάζονται επίσης από την εταιρική πολιτική και τη
δημόσια άποψη.
Τα πρότυπα λογιστικής για τα περιβαλλοντικά ζητήματα συζητούνται
αυτήν την περίοδο μέσα στα εθνικά και διεθνή σώματα κυβερνώντας την
ανάπτυξη των λογιστικών αρχών . Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα
συμφωνηθέν πρότυπο, αλλά η μεμονωμένη επιχείρηση πρέπει να είναι σε
θέση να τεκμηριώσει όλες τις σχετικές πτυχές

για την αξιολόγηση των

παρουσών και μελλοντικών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και των
πιθανοτήτων. To TEAMS είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τέτοια τεκμηρίωση.

6.2.2 Υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο των στοιχείων

Το πρόγραμμα TEAMS έχει αναπτυχθεί για να συναντήσει τις ζητήσεις
των διεθνών προτύπων για την περιβαλλοντική διαχείριση (EMAS, ISO
14001), και τις λειτουργίες σε όλα τα επίπεδα λεπτομέρειας και την
πολυπλοκότητα .Με το TEAMS, η διαχείριση έχει τον πλήρη έλεγχο της
συλλογής, της καταγραφής και της χρήσης των περιβαλλοντικών στοιχείων,
της ποιοτικής διαβεβαίωσης και της πρόσβασης στα στοιχεία σε όλα τα
επίπεδα και την παραγωγή και διανομή των περιβαλλοντικών εκθέσεων και
για τους εταιρικούς και ρυθμιστικούς σκοπούς.

6.2.3 Τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων.
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To TEAMS διευκολύνει

την πλήρη τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών

επιδράσεων από τις λειτουργίες των επιχειρήσεων. Περαιτέρω βοηθά στην
τεκμηρίωση

των αποτελεσμάτων

των διορθωτικών μέτρων για να

βελτιωθούν τέτοιες επιδράσεις. Αυτό θα μπορούσε να είναι μεγάλου
ενδιαφέροντος και προς τα έξω (π.χ. πελάτες και “το κοινό”) και προς τα
έσω (π.χ. ιδιοκτήτες και υπάλληλοι).

6.2.4 Υψηλότερη αξιοπιστία

Ένα περιβαλλοντικό σύστημα λογιστικής θα βελτιώσει την αξιοπιστία και
το σχεδιάγραμμα προς τους πελάτες, τις αρχές και την κοινωνία γενικά.
Το παραπάνω πρόγραμμα

περιέχει όλες τις λειτουργίες που είναι

απαραίτητες για την αποτελεσματική

και

αποδοτική

περιβαλλοντική

διαχείριση. Συνδυάζει τη φιλική προς το χρήστη και σύγχρονη τεχνολογία
στοιχείων με τη δυνατότητα για την πλήρη ολοκλήρωση με τα σημερινά
συστήματα γραφείων .
To TEAMS βοηθά στην πλήρη συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής
θέσης της επιχείρησής , και

αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο που

καταδεικνύει πώς να επιτύχει τους επιθυμητούς περιβαλλοντικούς στόχους.
Αυτό ολοκληρώνεται μέσω ενός συνδυασμού εγγραφής στοιχείων, ποιοτικής
διαβεβαίωσης και παραγωγής εκθέσεων σύμφωνα με τη ρυθμιστική
συμμόρφωση και την εταιρική πολιτική.

6.3 Ο ρόλος του GIS στα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης
Α·Β·············1··············Η·Μ·Μ··Ι^^··············ΙΙ^········ΜΒβ············*

Τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS) είναι ένα θεμελιώδες
συστατικό της περιβαλλοντικής διαχείρισης επειδή είναι ικανά για

την

καταγραφή, καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων τα οποία έχουν
γεωγραφικό,

χρονικό

και

θεματικό περιεχόμενο.

Η

αποτελεσματική

περιβαλλοντική διαχείριση συνεπάγεται τη συλλογή και ανάλυση των
στοιχείων από τις ανόμοιες πηγές και συχνά την μοντελοποίηση

των

διαδικασιών. Ένα GIS επιτρέπει την ακριβή, αποδοτική και επανειλημμένη
δοκιμή των διοικητικών στρατηγικών και των σεναρίων ταξινόμησης για να
αξιολογήσει την καταλληλότητά τους πριν από την εφαρμογή. Ένα GIS
μπορεί επίσης να ενωθεί άμεσα με ένα υπάρχον περιβαλλοντικό μοντέλο για
να παρέχει

και

αποτελεσματικά

μια αποδοτική πηγή εκροών για το
μέσα,

για

την

οπτικοποίηση

αποτελεσμάτων.
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6.4

Προβλήματα

που

εμφανίζονται

κατά

την

ανάπτυξη

των

περιβαλλοντικών πληροφοριακών συστημάτων

Η πρώτη περιοχή προβλήματος με τα περιβαλλοντικά συστήματα
πληροφοριών είναι αυτή της

διαθεσιμότητας των

πληροφοριών.

Παραδείγματος χάριν, εάν ένας θέλει να τεκμηριώσει τα υλικά αντικείμενα
μιας παραγωγικής διαδικασίας ή των προϊόντων , συμπεριλαμβανομένων
των ακατέργαστων υλικών και των ενδιάμεσων προϊόντων, τα υλικά
συστατικά πρέπει να είναι γνωστά. Τα προγράμματα εφαρμογής έχουν
εμφανίσει ότι ακόμη

και οι προμηθευτές δεν μπορούν πάντα να παρέχουν

αυτές τις πληροφορίες. Μερικές φορές δεν είναι πρόθυμοι να τις δώσουν
λόγω των κινήτρων ανταγωνισμού. Περαιτέρω μεθοδολογικές αναπτύξεις
δεν πρόκειται να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Μόνο οι κατάλληλες φυσικές
και χημικές αναλύσεις, ή η αγοραστική δύναμη των επιχειρήσεων ή των
καταναλωτών, θα είναι χρήσιμες.
Το πρόβλημα

της συνάθροισης

συμπεριλαμβανομένων

και

των

είναι καλά γνωστό σε όλα νομισματικών

-πληροφοριακών

συστημάτων. Η συνάθροιση οδηγεί πάντα σε μια απώλεια πληροφοριών.
Η

συνάθροιση

είναι

μόνο πιθανή

σε περιπτώσεις τυποποιημένων

διαστάσεων της αξιολόγησης. Το ετήσιο καθαρό κέρδος μιας επιχείρησης
μπορεί μόνο να βρεθεί οφειλόμενο στο γεγονός ότι όλες οι σχετικές
δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους εκτιμούνται στην ίδια διάσταση,
δηλαδή χρήματα. Μια συνάθροιση όπως αυτή δεν είναι ενδεδειγμένη για τις
οικολογικές αξιολογήσεις.
Ακόμα και πιο δύσκολα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά
με την οικολογική αξιολόγηση των ποιοτικών υλικών χαρακτηριστικών των
προϊόντων και των διαδικασιών στα διαφορετικά επίπεδα παραγωγής,
κατανάλωσης και διάθεσης. Πόσο σπάνιο είναι ένα ορισμένο απολιθωμένο
καύσιμο, πόσο επιβλαβές είναι το κάψιμο ή η τελική διάθεση ορισμένων
ειδών αποβλήτων ; Δεν θα υπάρξει κανένα "αντικειμενικό" μέτρο για να
συγκρίνει και να αξιολογήσει, όπως είναι τα χρήματα για τις οικονομικές
εισροές και εκροές;
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7
COST BENEFIT ANALYSIS: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

7.1 Εισαγωγή

Καθώς

η κοινωνία εξελίσσεται , έχει γίνει πιο σύνθετη.

Αυτή η

πολυπλοκότητα έχει επιπτώσεις στις πτυχές του κοινωνικού συνόλου και
έχει μια ειδική σχέση με την περιβαλλοντική λήψη αποφάσεων. Όχι μόνο οι
πολίτες επαναξιολογούν τις υπηρεσίες που αναμένουν από το περιβάλλον
και ταυτοχρόνως αυξάνουν την προθυμία τους να θυσιάσουν ένα μέρος της
κατανάλωσης τους υπέρ των ενισχυμένων περιβαλλοντικών υπηρεσιών,
αλλά ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών ζητημάτων έχει γίνει πιο
σύνθετος. Οι ελλιπείς πληροφορίες, η

αβεβαιότητα, η αλλαγή σε όλο το

σύστημα ,οι διασυνοριακοί αντίκτυποι, τα τρέχοντα γεγονότα που έχουν
εκτεταμένα

μελλοντικά

αποτελέσματα,

η

αντιστρεψιμότητα

των

αποτελεσμάτων , περιπλέκουν την περιβαλλοντική διαδικασία αποφάσεων.
Οι λήπτες αποφάσεων

προσπαθούν να χειριστούν το πρόβλημα της

αξιολόγησης των πιθανών αποτελεσμάτων και να επιλέξουν τις πολιτικές
που θα

επιτύχουν αυτά ,

εν τη παρουσία αυτής της έντονης

πολυπλοκότητας. Οι λανθασμένες αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε
απώλειες

στην

αποτελέσματα

κοινωνική

ευημερία

καθώς

έχουνε

απροσδόκητα

ή αποτελέσματα με απροσδόκητες συνέπειες . Οι λήπτες

αποφάσεων επομένως έχουν μια μεγάλη ανάγκη για ένα πλαίσιο που δομεί
τις πληροφορίες με έναν τρόπο που καθιστά την πολυπλοκότητα πιο ομαλή,
και λαμβάνεις υπόψη τις επιπτώσεις της . Η ανάλυση κόστους-οφέλους
(Cost Benefit Analysis ή CBA) ένα αναλυτικό εργαλείο που έχει τη
δυνατότητα να προωθήσει σημαντικά αυτήν την διαδικασία .

7.2 Περιγραφή της μεθόδου

Η ανάλυση

Κόστους-Οφέλους (Cost Benefit Analysis) εξετάζει την

οικονομική βιωσιμότητα μιας υπάρχουσας ή προτεινόμενης δραστηριότητας,
και συγκρίνει δύο ή περισσότερους τρόπους για να γίνει αυτό. Λόγω των
επικρατουσών κοινωνικών και οικονομικών δομών, τα πρότυπα του μέτρου
που χρησιμοποιούνται γενικά είναι τα χρήματα. Αυτό οδηγεί σε δυσκολίες
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στην καθιέρωση της χρηματικής αξίας "των ατιμολόγητων πόρων " όπως
το τοπίο, ο καθαρός αέρας , η καταστροφή του εδάφους ,των δασών.
Η τεχνική έχει την προέλευσή της στις οικονομικές μελέτες των δημόσιων
προγραμμάτων υποδομής όπως τα φράγματα και τα αναχώματα.. Η χρήση
της έχει αυξηθεί ταυτόχρονα με την αύξηση από τη δεκαετία του 70 στους
νόμους και τους κανονισμούς για να προστατευθεί η υγεία, η ασφάλεια, και
οι περιβαλλοντικές αξίες.
Σε ένα διοικητικό πλαίσιο φυσικών πόρων , η ανάλυση του κόστουςοφέλους

περιλαμβάνει την αφαίρεση των νομισματικών δαπανών μιας

δραστηριότητας από τη νομισματική αξία όλων των οφελών που παράγονται
από την ίδια δραστηριότητα για να λάβουν ένα καθαρό νομισματικό όφελος
ή ένα κόστος για την προτεινόμενη δραστηριότητα. "Τα οφέλη" ή "τα κόστη"
για τις διάφορες δυνατότητες διαχείρισης ή χρήσης π.χ του εδάφους για μια
ιδιαίτερη περιοχή μπορούν να συγκριθούν. Συνήθως η μέθοδος με το
υψηλότερο νομισματικό όφελος επιλέγεται από τους λήπτες αποφάσεων.
Μία ανάλυση

κόστους-οφέλους

(CBA)

βασίζεται

σε ένα πλαίσιο

υποθέσεων και αποφάσεων. Είναι ένα μοντέλο της αλληλεπίδρασης των
οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών παραγόντων σε μια περιοχή
μελέτης. Όπως με όλα τα μοντέλα, μια ανάλυση κόστους -οφέλους
απεικονίζει τις προσωπικές πολώσεις και απόψεις.
Είναι μια τεχνική που αναπτύσσεται για να αξιολογήσει τις επενδύσεις
από μια κοινωνική -οικονομική άποψη. Βοηθά τους λήπτες αποφάσεων (1)
για να αποφασίσουν σχετικά με το βέλτιστο επίπεδο της επένδυσης (π.χ. η
βέλτιστη περιοχή δασικής επέκτασης) (2) για να βρουν το βέλτιστο μίγμα
των επενδύσεων που μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα (π.χ. το βέλτιστο
μίγμα των αστικών και περιφερειακών δασών) και (3) για να επιλέξουν
μεταξύ διάφορων εναλλακτικών επενδύσεων (Loomis και Walsh, 1997).
Ένας βασικός παράγοντας της παραπάνω τεχνικής (CBA)

είναι ότι η

αξιολόγηση γίνεται βάσει των νομισματικών αξιών.
Γενικά, μια ανάλυση
σύγκριση των

κόστους-οφέλους είναι

επιθυμητών και ανεπιθύμητων

ένα εργαλείο για την
επιδράσεων

των

προτεινόμενων πολιτικών και ρυθμίσεων .Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών
νόμων, "τα οφέλη " χαρακτηριστικά αναφέρονται

στις θετικές επιδράσεις

μιας πολιτικής ή ρύθμισης όπως οι λιγότερες ασθένειες. Χαρακτηριστικά, η
ανάλυση αυτή διεξάγεται ως επίσημη οικονομική ανάλυση όπου οι αναλυτές
δηλώνουν ρητά τους κινδύνους σε όρους των αριθμητικών πιθανοτήτων και
τα καθαρά οφέλη σε νομισματικά ποσά. Οι αναλυτές εκτιμούν το κόστος του
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ελέγχου (δηλ., απαγόρευση μιας ουσίας ) ενάντια στα νομισματικά οφέλη
του ελέγχου (δηλ., λιγότερες ασθένειες, λιγότερη ζημία της σοδειάς ).
Απαιτεί τους ερευνητές να κάνουν διάφορες υποθέσεις επειδή όλα τα
πιθανά κόστη

και τα οφέλη δεν εκφράζονται εύκολα σε νομισματικούς

όρους. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες για το κόστος και τα οφέλη
μπορούν να είναι ιδιαίτερα αβέβαιες, πολλοί εμπειρογνώμονες στις ΗΠΑ εν
τούτοις υποστηρίζουν ότι οι αντίκτυποι

ενός προτεινόμενου κανονισμού

μπορεί να παρέχουν στοιχεία για να βοηθήσουν τους managers στην λήψη
περιβαλλοντικών αποφάσεων.

7.3 Αξιολόγηση - Νομισματικά και μη κριτήρια

Η ανάλυση κόστους-οφέλους συνήθως χρησιμοποιεί

νομισματικά

κριτήρια για να αξιολογήσει όλες τις εκτιμήσεις. Αυτή η προσέγγιση παράγει
καλά αποτελέσματα
περισσότεροι

στην παραδοσιακή οικονομική ανάλυση όπου οι

παράγοντες

μπορούν

να

ποσοτικοποιηθούν

εύκολα.

Παραδείγματος χάριν μια ανάλυση της εξαγωγής ξυλείας μπορεί να
αναθέσει κόστος στις δαπάνες για το κόψιμο της ξυλείας , τις τιμές των
κούτσουρων, και τις τιμές των προϊόντων.
Εντούτοις, όταν έχουμε στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αποτιμηθούν
εύκολα , η πρακτική να εκτιμήσει όλα αυτά τα δεδομένα σε νομισματικούς
όρους σε μια ανάλυση κόστους οφέλους

γίνεται ανεφάρμοστη. Οι

παράγοντες , οι οποίοι δεν τιμολογούνται εύκολα περιλαμβάνουν την φύση
τον πολιτισμό και όλα τα οικοσυστήματα . Οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι
αυτά τα στοιχεία έχουν νομισματική αξία. Όμως η νομισματική τους αξία
είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να τεθεί, και αυτές οι τιμές είναι πολύ ανοικτές
στην προσωπική ερμηνεία.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους πρέπει να υπολογίσει όλες τις δαπάνες
και όλα τα οφέλη από ένα πρόγραμμα προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη.
Παραλείποντας το κόστος όπως η υποβάθμιση του οικοσυστήματος, οι
χαμένες ευκαιρίες

για τις δασικές χρήσεις εκτός της ξυλείας (π.χ.

τουρισμός), οι μελλοντικές απώλειες απασχόλησης, οι μειώσεις στη
μελλοντική παραγωγικότητα ξυλείας,

κ.λπ. από μια ανάλυση μεγάλης

κλίμακας δεν θα οδηγούσε σε σωστά αποτελέσματα . Αυτά τα κόστη είναι
πραγματικά και αποδίδονται στην προγραμματισμένη ανάπτυξη.
Οι χαμένες δαπάνες ευκαιρίας πρέπει να περιληφθούν στην ανάλυση
κόστους οφέλους . Το χαμένο κόστος ευκαιρίας προκύπτει όταν πρέπει να
διακοπεί μια ενέργεια για να γίνει κάτι άλλο. Τα εισοδήματα του τουρισμού
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αποτελούν μια χαμένη ευκαιρία όταν πραγματοποιείται

η μόλυνση μιας

περιοχής ή η καταστροφή του δάσους.

7.4 Κριτικές για την ανάλυση κόστους-οφέλους

Μεταξύ των πολλών κριτικών ενάντια στην ανάλυση κόστους-οφέλους
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω τρεις : (1) Το περιβάλλον είναι κάτι η αξία
του οποίου προκαλεί την οικονομική μέτρηση (2) Οι εκτιμήσεις των οφελών
και του κόστους είναι ανακριβείς και ελλιπείς για να θεωρηθούν χρήσιμες
και (3) η ανάλυση κόστους-οφέλους παραμελεί τις κοινωνικές ανησυχίες .
Ακόμα και

μεγαλύτερες αντιθέσεις

μπορούν να προκύψουν στην

αξιολόγηση των οφελών. Όλα τα οφέλη της περιβαλλοντικής βελτίωσης
πρέπει να προκύψουν από έμμεσα στοιχεία, δεδομένου ότι εξ ορισμού τα
"περιβαλλοντικά οφέλη βελτίωσης " δεν είναι εμπορεύσιμα αγαθά όπως τα
πουκάμισα ή τα οικονομικά στοιχεία . Εμπειρικά, ένα από τα σημαντικότερα
περιβαλλοντικά οφέλη εμφανίζεται να είναι η μείωση του κινδύνου της
θνησιμότητας(βελτίωση της υγείας ). Εντούτοις, οι διανοητικές συζητήσεις
και οι πολιτικές διαμάχες που περιβάλλουν την εκτίμηση αυτού του οφέλους
είναι έντονες.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους

είναι ένας τρόπος να οργανώσει, να

αξιολογήσει, και να παρουσιάσει τις πληροφορίες για τις ενέργειες που οι
κυβερνήσεις παίρνουν για να βελτιώσουν τη δημόσια ευημερία. Επειδή αυτό
το

αναλυτικό

εργαλείο

περιλαμβάνει

συχνά

την

τοποθέτηση

των

νομισματικών αξιών στις ιδιότητες της ανθρώπινης ευημερίας για την οποία
καμία τιμή αγοράς δεν υπάρχει, η χρήση της είναι συχνά περίπλοκη,
δαπανηρή , και αμφισβητούμενη .

7.5 Παράδειγμα :Ανάλυση κόστους-οφέλους από την αναδάσωση μιας
γεωργικής περιοχής.

Τα προφανέστερα οφέλη ενός δάσους είναι η παραγωγή ξυλείας . Σε
μερικά δάση, εκδίδονται οι άδειες κυνηγιού.

Στην πλευρά δαπανών, η

φυτεία και η διαχείριση είναι οι πρώτες δαπάνες που έρχονται να ληφθούν
υπόψη. Όλα αυτά τα κόστη και οφέλη είναι οικονομικές δαπάνες ή έσοδα
για τους κατόχους δασικών εκτάσεων.
Μια κοινωνική ανάλυση CBA εντούτοις λαμβάνει υπόψη το κόστος και τα
οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία..
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Μια πλήρης επισκόπηση όλου του κόστους και των οφελών που
αφορούν τα προγράμματα αναδάσωσης για το γεωργικό έδαφος δίνεται
στον πίνακα 7.1.

Πίνακας 7.1: Κόστος και οφέλη των προγραμμάτων αναδάσωσης για
το γεωργικό έδαφος

ΟΦΕΛΗ

ΚΟΣΤΗ
-Φύτευση δέντρων και διαχείρισης του

-Αξίες

χρήσης

δάσους.

ξυλεία,

-Εναλλακτικό κόστος της αναδάσωσης :

.Έμμεσες

Η απώλεια της γεωργικής γης

οικοσυστήματος

:Άμεσες

αξίες

κυνήγι, χρήση αναψυχής
αξίες:

τιμές
(πχ.

σταθεροποίηση άνθρακα,
βιοποικιλότητα...)
-Αξίες

μη

χρήσης:

πολιτιστική

κληρονομιά

Κόστη
Δύο βασικές κατηγορίες κόστους μπορούν να διακριθούν. Αφ' ενός
υπάρχει το κόστος που αφορά άμεσα το ίδιο το πρόγραμμα αναδάσωσης.
Αυτό περιλαμβάνει τις δαπάνες της φύτευσης δέντρων και της δασικής
διαχείρισης. Το τελευταίο περιλαμβάνει την προετοιμασία των περιοχών,
την περικοπή, την εκλέπτυνση, κ.λπ.... Αφ' ετέρου κανείς πρέπει να λάβει
υπόψη τα καθαρά οφέλη του εδάφους που χάνονται όταν εκτελείται το
πρόγραμμα, δηλ. το κόστος ευκαιρίας του προγράμματος. Στη θεωρία, αυτά
πρέπει να είναι τα οφέλη της επόμενης καλύτερης εναλλακτικής χρήσης
εδάφους. Στην πράξη, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οφέλη της τρέχουσας
χρήσης δηλ. γεωργία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κόστος ευκαιρίας
περιλαμβάνει και τη γεωργική παραγωγή που χάνεται . Ο υπολογισμός της
απώλειας της γεωργικής παραγωγής είναι ένα σύνθετο θέμα εξαιτίας του
υψηλού επίπεδου επιδότησης του γεωργικού τομέα σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο. Αυτές οι επιχορηγήσεις είναι μεταφορές μεταξύ των διαφορετικών
ομάδων στην κοινωνία και πρέπει επομένως να αφαιρεθούν από τις
παρατηρηθείσες τιμές αγοράς για τα γεωργικά αγαθά. Ο ένας τρόπος
χειρισμού αυτού του προβλήματος είναι να χρησιμοποιηθούν οι παγκόσμιες
τιμές για την αποτίμηση της γεωργικής παραγωγής .
ΣΕΛΙΔΑ 82

GREEN ACCOUNTING AS AN INFORMATION SYSTEM FOR ENVIRONMENT
_______________________________ΘΡΗΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ_____________________________

Η μέτρηση και η εκτίμηση του κόστους της αναδάσωσης είναι μάλλον
απλές. Τα δεδομένα για την αναδάσωση, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα
της γεωργικής παραγωγής τιμολογούνται στην αγορά . Συνεπώς, οι τιμές
αγοράς για όλα αυτά τα αγαθά είναι διαθέσιμες και απεικονίζουν την
προθυμία των προσώπων να πληρώσουν για αυτά τα αγαθά. Εντούτοις,
πρέπει να δοθεί προσοχή και

στις κυβερνητικές επεμβάσεις όπως οι

επιχορηγήσεις και οι φόροι. Σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους οι κοινωνικές
τιμές παρά οι καθαρές τιμές της αγοράς ενδιαφέρουν.

Οφέλη
Στην πλευρά των οφελών γίνεται μια (θεωρητική) διάκριση μεταξύ των
αξιών χρήσης και μη χρήσης. Τα

οφέλη χρήσης αποτελούν τις αξίες που

προκύπτουν από την πραγματική χρήση

ενός δάσους. Οι τιμές χρήσης

διαιρούνται σε άμεσες τιμές χρήσης, όπως η παραγωγή ξυλείας, το κυνήγι ή
τα αξιοθέατα της φύσης , και έμμεσες τιμές χρήσης, οι οποίες αναφέρονται
στα οφέλη που παράγονται από τη λειτουργική υποστήριξη ζωής του
δάσους (που ονομάζεται σύντομα στα οικονομικά ως εξωτερικό κόστος) ως
το παράδειγμα της απορρόφησης του C02.
Αφ' ετέρου, έχουμε τις αξίες μη χρήσης που περιλαμβάνουν τα δασικά
οφέλη που είναι

ανεξάρτητα από την πραγματική χρήση μιας

δασικής

περιοχής. Οι τιμές μη χρήσης αποτελούνται από μια αξία κληροδοτημάτων,
δηλ. το όφελος που αυξάνει σε κάθε άτομο από τη γνώση ότι άλλοι ίσως
ωφεληθούν από το δάσος στο μέλλον.
Η αξιολόγηση των οφελών είναι περισσότερο δύσκολη. Ποια είναι
προθυμία των προσώπων

η

να πληρώσουν για αυτά τα οφέλη; Μόνο για

άμεσες αξίες ,όπως η ξυλεία και το κυνήγι υπάρχουν αγορές . Όλες οι άλλες
αξίες,

ειδικά τα

οφέλη

των αξιών

μη

χρήσης,

είναι

περισσότερο

απροσδιόριστες.

7.6

Ένα

αντιπροσωπευτικό

μοντέλο

αξιολόγησης

της

περιβαλλοντικής ανάλυσης κόστους-οφέλους

Η

μέθοδος αυτή της αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να

επεξηγήσει πώς οι τράπεζες μπορούν να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική
ανάλυση κόστους-οφέλους στη διαδικασία απόφασης για τη χορήγηση
δανείων . Η αποτυχία να κοστολογήσουν τα περιβαλλοντικά οφέλη και
αγαθά σημαίνει ότι οι τρέχουσες στρατηγικές ανάπτυξης τείνουν να
στραφούν λεπτομερώς στη μεγιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων κερδών
με πολύ λίγο σεβασμό που δίνεται στην κατάλληλη διαχείριση των φυσικών
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πόρων . Είναι ουσιαστικό ότι τα οικονομικά ιδρύματα όχι μόνο αποτιμούν τις
άμεσες

οικονομικές αποδόσεις

αλλά και κάνουν

που παράγονται από τα προγράμματα,

μια πληρέστερη αξιολόγηση του

μακροπρόθεσμου

οικολογικού αντίκτυπου. Η ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA) υπερνικά τα
κενά της αγοράς
που

με την απόδοση νομισματικών τιμών στα φυσικά αγαθά

σχετίζονται άμεσα με την αξία χρήσης που η κοινωνία αποδίδει σε

αυτά.

Τα σχετικά κριτήρια κατά τη

διαδικασία λήψης αποφάσεων

διαχωρίζονται ανάμεσα σε κόστος και όφελος , και την συνολική οικονομική
αξία που χάνεται από την ανάπτυξη. Σε ένα πολύ απλοϊκό επίπεδο, οι
ακόλουθες αποφάσεις μπορούν να εφαρμοστούν:
1) Οι τράπεζες προχωρούν με την επένδυση εάν (Bd - Cd -Bp) >0
2) Οι

τράπεζες δεν προχωρούν με την επένδυση εάν (Bd- Cd-

Βρ)<0

όπου:
το Bd αναφέρεται στα οφέλη της επένδυσης
το Cd αναφέρεται στο κόστος της επένδυσης
το Βρ αναφέρεται στα οφέλη που διατηρεί το περιβάλλον με
την μη ανάπτυξη της περιοχής ή με την μη ενίσχυση της
γεωργικής παραγωγής.
Αυτή

η

μορφή

της

λογιστικής

μπορεί

να

επεκταθεί παραπέρα

λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα του χρόνου , έτσι ώστε οι αξιολογήσεις
ενός

προγράμματος μπορούν να πραγματοποιηθούν με αναφορά στο

μέλλον καθώς επίσης και στο παρόν.
Bt - Ct - Et (1 + r) -1 > 0

ή<0

όπου: το ΒΤ είναι το όφελος στην περίοδο t, το Ct είναι το κόστος στην
ίδια περίοδο , Et είναι η περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται από το
πρόγραμμα (εάν υπάρχει περιβαλλοντική βελτίωση, το -Ε αντικαθίσταται
από το +Ε) και r είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο10.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ- ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

8.1 Γενικά

λογιστική-η

Περιβαλλοντική-πράσινη

τροποποίηση

των

εθνικών

λογαριασμών για να λάβουν υπόψιν τους τον οικονομικό ρόλο του
περιβάλλοντος- άρχισε στη δεκαετία του 70, και έχει αυξήσει την σημασία
της στην προηγούμενη δεκαετία.

Εντούτοις, αυτοί οι λογαριασμοί είναι

ακόμα αμφισβητούμενοι, και πολλές χώρες έχουν μείνει πίσω ως προς την
ανάπτυξη τους.
από

τους

Επιπλέον, αν και ιδιαίτερη προσπάθεια έχει επενδυθεί

στατιστικούς,

τους

λογιστές

εθνικού

εισοδήματος,

τους

οικονομολόγους και τους οικολόγους στο να αναπτύξουν θεωρητικές και
σχεδόν εφικτές μεθόδους για την οικοδόμηση τους , υπάρχει ακόμα ιδιαίτερη
διαφωνία για το πώς θα γίνει αυτό.
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατάσταση των χωρών που έχουν κάνει
σημαντικές

επενδύσεις

λογαριασμών.Ο

στόχος

στην

ανάπτυξη
αυτών

των

των

περιβαλλοντικών

περιπτώσεων,

που

πραγματοποιήθηκαν το 1999 και το 2000, είναι να δει ποια στοιχεία
μπορούμε να αποκομίσουμε

από τις χώρες που έχουν εμπειρία όσον

αφορά τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, προκειμένου να ενημερωθούν
και να καθοδηγηθούν εκείνοι που δεν τους έχει χτίσει ακόμα.
Υποβάλλονται αρχικά μια σειρά ερωτήσεων για κάθε χώρα:

τι έχει κάνει η κάθε χώρα προς την περιβαλλοντική λογιστική;
Οι περιβαλλοντικοί λογαριασμοί μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων, και μπορούν να τα εξετάσουν χρησιμοποιώντας διαφορετικές
μεθόδους.

-

τι

θεσμική ρύθμιση υπάρχει για τη δημιουργία αυτών των

λογαριασμών;10

10 D. Pierce, et al. Blueprint for a Green Economy. Earthscan Publications Limited, London,
1989.
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Χαρακτηριστικά αναλαμβάνονται είτε από την εθνική στατιστική υπηρεσία
, το γραφείο εθνικών λογαριασμών, είτε το υπουργείο περιβάλλοντος.

-

πώς η λογιστική εργασία

έχει χρηματοδοτηθεί;

από την

κυβέρνηση ή από έναν διμερή ή πολύπλευρο χορηγό; Παίζει ρόλο
η επιρροή της χρηματοδότησης της πηγής, στην επιλογή των
θεμάτων ή μεθόδων;
-

πώς είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, και από ποιους;

Μπορούμε να προσδιορίσουμε τις σαφείς εφαρμογές των λογιστικών
στοιχείων για να εξετάσουμε τις πολιτικές αποφάσεις;

η επιλογή των θεμάτων, των μεθόδων, ή του θεσμικού πλαισίου
έχει επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα με την οποία τα
στοιχεία χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν τις πολιτικές
αποφάσεις;
Κριτήρια επιλογής των χωρών
Οι χώρες επιλέχτηκαν βάσει διαφόρων κριτηρίων:
•

κατά πόσο η

εργασία λογιστικής συνεχίζεταιι.

Προκειμένου να

εξεταστεί η επιρροή των λογαριασμών στην πολιτική, έπρεπε να
εξετάστούν οι χώρες που έχουν κάνει αυτό .
•

το εύρος των περιβαλλοντικών ανησυχιών και των θεμάτων
λογιστικής.

Για να έχει μια καλή βάση για σύγκριση και κατανόηση,

επιδιώκει να περιλάβει τις χώρες που αντιμετωπίζουν μια σειρά από
περιβαλλοντικά προβλήματα, και που έχουν επιλέξει τις διαφορετικές
προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής λογιστικής.
•

πηγές χρηματοδότησης.

Επιδιώκεται

να εξεταστούν

και τα

προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την ίδια την κυβέρνηση
και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τρίτους.
•

επίπεδο ανάπτυξης.

Η συμπερίληψη και των αναπτυγμένων και

αναπτυσσόμενων χωρών ήταν ένα κλειδί στοιχείο της μελέτης.
Με βάση αυτά τα κριτήρια, προσδιορίζονται εννέα χώρες για την εκτίμηση:
Νορβηγία, Σουηδία, Κάτω Χώρες, Γαλλία, Καναδάς, Φιλιππίνες, Ναμίμπια,
Γερμανία, και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Νορβηγία, οι Κάτω Χώρες, και η Γαλλία συμπεριλαμβάνονται επειδή
αυτές είναι

"πρόωροι αφομοιωτές" της

περιβαλλοντικής λογιστικής,

αναπτύσσοντας τις μεθόδους τους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και
της δεκαετίας του '80 σε απάντηση στις δικές τους
οικονομικές προτεραιότητές .

περιβαλλοντικές και

Η Σουηδία επιλέχτηκε ως η χώρα της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης

(EU) που έχει συνεργαστεί ενεργά

με την

EUROSTAT (η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ) προσφέροντας την βοήθειά της
στον σχεδίασμά, στην εξέταση, και στην εφαρμογή λογιστικών μεθόδων που
προορίζονταιι για όλες τις χώρες της ΕΕ.
Η Γερμανία συμπεριλήφθηκε επειδή έχει πάρει ένα προβάδισμα στους
λογαριασμούς των πόρων και του εδάφους, και έχει λειτουργήσει επίσης
στενά με την EUROSTAT. Ο Καναδάς συμπεριλήφθηκε επειδή
μια σημαντική δέσμευση στην λογιστική

ανέλαβε

χωρίς την επιρροή ή την

υποστήριξη της ΕΕ, και λόγω της έκτασης των φυσικών πόρων του και της
σπουδαιότητάς τους στους καναδικούς λογαριασμούς .

Όλες

αυτές οι

χώρες συμμετέχουν ενεργά σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη στην
ανάπτυξη των προσεγγίσεών τους στην περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική,
στο σύστημα ενοποιημένης οικονομικής και περιβαλλοντικής λογιστικής
(SEEA).
Οι Φιλιππίνες και η Ναμίμπια ήταν οι μόνες δύο αναπτυσσόμενες χώρες
που επιλέχτηκαν γιατί έχουν κάνει μια τρέχουσα δέσμευση για την
περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική.

Σε εκείνους που είναι εξοικειωμένοι με

την ιστορία της περιβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής, αυτό μπορεί να
αποτελέσει έκπληξη, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδεδομένη προσοχή που
έχει λάβει η ινδονησιακή εργασία που περιγράφεται στο άρθρο WASTING
Assets, μια γνωστή δημοσίευση του Ιδρύματος των παγκόσμιων πόρων
(World Resources Institute) (Repetto et. al.

1989). Εντούτοις, για τους

λιγότερο-εξοικειωμένους στις περιβαλλοντικές μελέτες λογιστικής στις
αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό δεν ήταν έκβαση της υποχρέωσης της
κυβέρνησης. Ηταν one-time μελέτη που αναλαμβάνεται κατά ένα μεγάλο
μέρος από τους εκπατριζόμενους και που δεν ακολουθείται από τη
θεσμοποίηση μέσα στην Ινδονησιακή κυβέρνηση.
η

Βραζιλία,

οι

περιβαλλοντικούς

ακαδημαϊκοί

οικονομολόγοι

Σε μερικές χώρες, όπως

έχουν

εργαστεί

στους

λογαριασμούς, αλλά δεν έχει υπάρξει μια τρέχουσα

κυβερνητική υποχρέωση να χτίσει στερεότυπα λογιστικά στοιχεία.

Άλλες

αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν αρχίσει την εργασία τους επάνω στην
περιβαλλοντική λογιστική έχουν κάνει μικρά βήματα προόδου μέσα στα
προηγούμενα έτη, και έτσι δεν έχουν αρκετή εμπειρία για να επιτρέψει την
εξέταση για το πώς τα στοιχεία χρησιμοποιούνται.
παράδειγμα, στην Χιλή.

Η προκαταρκτική δασική εργασία λογιστικής

αναλήφθηκε σε αυτήν την χώρα
σταμάτησε

Αυτό συνέβη, για

στα μέσα της δεκαετίας του '90, αλλά

για πολιτικούς λόγους.
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λογιστικής άρχισε στην συνέχεια, και είναι έτοιμοι για να

παρουσιάσουν

στοιχεία σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Εκείνοι που είναι εξοικειωμένοι με αυτόν τον τομέα μπορούν επίσης να
εκπλαγούν όταν δουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κατάλογο. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες ανήγγειλαν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα λογιστικής το 1993, το οποίο
τερματίσθηκε από το Κονγκρέσο σύντομα σε απάντηση στις αντιρρήσεις
ορισμένων βιομηχανιών .

Περαιτέρω εργασία στον τομέα αυτό ,από το

γραφείο της οικονομικής ανάλυσης (ΒΕΑ, το γραφείο αμερικανικών εθνικών
λογαριασμών) έχει συγκεκριμένα απαγορευθεί. Κατά τη διάρκεια σύνταξης
αυτού του άρθρου αλλά και μετέπειτα , η

απαγόρευση του Κονγκρέσου

σχετικά με την περιβαλλοντική λογιστική συνεχίζεται , και έτσι τίποτα δεν
έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσημα .

Εντούτοις,

Οι Ηνωμένες

Πολιτείες, στην πραγματικότητα, αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες
που αλλού καλούνται ως περιβαλλοντική λογιστική.

Στοιχεία που ενσωματώνονται στον ορισμό της περιβαλλοντικήςπράσινης λογιστικής
Δεν

υπάρχει

λογιστικής

από

ένας
τον

συμφωνημένος
οποίο

θα

ορισμός

μπορούμε

να

της

περιβαλλοντικής

αποφασίσουμε

προγράμματα πρέπει να περιληφθούν σε αυτήν την μελέτη.

ποια

Στοιχεία που

έχουν περιληφθεί στους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς των διαφορετικών
χωρών περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
■

μολυσματικές εκπομπές σε φυσικούς όρους ,

■

πραγματικές δαπάνες προστασίας του περιβάλλοντος,

■

υποθετικές δαπάνες που

θα απαιτούνταν για να μειώσουν

περαιτέρω τη ρύπανση ("κόστος συντήρησης"),
■

παραγωγή της βιομηχανίας προστασίας του περιβάλλοντος,

■

περιβαλλοντικοί φόροι, αμοιβές, και επιχορηγήσεις .

■

λογαριασμοί των φυσικών πόρων όπως τα δάση, μεταλλεύματα, οι
πηγές ενέργειας,τα ψάρια, το έδαφος, κ.λπ....

απαριθμώντας το

συνολικό απόθεμα και τις αλλαγές στο απόθεμα λόγω των
διαφόρων αιτιών.
■

φυσικοί και χρηματικοί λογααριασμοί των φυσικών πόρων ,
περιγράφοντας την χρήση τους ανά τομέα .

■

φυσικοί πίνακες εισαγωγής/εξαγωγής (ΡΙΟΤ)

■

λογαριασμοί υλικής ροής . Αυτοί μπορούν να γίνουν κατανοητοί για
να καλύψουν τη φυσική μολυσματική εκπομπή

, τους φυσικούς

πόρους και τη ροή τους , καθώς και τους πίνακες PIOTs.
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■

χρηματική

αξία των μη-εμπορευμομενων

αγαθών και των

υπηρεσιών που παρέχονται από το περιβάλλον
■

νομισματική

αξία

του

κόστους

που

επιβάλλεται

από

την

περιβαλλοντική υποβάθμιση (αυτό μπορεί να είναι ισοδύναμο με το
προηγούμενο στοιχείο)
■

μακροοικονομικοί δείκτες, όπως το πράσινο ΑΕΠ, βιώσιμο εθνικό
εισόδημα, ή γνήσια αποταμίευση.

Τι θα βρούμε στην εξέταση των παραπάνω χωρών;
Οι

προσδοκίες

στην

εξέταση

της χρήσης των περιβαλλοντικών

λογιστικών στοιχείων διαμορφώνονται από τις αξιώσεις που γίνονταιι για
αυτά από τους υποστηρικτές τους, και τους λόγους για τους οποίους οι
άνθρωποι τα δημιουργούν. Οι περιπτώσεις μπορούν να ρίξουν φως για το
εάν αυτές οι προσδοκίες επιτυγχάνονται.
Περιβαλλοντολόγοι

,

οικολογικοί

οικονομολόγοι,

και

άλλοι

που

επικεντρώνονται στη βιώσιμη ανάπτυξη ελπίζουν ότι οι λογαριασμοί θα
δώσουν στις κυβερνήσεις μια βάση για την ικανότητα υποστήριξης της
τρέχουσας οικονομικής δραστηριότητας, παρουσιάζοντας το πώς θα έμοιαζε
η πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης και να επιτρέψει στους ιθύνοντες να
σχεδιάσουν πολιτικές που θα θέσουν τις οικονομίες τους σε αυτήν την
πορεία.
Μερικοί άνθρωποι που εργάζονται στα περιβαλλοντικά και οικονομικά
ζητήματα μελετούν τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς για να παρέχουν
τους δείκτες της μακροοικονομικής απόδοσης , οι οποίοι

λαμβάνουν

υπόψη το ρόλο του περιβάλλοντος ως παραγωγό της ευημερίας και τις
επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης στο περιβάλλον.

Τέτοιοι δείκτες

μπορεί να μην μετράνε τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά εντούτοις απεικονίζουν το
γεγονός ότι η περιβαλλοντική ζημιά μπορεί να μειώσει την

οικονομική

επίδοση και ευημερία.
Μια μετριότερη ελπίδα μπορεί να είναι ότι οι λογαριασμοί θα επιτρέψουν
την ανάλυση των συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, συγκεκριμένα
ζητήματα πολιτικής για το περιβάλλον, και τις συνδέσεις μεταξύ των δύο.
Παραδείγματος χάριν, τα λογιστικά στοιχεία όσον αφορά τις μολυσματικές
εκπομπές

είναι

χρήσιμα

για

περιβαλλοντικών προβλημάτων.

την

κατανόηση

των

πηγών

των

Στοιχεία όσον αφορά τις δαπάνες

προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να επιτρέψουν σε μας για να πάμε
μακρύτερα, για να αξιολογήσουμε πώς ο περιβαλλοντικός κανονισμός έχει
επιπτώσεις στην

ανταγωνιστικότητα, στα κέρδη, στην απασχόληση, κλπ.
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Στοιχεία όσον αφορά τις υποθετικές δαπάνες που θα απαιτούνταν για να
μειώσουμε τη ρύπανση από κάθε τομέα είναι χρήσιμα για να προβάλουν τον
οικονομικό αντίκτυπο των αυστηρότερων ρυθμίσεων ή της συμμόρφωσης με
τις διεθνείς συμφωνίες όπως το πρωτόκολλο του Kioto (Kyoto Protocol)11.
Οι εκτιμήσεις της ζημιάς που προκαλείται από την ρύπανση θα μας
επέτρεπαν να θέσουμε προτεινόμενους κανονισμούς μέσα σε μια ανάλυση
κόστους-οφέλους και να αξιολογήσουμε αν δικαιολογούνται σε οικονομικό
επίπεδο.
Μερικές

περιβαλλοντικές ομάδες

μπορούν

να

αναμείνουν

ότι

η

περιβαλλοντική λογιστική θα οδηγήσει στην αυξανόμενη περιβαλλοντική
προστασία, και σε μερικές περιπτώσεις μπορούν μόνο να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη των λογαριασμών εάν είναι πιθανό να οδηγήσει σε αυτήν την
έκβαση.
Η υπογράμμιση της ανάπτυξης των περιβαλλοντικών λογαριασμών είναι
μια συζήτηση για τη θέση της

διαμόρφωσης

και αξιολόγησης

συστημάτων λογιστικής .

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το εάν

λογαριασμοί

περιλάβουν τις

πρέπει

να

εκτιμήσεις

του

των
οι

βιώσιμου

εισοδήματος ή του πράσινου ΑΕΠ χρησιμοποιώντας σύνθετα οικονομικά
μοντέλα, ή κατ' εκτίμηση νομισματικές τιμές για τα
περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες .

μη-εμπορευμένα

Στατιστικοί συχνά υποστηρίζουν

ότι τέτοιες τιμές δεν είναι συγκρίσιμες με ή είναι λιγότερο αξιόπιστες από τα
ιστορικά στοιχεία των λογαριασμών , και θα πρέπει να παραμείνουν μέσα
στη σφαίρα της οικονομικής ανάλυσης.

Οικονομολόγοι και μερικοί

οικολόγοι, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι οι λογαριασμοί εθνικού εισοδήματος
βασίζονται

ήδη σε μεγάλο βαθμό στις εκτιμήσεις και τα πρότυπα

αποτελέσματα
Ένα άλλο θέμα που τρέχει μέσω της ανάπτυξης των λογαριασμών αφορά
τη σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών στατιστικών και της περιβαλλοντικής
λογιστικής, και ομοίως, μεταξύ στατιστικών υπηρεσιών και γραφείων
λογιστικής.

Αυτό είναι

ένα τεχνικό και θεσμικό ζήτημα. Στην τεχνική

πλευρά, μελετάται εάν τα πλαίσια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για

11 Από τις 1 έως τις 11 Δεκεμβρίου 1997, περισσότερες από 160 χώρες συναντήθηκαν στο
Κιότο, στην Ιαπωνία, για να διαπραγματευτούν τους δεσμευτικούς περιορισμούς στα αέρια
θερμοκηπίων (greenhouse gases) για τα αναπτυγμένα έθνη, σύμφωνα με τους στόχους της
σύμβασης πλαισίου σχετικά με την κλιματική αλλαγή του 1992. Η έκβαση της συνεδρίασης
ήταν το πρωτόκολλο του Κιότο, στο οποίο τα αναπτυγμένα έθνη συμφώνησαν να
περιορίσουν τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίων, σχετικά με τα επίπεδα που εκπέμφθηκαν το
1990. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μειώσουν τις εκπομπές από τα επίπεδα του
1990 κατά 7 τοις εκατό κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008 ως 2012
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να οργανώσουν την παραδοσιακή περιβαλλοντική πράσινη λογιστική είναι
συμβατά με εκείνα που απαιτούνται για την περιβαλλοντική

λογιστική, για

παράδειγμα στην ενοποίηση περιβαλλοντικών και οικονομικών στοιχείων.
Η θεσμική πλευρά, ασχολείται με την μελέτη που έχει να κάνει με το ποιος
χτίζει τους λογαριασμούς , ποιος λαμβάνει τη δημόσια χρηματοδότηση που
η λογιστική θα μπορούσε να φέρει, και ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται
στην παραγωγή των εθνικών περιβαλλοντικών δεικτών που μπορούν να
προσελκύσουν ιδιαίτερα μέσα ή πολιτική προσοχή.
Σε ένα σχετικό σημείο, οι χρήστες στοιχείων μπορούν να ελπίσουν ότι η
διαδικασία

της

δημιουργίας

περιβαλλοντικών

λογαριασμών

θα

χρησιμεύσει ως ένας καταλύτης για τη συμφιλίωση των στοιχείων από τις
διαφορετικές πηγές, έτσι ώστε θα είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθούν και
από εκείνους που δεν χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς οι ίδιοι.

8.2 Ανάλυση της υττάρχουσας κατάστασης για την περιβαλλοντική
λογιστική στις χώρες που μελετώνται.

Η ανάλυση των περιπτώσεων που ακολουθεί παρουσιάζει τα κυριότερα
σημεία της εμπειρίας των χωρών που μελετώνται.

8.2.1 ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Η Νορβηγία ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που ανέλαβε
δέσμευση για την περιβαλλοντική λογιστική και
ανάπτυξη των πλαισίων λογιστικής.
του 70, ως

είναι

μια

καινοτόμος στην

Η εργασία τους άρχισε στη δεκαετία

απάντηση στην δημοσίευση του club της Ρώμης του άρθρου

“Limits to Growth”” και μια αυξημένης στροφής προς το περιβάλλον.

Οι

Νορβηγοί συνειδητοποίησαν ότι οι φυσικοί πόροι τους, στους οποίους η
οικονομία είναι σχετικά εξαρτώμενη έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα
τελειώσουν.

Επομένως

ανέπτυξαν

λογαριασμούς

που

παρακολουθούσαν τη χρήση των φυσικών πόρων , εστιάζοντας στα δάση,
στην αλιεία, στην
ενσωματώθηκαν

ενέργεια, και στο
στα

πρότυπα

έδαφος.

που

Αυτοί οι λογαριασμοί

χρησιμοποιήθηκαν

για

τον

μακροοικονομικό προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη τους ρόλους των
resource-based

τομέων

στην οικονομική ανάπτυξη.

Η

εργασία της

λογιστικής ανατέθηκε στο Υπουργείο περιβάλλοντος. Το ερευνητικό τμήμα
των Νορβηγών στατιστικών έκανε ένα μεγάλο μέρος της εργασίας, και
ενσωμάτωσε τα στοιχεία σε μακροοικονομικά πρότυπα.
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μονάδα των στατιστικών στη Νορβηγία, που ιδρύθηκε το 1978, ανέλαβε να
αναπτύξει τους λογαριασμούς για τις εκπομπές ατμοσφαιρικού ρύπων, οι
οποίοι δέθηκαν στενά στους ενεργειακούς λογαριασμούς .
Εκτός από τη μακροοικονομική μοντελοποίηση , τα στοιχεία που
κρύβονται κάτω από τους λογαριασμούς των πόρων χρησιμοποιήθηκαν για
στενότερους σκοπούς. Το Υπουργείο ενέργειας χρησιμοποίησε τα στοιχεία
των λογαριασμών ύδατος για να προσδιορίσει τις ευκαιρίες
ανάπτυξη υδροενέργειας.

για την

Στη δεκαετία του '80 αυτά τα στοιχεία

εισήχθησαν επίσης σε μια συζήτηση

για το πώς οι υπόλοιποι μη

αναπτυχθέντες ποταμοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ο ανταγωνισμός για
τη χρήση των ποταμών

αυξανόταν μεταξύ του τομέα της ενέργειας, ο

οποίος θέλησε να μεγιστοποιήσει την παραγωγή υδροενέργειας, και των
οικολόγων, που θέλησαν οι ποταμοί να μην αναπτυχθούν.

Το Υπουργείο

ενέργειας χρησιμοποίησε τα στοιχεία των ποταμών για να αξιολογήσει τη
δυνατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη υδροενέργειας και τη δυνατότητα
για την αναψυχή.

Ποταμοί που ήταν ισχυροί υποψήφιοι για την

υδροενέργεια και λίγης χρήσης για άλλους σκοπούς θα μπορούσαν εύκολα
να διατεθούν στον τομέα της ενέργειας, ενώ εκείνοι με την δυνατότητα
αναψυχής και λίγο ενδιαφέρον για την ενέργεια θα μπορούσαν να
προστατευθούν από την περαιτέρω ανάπτυξη.

Αυτό στένεψε τον τομέα

της συζήτησης σε εκείνες τις χρήσεις των ποταμών που ταίριαζαν καλά και
στους δύο σκοπούς, και απλούστευσαν την μεταξύ τους αντίθεση.
Αν και οι Νορβηγοί οδήγησαν στην ανάπτυξη των λογαριασμών των
πόρων, δεν έχουν συνεχίσει την
αυτούς.

οικοδόμηση των περισσότερων από

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του '80, διαπίστωσαν ότι οι φυσικοί

πόροι τους δεν θα τελείωναν , και ο τρόμος για τη μείωση πέρασε.

Επίσης,

αν και το Υπουργείο περιβάλλοντος είχε αναθέσει την εργασία, δεν είχαν
καμία αρχή πάνω στην διαχείριση των πόρων, και επομένως έκανε λίγη
χρήση των στοιχείων.

Τα

άλλα υπουργεία

με την ευθύνη για την

διαχείριση των πόρων λειτούργησαν με βάση τα στοιχεία τους, και δεν
χρησιμοποίησαν τους λογαριασμούς.
Τα μόνα ζητήματα που οι στατιστικοί στην Νορβηγία συνέχισαν να
αντιμετωπίζουν ήταν η ενέργεια και ατμοσφαιρική ρύπανση.
Η Νορβηγία είναι σημαντικός παραγωγός και της υδρενέργειας, με την
οποία αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο μέρος των δικών τους αναγκών
ηλεκτρικής ενέργειας, και του πετρελαίου, το οποίο εξάγεται.

Η ενέργεια

είναι ένας βασικός πόρος σε όλες τις οικονομίες λόγω της σημασίας του σε
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άλλους παραγωγικούς τομείς .Στη Νορβηγία είναι διπλά σημαντικό, καθώς
από τη μια

είναι παραγωγός και από την άλλη χρήστης.

Επιπλέον, το

Υπουργείο περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την διαχείριση της ρύπανσης,
και επιπλέον ήταν και το ίδιο χρήστης της ενέργειας.
Οι ενεργειακοί λογαριασμοί

παρέχουν τα λεπτομερή στοιχεία όσον

αφορά το ποσό του κάθε τύπου ενέργειας που χρησιμοποιείται, από ποιους
τομείς , και για ποιους λόγους.
τις τιμές

της ενέργειας.

ενεργειακοί λογαριασμοί

Παρέχουν επίσης τα στοιχεία όσον αφορά

Στη Νορβηγία,

όπως σε πολλές χώρες, οι

χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τις

εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων λόγω της καύσης.

Αυτό εξαρτάται από

τη γνώση της σύνθεσης κάθε τύπου καυσίμων και της τεχνολογίας που
χρησιμοποιείται για την καύση, εάν είναι στα εργοστάσια ή στα οχήματα. Οι
χώρες εφαρμόζουν έπειτα τα πρότυπα που συσχετίζουν τα καύσιμα και την
διαδικασία καύσης στις εκπομπές.

Αυτό τους επιτρέπει να παραγάγουν

εκπομπές αέρα και να υπολογίσουν τον άνθρακα, το μόλυβδο, τα μόρια, και
άλλες μολυσματικές εκπομπές ως αποτέλεσμα της καύσης των καυσίμων.
Δύο στατιστικά προβλήματα πρέπει να επιλυθούν από οποιαδήποτε
χώρα που επιδιώκει να συνδέσει την ενεργειακή χρήση και τα στοιχεία
εκπομπών αέρα στους λογαριασμούς εθνικού εισοδήματος.

Κατ' αρχάς,

οι περιβαλλοντικές στατιστικές όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση
ταξινομούνται

συνήθως από την τεχνική πηγή, που διακρίνει τις πηγές

σημείου (εργοστάσια) από τις κινητές

πηγές (οχήματα).

Δεύτερον,

καλύπτουν όλες τις εκπομπές που εμφανίζονται μέσα στο φυσικό διάστημα
μιας χώρας , ανεξάρτητα από το εάν ο μολύνων είναι εγκατεστημένος στη
χώρα ή αλλού («resident» ή «non-resident» (για να χρησιμοποιήσουμε την
ορολογία των εθνικών λογαριασμών)).
Οι λογαριασμοί εθνικού εισοδήματος διαφέρουν από τις συμβατικές
περιβαλλοντικές στατιστικές όσον αφορά και τα δύο

σημεία.

Στους

λογαριασμούς , η ενεργειακή χρήση και οι εκπομπές πρέπει να διατεθούν
στο βιομηχανικό τομέα που ευθύνεται για τη ρύπανση, έτσι οι

κινητές

πηγές πρέπει να διαιρεθούν μεταξύ του τομέα των εμπορικών μεταφορών
και της βιομηχανίας που στέλνει τα αγαθά της, ανάλογα με το ποιος είναι
κύριος

του κυκλοφορούντος

οχήματος .

εκπομπών, στους λογαριασμούς
διατεθούν

Όσον αφορά τη θέση των

εθνικού εισοδήματος αυτοί

στη χώρα στην οποία

πρέπει να

εδρεύει η εταιρεία που αγοράζει,

ανεξάρτητα από όπου η ρύπανση εμφανίζεται.

Αυτό είναι ιδιαίτερα ένα

ζήτημα όσον αφορά τις εκπομπές από τα σκάφη και τα
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συμβατικές περιβαλλοντικές στατιστικές τις κατανέμουν

στη χώρα όπου

αυτές πραγματικά εμφανίζονται , αλλά για τη συνέπεια με τους εθνικούς
λογαριασμούς πρέπει να διατεθούν στη χώρα όπου η ναυτιλιακή εταιρία ή
η αερογραμμή έχει την έδρα της και της οποίας η βιομηχανία προκαλεί τις
εκπομπές.
Σε όλες τις χώρες, που επιλύουν αυτά τα δύο προβλήματα είναι
σημαντικό να συνδέσουν τα στοιχεία εκπομπών και ενεργειακής χρήσης
στους εθνικούς λογαριασμούς .Αυτό αποτελεί μια σημαντική μερίδα της
οριακής προσπάθειας που σχετίζεται με την

επέκταση των συμβατικών

εκπομπών αερίων στους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς .

Η προσέγγιση

της Νορβηγίας υπάρχει για να χαρακτηρίσει κάθε εκπομπή σύμφωνα με
πέντε παραμέτρους: με τον εκπεμπόμενο ρύπο , με την τεχνική διαδικασία
που οδηγεί στην εκπομπή του, με τον μεταφορέα για την εκπομπή (για
παράδειγμα

τύπος καυσίμων που έκαψε), με τον οικονομικό τομέα που

εκπέμπει το ρύπο, και με το χώρο όπου η εκπομπή εμφανίζεται (σε τρεις
διαστάσεις, προκειμένου να υπάρξουν οι μέγιστες πληροφορίες για τη
ρύπανση από τα αεροπλάνα και τα μέσα διέλευσης).

Με αυτό το επίπεδο

λεπτομέρειας, οι εκπομπές μπορούν να ταξινομηθούν ώστε να είναι
συμβατές με τους λογαριασμούς

του

εθνικού εισοδήματος ή με τις

συμβατικές περιβαλλοντικές στατιστικές, έτσι ώστε να διευκολύνουν για να
χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην αναλυτική
εργασία.
Παρόμοια ζητήματα προκύπτουν στην εξέταση άλλων υπολοίπων, όπως
τα στερεά απόβλητα και η ρύπανση των υδάτων.
Νορβηγίας

Τα στοιχεία της

προέρχονται πρώτιστα από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Λιγότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην πηγή των αποβλήτων, τα οποία
μπορούν να διακριθούν μόνο μεταξύ σημαντικών ομάδων όπως οικογένειες
και βιομηχανία.

Κατά συνέπεια, αναλύσεις των συνδέσεων μεταξύ των

στερεών αποβλήτων και της οικονομικής ανάπτυξης είναι αρκετά λιγότερο
πληροφοριακές από τις αναλύσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Η Νορβηγία έχει μια μακροχρόνια ιστορία της χρησιμοποίησης των
μακροοικονομικών προτύπων στον προγραμματισμό. Έχουν ενσωματώσει
τους λογαριασμούς της ενέργειας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσή τους σε
αυτά τα μοντέλα με διάφορους τρόπους.

Κατ' αρχάς, τους χρησιμοποιούν

για να σχεδιάζουν τον ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομία .
Δεύτερον, προβάλλουν τις επιδράσεις των αλλαγών της τιμής της ενέργειας
στην οικονομία τους, μέσω των αλλαγών στη βιομηχανική και οικιακή
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απαίτηση.

Τρίτον,

όπως

τις

περισσότερες

χρησιμοποιούν τα στοιχεία των λογαριασμών

ευρωπαϊκές

χώρες,

για να αναλύσουν τις

οικονομικές επιδράσεις της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο του Κιότο και
την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα διαφορετικών πολιτικών για
να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα. Έχουν συνδέσει επίσης τη μεταφορά
με αυτήν την ανάλυση, εφόσον

είναι και μια σημαντική πηγή εκπομπών

αερίων και μια σημαντική εισαγωγή στην οικονομική δραστηριότητα και
στην οικιακή κατανάλωση.

Εκτός από αυτήν την ακολουθία των σχετικών

ζητημάτων, οι Νορβηγοί έχει χρησιμοποιήσει τα στοιχεία εκπομπών τους
για να αναπτύξουν

τις εθνικές θέσεις τους στις διαπραγματεύσεις που

οδηγούν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του θείου.
Η θεσμική δομή για τη νορβηγική περιβαλλοντική λογιστική
κάπως από αυτή των άλλων χωρών.

Οι

διαφέρει

στατιστικές της Νορβηγίας

περιλαμβάνουν τα αρμόδια τμήματα για τις περιβαλλοντικές στατιστικές,
τους εθνικούς λογαριασμούς και την έρευνα .

Το ερευνητικό τμήμα κάνει

τον μακροοικονομικό σχεδίασμά της χώρας στηριζόμενο στα στοιχεία που
παρέχονται από άλλα μέρη της οργάνωσης

. Το τμήμα στατιστικών

περιβάλλοντος έχει κάνει την εργασία επάνω
λογαριασμούς

και την

ατμοσφαιρική ρύπανση.

τμήμα εθνικών λογαριασμών δεν εμπλέκονταν
λογαριασμούς .

στους ενεργειακούς
Μέχρι πρόσφατα , το

με τους περιβαλλοντικούς

Το 1997, τα τμήματα των περιβαλλοντικών στατιστικών

και των εθνικών λογαριασμών συνεργάζονται για να διαμορφώσουν το
πρόγραμμα της νορβηγικής οικονομικής και περιβαλλοντικής λογιστικής (
NOREEA), το οποίο αναπτύσσει

τους λογαριασμούς των

εκπομπών

χρησιμοποιώντας την προσέγγιση ΝΑΜΕΑ.

8.2.2 ΟΙ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Οι Κάτω Χώρες ήταν επίσης ηγέτης στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση της
περιβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής. Το ολλανδικό ενδιαφέρον για αυτήν
την περιοχή δημιουργήθηκε με την εργασία του οικονομολόγου Roefie
Hueting στο κεντρικό γραφείο των στατιστικών, ο οποίος ανέπτυξε και
επιδίωξε να εφαρμόσει ένα μέτρο του βιώσιμου εθνικού εισοδήματος που θα
ελάμβανε υπόψη την υποβάθμιση και τη μείωση των περιβαλλοντικών
περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της οικονομικής δραστηριότητας.
Οι προτάσεις του συνάντησαν ιδιαίτερες αντιθέσεις , επειδή έγιναν
αντιληπτές σαν ένα μοντέλο έξω από την έκταση των στατιστικών το οποίο
κατέγραφε ιστορικά στοιχεία . Εντούτοις, η ισχυρή υπεράσπισή του για την
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περιβαλλοντική λογιστική οδήγησε τους εθνικούς εισοδηματικούς λογιστές
να σκεφτούν

άλλους τρόπους για να συνδεθούν τα περιβαλλοντικά και

οικονομικά στοιχεία, αυτοί που ήταν συνεπέστεροι με το πεδίο

των

στατιστικών και της εθνικής λογιστικής.
Το αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη του αποκαλούμενου ΝΑΜΕΑ, η εθνική
μήτρα

λογαριασμών

συμπεριλαμβανομένων

των

περιβαλλοντικών

λογαριασμών . Το ΝΑΜΕΑ χτίζει στο πλαίσιο εισόδου/εξόδου των εθνικών
εισοδηματικών λογαριασμών με την εισαγωγή των πρόσθετων στηλών που
περιέχουν τα φυσικά στοιχεία στις μολυσματικές εκπομπές αέρα από τον
κάθε τομέα, για δώδεκα διαφορετικούς ρύπους. Ο πίνακας περιλαμβάνει
επίσης τις εισαγωγές της ρύπανσης από τον υπόλοιπο κόσμο, και τις
εξαγωγές στον υπόλοιπο κόσμο. Τα φυσικά στοιχεία στις εκπομπές έχουν
αθροιστεί σε μια σειρά δεικτών περιβαλλοντικής διάταξης. Δύο από αυτούς
έχουν διεθνές αντίκτυπο, σχετικά με την επίδραση των θερμοκηπίων και τη
μείωση του στρώματος όζοντος. Άλλοι είναι εθνικοί, καλύπτοντας την όξινη
βροχή, τον ευτροφισμό, και τα απόβλητα. Οι επίσημες δημοσιεύσεις του
ΝΑΜΕΑ έχουν επικεντρωθεί

στις εκπομπές και τα απόβλητα.

Αυτά τα

θέματα, ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, την
όξινη βροχή και τον ευτροφισμό, χρησιμοποιούνται για να θέσουν τους
πολιτικούς στόχους για την περιβαλλοντική απόδοση της χώρας
Η ανάπτυξη του ΝΑΜΕΑ δημιούργησε την ανάγκη να οργανωθούν τα
στοιχεία των εκπομπών έτσι ώστε να είναι συμβατά

με τους εθνικούς

λογαριασμούς . Τα βασικά στοιχεία συλλέγονται από το υπουργείο
περιβάλλοντος, το οποίο τα οργανώνει στον παραδοσιακό τρόπο με όλες τις
εκπομπές μεταφοράς που ομαδοποιούνται μαζί. Συνεργάζονται με τους
εθνικούς λογιστές, οι οποίοι ταξινομούν τα στοιχεία σύμφωνα με τον
οικονομικό τομέα . Το υπουργείο περιβάλλοντος συνεχίζει να χρησιμοποιεί
τα συμβατικά

στοιχεία στην εργασία του για την αλλαγή του κλίματος

δεδομένου ότι πρέπει να είναι συμβατό με τις συμβάσεις ταξινόμησης της
διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή. Εντούτοις, μια σειρά
άλλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών
ιδρυμάτων και των συμβούλων,το κεντρικό γραφείο προγραμματισμού , και
το υπουργείο οικονομικών υποθέσεων, χρησιμοποιούν τα προσαρμοσμένα
στοιχεία για να αναλύσουν τις οικονομικές διαστάσεις των ίδιων ζητημάτων.
Αν και δεν χρησιμοποιούν απαραιτήτως τα περιβαλλοντικά θέματα που
παράγονται από το ΝΑΜΕΑ ή το πλαίσιο εισόδου/εξόδου που κρύβεται
κάτω

από

αυτό,

η

διαθεσιμότητα
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οργανώνονται από τον κάθε τομέα το έχει καταστήσει πιθανό να εξετάσει το
κόστος και τα δομικά αποτελέσματα των αλλαγών στην περιβαλλοντική
πολιτική. Κατά συνέπεια η εφαρμογή του ΝΑΜΕΑ έχει εξυπηρετήσει ως
καταλύτης για να δομήσει τα στοιχεία με έναν συστηματικό τρόπο που τα
καθιστά χρήσιμα για μια σειρά νέων σκοπών .
Η ολλανδική εμπειρία που χρησιμοποιεί τα στοιχεία του ΝΑΜΕΑ στην
πολιτική ανάλυση είναι πληροφοριακή. Στα μέσα της δεκαετίας του '90, ο
χωρικός προγραμματισμός, το περιβάλλον και τα μέλη του Κοινοβουλίου
ενδιαφέρθηκαν για τη χρησιμοποίηση των στοιχείων του

ΝΑΜΕΑ για να

αξιολογήσουν πώς οι δομικές αλλαγές στην ολλανδική οικονομία θα
μπορούσαν να ενθαρρυνθούν προκειμένου να μειώσουν τους αντίκτυπους
στο περιβάλλον. Το ίδρυμα για τις περιβαλλοντικές μελέτες του ελεύθερου
πανεπιστημίου ερεύνησε την ερώτηση, ενσωματώνοντας τα στοιχεία του
ΝΑΜΕΑ σε ένα γενικό μοντέλο της οικονομίας για να καθορίσει την
οικονομική δομή που απαιτήθηκε για να επιτύχει τους σφιχτότερους
περιβαλλοντικούς στόχους. Ένα από τα σημαντικά συμπεράσματά τους
ήταν ότι η γεωργία θα πρέπει να στραφεί πίσω για να μειώσει τον αντίκτυπο
της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία, δεδομένου ότι το (livestock) ζωικό
κεφάλαιο είναι μια σημαντική πηγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίων στις
Κάτω Χώρες. Αυτό το συμπέρασμα ήταν πολιτικά απαράδεκτο, και την ίδια
στιγμή

η έκθεση τοποθετήθηκε στο ράφι . Εντούτοις, οι σχεδιαστές

πολιτικής και το ολλανδικό κοινό ήταν καλά ενήμεροι για τους αρνητικούς
περιβαλλοντικούς αντίκτυπους της γεωργίας. Το φθινόπωρο

του 1999,

δεδομένου ότι οι συνεντεύξεις για αυτήν την μελέτη ήταν εν εξελίξει, ένας
νέος υπουργός της γεωργίας διορίσθηκε στις Κάτω Χώρες και μια από τις
πρώτες υποσχέσεις του ήταν να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός χοίρων στη
χώρα. Ενώ αυτή μπορεί να είναι μια απάντηση στις οικονομικές καθώς
επίσης και τις

περιβαλλοντικές πιέσεις, προτείνει ότι η ανάλυση που

βασίζεται στους λογαριασμούς που ενισχύονται για να εξασφαλίσουν ότι μια
πολιτική που θεωρούνταν αδιανόητη για μερικά έτη πριν ,θα μπορούσε να
γίνει αποδεκτή ,αν οι άνθρωποι είχαν χρόνο να την ρυθμίσουν.
Η χρήση των περιβαλλοντικών θεμάτων που παράγονται από το ΝΑΜΕΑ
είναι δύσκολο να επισημανθεί. Ενώ δεν μπορούμε να πούμε ποιος διαβάζει
αυτές τις πληροφορίες ή ακριβώς πώς τις χρησιμοποιούν, το γεγονός ότι
δημοσιεύονται στον καθημερινό τύπο προτείνει ότι υπάρχει αρκετό δημόσιο
ενδιαφέρον να επιτραπούν τα μέσα που τους δίνουν αυτήν την προσοχή. Το
πλαίσιο ΝΑΜΕΑ έχει υιοθετηθεί επίσημα από την ευρωπαϊκή ένωση, η
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οποία παρέχει την οικονομική υποστήριξη σε άλλες χώρες της ΕΕ για να
αναπτύξουν τα δικά τους ΝΑΜΕΑ συστήματα . Η απόφαση να υιοθετηθεί
αυτή η άποψη και να υποστηριχθεί η διάχυσή της σε ολόκληρη την Ευρώπη
προέρχεται από πολλούς παράγοντες. Επειδή περιλαμβάνει τη λογιστική για
τις φυσικές παρά νομισματικές πτυχές του περιβάλλοντος, οι στατιστικοί στις
περισσότερες χώρες είναι άνετοι στην δημιουργία του. Ενώ η χρήση των
στοιχείων ΝΑΜΕΑ για να αξιολογήσουν τις δαπάνες ή να αντιμετωπίσουν
τις δομικές επιπτώσεις της επίτευξης

των περιβαλλοντικών στόχων

στηρίζεται στη συμπληρωματική ανάλυση της γενικής οικονομίας και του
κόστους για

τη μελλοντική ρύπανση, αυτό είναι σαφώς η εργασία των

οικονομολόγων παρά μια στερεότυπη λειτουργική στοιχειώδη εργασία του
στατιστικού γραφείου. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι τα στοιχεία ΝΑΜΕΑ
συναντούν μια ανάγκη όλων των ευρωπαϊκών χωρών, να σχεδιαστούν οι
οικονομικώς αποδοτικές πολιτικές για να συναντήσουν τους στόχους
μείωσης των εκπομπών τους κάτω από το πρωτόκολλο του Κιότο, έτσι οι
περισσότερες χώρες είναι πρόθυμες να επενδύσουν στην οικοδόμηση
αυτών των συστημάτων.
Αν και μεγαλύτερο μέρος της

εστίασης της ολλανδικής λογιστικής

στρέφεται προς το ΝΑΜΕΑ και άλλους φυσικούς λογαριασμούς, η ιδέα του
υπολογισμού του βιώσιμου εθνικού εισοδήματος δεν έχει ξεχαστεί. Το
Υπουργείο οικονομικών υποθέσεων και το Υπουργείο περιβάλλοντος έχουν
συνεργαστεί

πρόσφατα

για

να

χρηματοδοτήσουν

ένα

πειραματικό

πρόγραμμα που εφαρμόζει τις προτάσεις που έγιναν από τον Roefie
Hueting τριάντα έτη νωρίτερα . Η εργασία στηρίζεται στα στοιχεία ΝΑΜΕΑ,
καθώς επίσης και τις πληροφορίες από πολλές άλλες πηγές. Η λογική πίσω
από αυτήν την προσέγγιση είναι ότι ένα υπονοούμενο σύνολο προτιμήσεων
κρύβεται κάτω από τον υπολογισμό του συμβατικού εθνικού εισοδήματος, το
οποίο μπορεί να μην είναι οι πραγματικές προτιμήσεις του πληθυσμού. Είναι
επομένως ενδιαφέρον το να υπολογιστεί ποιο εθνικό εισόδημα θα ήταν
κάτω από τις διαφορετικές υποθέσεις προτίμησης. Το βιώσιμο εθνικό
εισόδημα (SNI) είναι μια τέτοια εκτίμηση κάτω από την υπόθεση ότι οι
άνθρωποι θα προτιμούσαν μια βιώσιμη οικονομία δηλαδή μια οικονομία που
μεταφέρει όλες τις περιβαλλοντικές λειτουργίες στις μελλοντικές γενεές
χωρίς να τις χρησιμοποιήσει στο παρόν.
Οι ερευνητές, που περιλαμβάνουν τον Hueting και τους συναδέλφους
του

στην

CBS

και

τους οικονομολόγους από το

ίδρυμα για τις

περιβαλλοντικές μελέτες, έχουν αναπτύξει τα πρότυπα για τις μολυσματικές
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εκπομπές και αυτών των πόρων που θα ήταν φυσικά βιώσιμοι. Έχουν
κατασκευάσει έπειτα τις καμπύλες μείωσης του κόστους για τους τομείς
παραγωγής και κατανάλωσης, που βασίζονται στη διαθέσιμη σήμερα
τεχνολογία και την τεχνολογία που μπορεί

εύλογα να προβλεφθεί στο

μέλλον. Δεν υποθέτουν τη μελλοντική ανάπτυξη των τεχνολογιών που είναι
συνολικά άγνωστες αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιώντας αυτές τις καμπύλες
δαπανών, έχουν υπολογίσει το κόστος της επίτευξης των στόχων των
εκπομπών και της χρήσης των πόρων . Όπου τα τεχνικά μέτρα δεν θα
ήταν επαρκή για να επιτύχουν τα πρότυπα βιωσιμότητας ή θα ήταν επίσης
ακριβά, υποθέτουν ότι το κοινό θα αποδεχθεί τις πολιτικές που ενθαρρύνουν
τη χρήση των περιβαλλοντικών

προϊόντων ή των δραστηριοτήτων π.χ.

καταναλώνοντας λιγότερο κρέας . Όπου κανένας από αυτούς τους τύπους
μέτρων δεν θα είναι επαρκής , υποθέτουν ότι η παραγωγή θα πρέπει να
μειωθεί προκειμένου

να επιτευχθούν τα πρότυπα.

Η

άσκηση

SNI

περιλαμβάνει μια συγκριτική στατική προσέγγιση , που στρέφεται στην
απόσταση μεταξύ του τρέχοντος μονοπατιού ανάπτυξης και αυτού κάτω
από τις υποθέσεις της βιωσιμότητας . Οι αλλαγές στο αποτέλεσμα και την
κατανάλωση που απαιτούνται από τα πρότυπα βιωσιμότητας

οδηγούν σε

αλλαγές στην οικονομική δομή που διαμορφώνονται χρησιμοποιώντας ένα
γενικό μοντέλο ισορροπίας . To SNI υπολογίζεται βάσει εκείνου του
μοντέλου. Εάν αυτό γινόταν τακτικά κατά τη διάρκεια του χρόνου, με τις νέες
τεχνολογίες να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς κάθε έτος , κατόπιν η
τάση στη διαφορά μεταξύ του SNI και του συμβατικού ΝΙ θα εμφάνιζε εάν η
κοινωνία οδηγείται

προς

ή μακριά από μια βιώσιμη οικονομία. Τα

προκαταρκτικά αποτελέσματα από αυτήν την εργασία προτείνουν ότι
δραματικές μειώσεις και δομικές αλλαγές στο παραγόμενο αποτέλεσμα θα
απαιτούνταν για να συναντήσουν τα προτεινόμενα πρότυπα στην κατάταξη
μιας μείωσης κατά 50% του παγκόσμιου εισοδήματος. Αυτό το αποτέλεσμα
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε δύο εισαγωγές στοιχείων στην ανάλυση, στην
οποία οι κριτικές της εργασίας έχουν επικεντρωθεί: ο τρόπος που οι
ερευνητές εξετάζουν τη μελλοντική τεχνολογία και τα πρότυπα που τίθενται
προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα .

8.2.3 ΣΟΥΗΔΙΑ

Η Σουηδία έχει εργαστεί στην περιβαλλοντική λογιστική από τα μέσα της
δεκαετίας του '90, και πήρε μια επίσημη απόφαση για να την θέσει ως μια
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στερεότυπη κυβερνητική δραστηριότητα το 1996. Έχουν εργαστεί

πολύ

στενά με την EUROSTAT στην εφαρμογή πολλών από τις προτεινόμενες
δραστηριότητες , και έχουν λάβει την οικονομική υποστήριξη από την
ευρωπαϊκή ένωση για διάφορα συστατικά της εργασίας τους.
Η εργασία της περιβαλλοντικής-πράσινης λογιστικής διενεργείται στο
τμήμα στατιστικών περιβάλλοντος των στατιστικών της Σουηδίας. Η εργασία
εξαρτάται από τα στοιχεία που έχει από το

γραφείο των εθνικών

λογαριασμών , ιδιαίτερα από την παραγωγή των λογαριασμών ενέργειας
στους οποίους το ΝΑΜΕΑ είναι βασισμένο. Η περιβαλλοντική λογιστική
συντονίζεται επίσης με τις ερευνητικές δραστηριότητες του εθνικού
ιδρύματος για την οικονομική έρευνα (ΚΙ, το Konjuncturinstitutet). Το ΚΙ είναι
δημόσια οργάνωση, το οποίο

κάνει την αναλυτική εργασία για το

Κοινοβούλιο και άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς. Το τμήμα
περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία

για τα

είναι σημαντικός χρήστης των

στοιχείων λογιστικής από την αρχή της εργασίας, και έχει εξυπηρετήσει τις
ομάδες εργασίας . Αυτή η ρύθμιση έχει εξασφαλίσει ότι οι στατιστικοί δεν
βρίσκονται κάτω από την πίεση για να διαμορφώσουν ένα μοντέλο , αλλά
εξασφαλίζει και κάποιο βαθμό συνεργασίας μεταξύ των δύο ομάδων έτσι
ώστε τα στοιχεία που απαιτούνται πραγματικά για τις αναλυτικές μελέτες να
είναι διαθέσιμα
Όπως

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο πυρήνας της εργασίας των

σουηδικών λογαριασμών ήταν στην ενέργεια, τις μολυσματικές εκπομπές
αέρα, και τα μοντέλα κλιματικής αλλαγής. Η ζήτηση για την αναλυτική
εργασία έχει έρθει από διάφορες πηγές. Το υπουργείο χρηματοδότησης
αναλαμβάνει συνήθως τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις που
βασίζονται σε ένα γενικό μοντέλο ισορροπίας που αναπτύσσεται στο εθνικό
ίδρυμα ΚΙ. Έχουν ενσωματώσει πρόσφατα ένα περιβαλλοντικό μοντέλο σε
αυτήν την εργασία, η οποία χρησιμοποιεί τα περιβαλλοντικά στοιχεία
λογιστικής για να συνδέσει τις εκπομπές με τους παραγωγικούς τομείς και
να

αξιολογήσει

περιβαλλοντικών
μεταφορών,

τους

οικονομικούς

στόχων.

δεδομένου

ότι

αντίκτυπους

Είναι

επίσης

η

μεταφορά

των

συνδεμένο
είναι

με

διαφορετικών
τα

μοντέλα

μια σημαντική πηγή

μολυσματικών εκπομπών και μια βασική είσοδος στην παραγωγή. Έχουν
χρησιμοποιήσει αυτό για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των στόχων του
πρωτοκόλλου του Κιότο για την οικονομική δραστηριότητα
Η σουηδική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τις εθνικές επιτροπές για την
κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη

και το περιβάλλον, και τους πράσινους
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φόρους, στις οποίες έχει αναθέσει την αναλυτική εργασία που αφορά την
οικονομία και το περιβάλλον. Αυτές οι επιτροπές είναι κεντρικές στη
διαδικασία σχηματισμού πολιτικών και την ανάλυση στρατηγικών για την
επίλυση προβλημάτων . Κατά συνέπεια τα στοιχεία λογιστικής τροφοδοτούν
τις δημόσιες συζητήσεις για τη φορολογική πολιτική, την κλιματική αλλαγή,
και την οικονομική ανάπτυξη.
Η Κυβέρνηση έχει εκτιμήσει ένα πράσινο GDP . Το εθνικό ίδρυμα ΚΙ έχει
κάνει μια εργασία σε αυτήν την περιοχή, ουσιαστικά ακολουθώντας την
προσέγγιση SEEA12 στους πόρους και τη ρύπανση. Κατά συνέπεια
υπολόγισαν τις νομισματικές αξίες για την υποτίμηση των φυσικών πόρων
και υπολόγισαν το κόστος του περιορισμού της περαιτέρω ρύπανσης από
τις σουηδικές οικογένειες και τη βιομηχανία. Έχουν παρουσιάσει αυτούς
τους αριθμούς ως μερίδια του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος . Οι
οικονομολόγοι στο ΚΙ αισθάνθηκαν ότι δεν ήξεραν τι σήμαιναν τέτοιοι
δείκτες, και δεν θέλησαν να τους δημοσιεύσουν. Τα στοιχεία επιτρέπουν να
κάνουν τους τελικούς υπολογισμούς όσοι αισθάνονται ότι τα αποτελέσματα
είναι σημαντικά, αλλά οι ΚΙ οικονομολόγοι δεν έχουν κάνει έτσι οι ίδιοι.
Το ΚΙ έχει χρησιμοποιήσει τα στοιχεία λογιστικής για να αναλάβει τις
μελέτες αξιολόγησης αξιολογώντας το κόστος που επιβάλλεται από τη
ρύπανση στη Σουηδία .Το κόστος που επιβάλλεται στη Σουηδία δεν είναι το
ίδιο με το κόστος που επιβάλλεται από την ίδια τη σουηδική ρύπανση .Το
ενδιαφέρον τους επικεντρωνόταν στο πώς η όξινη βροχή που εισάγεται από
αλλού στην Ευρώπη έχει επιβάλει κόστος στη Σουηδία. Ανέπτυξαν τις
εκτιμήσεις του κόστους που οφείλεται στη δασική απώλεια, στην απώλεια
συγκομιδών, τις επιδράσεις στην υγεία.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν ενημερώσει τις σουηδικές
θέσεις στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για τις εκπομπές θείου.
Το Κοινοβούλιο εργάζεται επίσης σε ένα σύνολο περιβαλλοντικών
δεικτών που θα παραχθούν με τις στερεότυπες εκθέσεις προϋπολογισμών.
Οι εκθέσεις προϋπολογισμών εξυπηρετούν, από μία άποψη, ως μία έρευνα
της οικονομικής κατάστασης του έθνους. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες
ενώνονται σε αυτές , προκειμένου να καταστήσουν εύκολο τον συσχετισμό
της οικονομικής και περιβαλλοντικής προόδου. Μια μεγάλη διαδικασία έχει
αναληφθεί για να καθορίσει ένα ευρύ σύνολο δεικτών και να τους περικόψει
12 SEEA: Δορυφορικό σύστημα του συστήματος των εθνικών λογαριασμών (SNA), το οποίο
προτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη (1993) για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών
ανησυχιών (περιβαλλοντικά κόστη, οφέλη και στοιχεία) στους εθνικούς λογαριασμούς.
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έπειτα κάτω στα έξι μέρη που παρουσιάζονται στη βασική έκθεση
προϋπολογισμών, καλύπτοντας τις εκπομπές του C02, το διοξείδιο θείου,
τα νιτρώδη οξείδια, την αποδοτικότητα ενέργειας, τις θαλάσσιες απαλλαγές
φωσφορούχου και του αζώτου, και τις αυτοκινητικές εκπομπές. Οι
περιβαλλοντικοί δείκτες δεν παράγονται από τους περιβαλλοντικούς
λογαριασμούς , αλλά είναι βασισμένοι στα στοιχεία που παράγονται από το
γραφείο περιβαλλοντικής προστασίας . Αυτή η πηγή στοιχείων δεν φαίνεται
να είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής απόφασης ότι τα στοιχεία του ΕΡΑ
ήταν καταλληλότερα από τα στοιχεία των λογαριασμών. Μάλλον, φαίνεται να
προέρχονται από μια έλλειψη συνειδητοποίησης για τα

στοιχεία της

λογιστικής ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρήσιμη βάση για τους
δείκτες. Ο καθορισμός των δεικτών είναι εν εξελίξει , και η επιλογή των
δεικτών για τις μελλοντικές εκθέσεις προϋπολογισμών μπορεί να αλλάξει,
έτσι τα στοιχεία λογιστικής μπορεί

να διαδραματίσουν έναν μεγαλύτερο

ρόλο στο μέλλον.
Τα σουηδικά στοιχεία λογιστικής χρησιμοποιούνται από εταιρείες
συμβούλων που συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις για την περιβαλλοντική
απόδοσή τους. Μια εταιρία, η IVL, έχει χρησιμοποιήσει τα στοιχεία
λογιστικής για να παραγάγει τους δείκτες στη χρήση ενέργειας και τις
μολυσματικές εκπομπές ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος της για δέκα
έξι βιομηχανικούς τομείς. Αυτοί αθροίστηκαν για να παράγουν δείκτες των
επιδράσεων της βιομηχανίας πάνω στο φαινόμενο του θερμοκηπίου , τον
οξυνισμό, και τον ευτροφισμό . Χρησιμοποίησαν ένα σύστημα για να
ισοσταθμίσουν τις συνεισφορές

διαφορετικών ρύπων στους δείκτες που

υιοθετήθηκαν από τη

οργάνωση προτύπων (ISO)

διεθνή

και

έχει

χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες. Χρησιμοποιούν αυτούς τους δείκτες για
να βοηθήσουν τις μεμονωμένες εταιρίες να αξιολογήσουν την απόδοσή τους
σχετικά με τον μέσο όρο της βιομηχανίας, και για να τους βοηθήσουν να
αναπτύξουν τις προτεραιότητες για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών
επιδράσεών τους.

8.2.4 ΓΑΛΛΙΑ

Η Γαλλία ήταν η τρίτη χώρα που υιοθέτησε νωρίς την περιβαλλοντική
λογιστική. Στη δεκαετία του '80 άρχισε την ανάπτυξη της δικής της
προσέγγισης

στο σχέδιο των περιβαλλοντικών λογαριασμών , που
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αναφέρθηκε ως Comptes du patrimoine. Αυτοί ήταν ένα ενοποιημένο
σύστημα δομημένο γύρω από τρεις ευδιάκριτες αλλά συνδεμένες μονάδες
της ανάλυσης. Τα στοιχεία των πόρων μετρήθηκαν σε φυσικούς όρους, και
τα αποθέματα και οι
φυσικούς

πόρους

ροές τους ποσοτικοποιήθηκαν. Εκτός από τους
,στους

λογαριασμούς

patrimony

επρόκειτο

να

περιληφθούν τα πολιτιστικά στοιχεία και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που
παραλήφθηκαν από τις προηγούμενες γενεές και πρέπει να περάσουν προς
τις μελλοντικές γενεές.
Η εφαρμογή των patrimony λογαριασμών αποδείχτηκε δύσκολη, επειδή
οι λογαριασμοί

είναι τόσο περιεκτικοί .Οι μερίδες του συστήματος

κατασκευάστηκαν, ιδιαίτερα εκείνοι που επικεντρώνονταν στα δάση και το
νερό . Το 1992 ,το πρόσφατα δημιουργημένο γαλλικό ίδρυμα για το
περιβάλλον (IFEN, το Institut Frangais de I'Environnement) ανέλαβε την
περιβαλλοντική εργασία λογιστικής της χώρας. Πρώτα, το προσωπικό IFEN
προγραμμάτισε να συνεχίσει χρησιμοποιώντας

το patrimony

πλαίσιο

λογαριασμών. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια διάφορων ετών πρόσθετης
εργασίας φαίνεται να αποφασίζουν ότι, οι patrimony λογαριασμοί ήταν τόσο
φιλόδοξοι και μπορεί να μην ολοκληρωθούν ποτέ, εάν δεν διαιρεθούν σε
πιο εύχρηστα κομμάτια.
Οι μερίδες δασών και ύδατος αυτού του συστήματος
σε άλλες δραστηριότητες της

έχουν διοχετευθεί

λογιστικής. Η Γαλλία είναι μια από τις

πειραματικές χώρες για την ανάπτυξη των δασικών λογαριασμών , και
υπάρχουν μαρτυρίες

ότι αυτά τα στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί για να

επιλύσουν τις τοπικές δασικές διοικητικές διαφωνίες. To IFEN έχει δεσμευθεί
επίσης για διάφορα έτη στην οικοδόμηση των λογαριασμών νερού , μια
περιοχή του ενδιαφέροντος για πολλές χώρες αλλά σπάνια έχει αναληφθεί
λόγω των δυσκολιών που εμπεριέχει.
Οι γαλλικοί λογαριασμοί ύδατος σχεδιάζονται για να παρουσιάσουν τις
πληροφορίες για την ποιότητα ύδατος, την ποσότητα, και τις μολυσματικές
εκπομπές. To IFEN λειτουργεί με τα στοιχεία που μαζεύονται από τα
γραφεία των ποταμών κατά τη διάρκεια της συλλογής των φόρων στη χρήση
ύδατος και τις εκπομπές ορισμένων ρύπων. Λόγω της πηγής τους, αυτά τα
στοιχεία δεν είναι αντιπροσωπευτικά όλων των κοιτών στη χώρα, και δεν
είναι ιδανικά για τη λογιστική ύδατος. Εντούτοις, δεδομένου ότι είναι τα
καλύτερα που είναι διαθέσιμα σήμερα, το IFEN έχει χρησιμοποιήσει για να
τελειοποιήσει τους πλήρεις εθνικούς χάρτες κοιτών που εμφανίζουν την
παρουσία οργανικών ουσιών , νιτρικών αλάτων και ευτροφισμού. Έχουν
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αναπτύξει τους δείκτες της ποιότητας ύδατος για κάθε κλάση μεγέθους
ποταμών και τους έχουν εφαρμόσει σε πενήντα πέντε λεκάνες ποταμών,
που τους επιτρέπουν

να συγκρίνουν την ποιότητα ύδατος στις λεκάνες

ποταμών. Έχουν επιστρώσει εν μέρει αυτά τα στοιχεία με τις πληροφορίες
για την οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα την

γεωργία, που τους

επιτρέπει να προσδιορίσουν τις περιοχές με τα ιδιαίτερα αυστηρά ποιοτικά
προβλήματα ύδατος. Έχουν αρχίσει πρόσφατα την εργασία στην ποσότητα
ύδατος επίσης, αλλά μόνο για μια μικρή περιοχή της χώρας σε μια
πειραματική βάση. Αυτή η εργασία στρέφεται στη μέτρηση της ποσότητας
ύδατος και σχετίζεται με τις βροχοπτώσεις και την απορροή.
Η γαλλική κυβέρνηση εξέφρασε πρόσφατα την υποχρέωση για την
περιβαλλοντική

λογιστική

με

την

ενεργοποίηση

της διυπουργικής

Επιτροπής για τους patrimony λογαριασμούς . Αυτό έχει οδηγήσει στην
έναρξη διάφορων νέων προσπαθειών λογιστικής ύδατος. To IFEN έχει
προωθήσει ένα κοινό πρόγραμμα με τη διεύθυνση ύδατος του υπουργείου
περιβάλλοντος για να μοντελοποιήσει τα στοιχεία που προέρχονται από την
εθνική έρευνα για τα ποτάμια και για να υπολογίσει τους ετήσιους
λογαριασμούς , διευκολύνοντας κατά συνέπεια τη σύγκριση με τα οικονομικά
στοιχεία. Αυτοί οι δείκτες

έχουν αναγνωριστεί ως ισχυρό εργαλείο

αξιολόγησης και από τον ΟΟΣΑ και από την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία
περιβάλλοντος (ΕΕΑ)13, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκθέσουν
τα ποιοτικά ζητήματα για την οδηγία πλαισίου ύδατος της ΕΕ . Οι
λογαριασμοί εκπομπών έχουν εξεταστεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Μια
συγκεκριμένη πειραματική προσέγγιση αναπτύχθηκε για να συναντήσει τις
ανάγκες σε στοιχεία και του ΕΟΧ και της θαλάσσιας σύμβασης. Το
υπουργείο διεύθυνσης ύδατος ενδιαφέρεται για την

ανάπτυξη των

λογαριασμών ύδατος που στρέφονται στον υπολογισμό της οικονομικής
αξίας του ύδατος σε διαφορετικές χρήσεις ,το οποίο αποτελεί υποστήριξη
στα υδρόβια οικοσυστήματα και για άλλους περιβαλλοντικούς σκοπούς.
Επίσης ενδιαφέρονται για να αξιολογήσουν το κόστος που επιβάλλεται από
τη ρύπανση ύδατος.

Στις πειραματικές μελέτες, έχουν κοιτάξει στις

νομισματικές ζημίες της ρύπανσης μέσω των αντίκτυπων τους

στον

13 Ο στόχος της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας περιβάλλοντος (ΕΕΑ) είναι να καθιερώσει ένα
περιβαλλοντικό σύστημα πληροφοριών. Αυτό γίνεται για να βοηθήσει την Κοινότητα στις
προσπάθειές της να βελτιώσει το περιβάλλον και να κινηθεί προς την βιωσιμότητα,
συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της ΕΕ να ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές
πτυχές στις οικονομικές πολιτικές.
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τουρισμό και την επεξεργασία ύδατος κατανάλωσης Έχουν υπολογίσει ότι
αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου 20% των συνολικών δαπανών που
επιβάλλονται.
Η Γαλλία είναι μια από τις λίγες χώρες που μελετώνται η οποία

έχει

προσπαθήσει να χτίσει τη βιοποικιλότητα στους λογαριασμούς της , ένα
θέμα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους οικολόγους. Δεν έχουν
προσπαθήσει να εκτιμήσουν τις οικονομικές ή υπηρεσίες της υποστήριξης
της ζωής που παρέχονται από

τη βιολογική ποικιλομορφία, ούτε έχουν

προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσουν τις επιδράσεις στη βιοποικιλότητα της
οικονομικής δραστηριότητας.
Η

Γαλλία εργάζεται

επίσης

σε

μερικές από τις συμβατικότερες

δραστηριότητες της λογιστικής που υποστηρίζονται από την EUROSTAT .
Το

σύστημα

της

EUROSTAT

το

SERIEE14

για

τις

οικονομικές

δραστηριότητες που αφορούσαν το περιβάλλον αναπτύχθηκε αρχικά από
τους γάλλους συμβούλους, και φυσικά οι Γάλλοι το εφαρμόζουν. Όπως σε
διάφορες χώρες, τα στοιχεία τους στην περιβαλλοντική

βιομηχανία

προστασίας, και ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης , είναι ένα θέμα στις
συζητήσεις πέρα από τους οικονομικούς αντίκτυπους των περιβαλλοντικών
ελέγχων. Αφ' ενός, οι οικολόγοι

είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τα

περιβαλλοντικά στοιχεία δαπανών προστασίας για να εμφανίσουν ότι η
προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι κάτι το ακριβό

και δεν θα

προκαλέσει την οικονομική ζημιά. Αφ' ετέρου, στις χώρες με την υψηλή
ανεργία, όπως τη Γαλλία, η απασχόληση που δημιουργείται από τον
περιβαλλοντικό κανονισμό αναφέρεται συχνά ως επιχείρημα για τους
περιβαλλοντικούς ελέγχους. Στη Γαλλία, το τελευταίο επιχείρημα έχει λάβει
το Υπουργείο περιβάλλοντος στο Κοινοβούλιο, για να

δικαιολογήσει

εν

μέρει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου.
To IFEN εργάζεται στην οργάνωση της χρήσης της ενέργειας και των
στοιχείων των εκπομπών του θερμοκηπίου προκειμένου να συνδεθούν
αυτά

με τους εθνικούς λογαριασμούς

Εντούτοις

μια κυβερνητική

αντιπροσωπεία αρμόδια για την κλιματική αλλαγή, η (MIES), έδειξε ότι η

14 SERIEE: Σύστημα που αποτελείται κυρίως από τα στοιχεία στις περιβαλλοντικές δαπάνες
προστασίας και τα οικονομικά στοιχεία στη χρήση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Οι συνδέσεις στα φυσικά στοιχεία όπως το ποσό αποβλήτων και άλλων ρύπων που
παράγονται ή που αποφεύγονται, και η χρήση του ύδατος και άλλων πόρων, πρόκειται να
εγκατασταθούν παράλληλη σύνδεση όσο είναι δυνατό . Το σύστημα σχεδιάζεται για να
διαμορφώσει σε σειρά διάταξης τους δορυφορικούς (satellite) λογαριασμούς των εθνικών
λογαριασμών.
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αναλυτική εργασία τους και η μοντελοποίηση στηρίχθηκαν στα στοιχεία που
δομήθηκαν

σύμφωνα με τη φυσική πηγή εκπομπών. Αυτό μπορεί να

συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτα, η εργασία της λογιστικής στις εκπομπές
αερίου του
καταστεί

θερμοκηπίου μπορεί να μην είναι αρκετά μακριά από το να
χρήσιμη όσο τα συμβατικά στοιχεία εκπομπών. Δεύτερον, η

αναλυτική εργασία MIES στρέφεται

στον προσδιορισμό του χαμηλού

κόστους, των αποδοτικών στρατηγικών για να μειώσει τις εκπομπές, παρά
στις έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις εκείνων των στρατηγικών. Αυτό μπορεί
να τους βοηθά να στηριχθούν στα στοιχεία που δεν δομούνται από τον
παραγωγικό τομέα, και επομένως για να χρησιμοποιήσουν τις συμβατικές
περιβαλλοντικές στατιστικές παρά τα περιβαλλοντικά στοιχεία λογιστικής.

8.2.5 ΚΑΝΑΔΑΣ

Το καναδικό πρόγραμμα λογιστικής εφαρμόζεται από το στατιστικό
τμήμα. Είναι ενσωματωμένο σε μια ενιαία προσπάθεια που ονομάζεται
“Econnections: Linking the Environment and the Economy” και περιγράφεται
σε μια σειρά δημοσιεύσεων . Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εργασία
στους λογαριασμούς των φυσικών πόρων , τις περιβαλλοντικές δαπάνες
προστασίας,

την

περιβαλλοντική

λογαριασμούς υλικών ροών , κ.α.

βιομηχανία

προστασίας,

Τα στατιστικά στοιχεία του

τους

Καναδά

φαίνονται πιο ενδιαφέροντα από πολλές άλλες χώρες για την οργάνωση
της

λογιστικής εργασίας

μέσα σε ένα ενιαίο εννοιολογικό πλαίσιο. Η

διαθεσιμότητα της Econnections δημοσίευσης είναι ίσως ένας δείκτης αυτού.
Ο Καναδάς είναι η μόνη χώρα που δημοσιεύει όλους τους λογαριασμούς
των περιβαλλοντικών στοιχείων , μαζί με μια περιεκτική περιγραφή των
μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τους λογαριασμούς .
Η διαθεσιμότητα αυτής της δημοσίευσης, που διανέμεται σε μια έκδοση
εγγράφου καθώς επίσης και σε ένα CD-ROM, έχει ενισχύσει πιθανώς την
εικόνα της λογιστικής εργασίας σαν σύνολο . Δεν είναι σαφές, εντούτοις, εάν
έχει επηρεάσει την πραγματική χρήση των στοιχείων.
Όπως άλλες αναπτυγμένες χώρες, ο Καναδάς έχει χρησιμοποιήσει τα
λογιστικά του στοιχεία, ιδιαίτερα τους λογαριασμούς και τα σχετικά στοιχεία
των μολυσματικών εκπομπών , εκτενώς στην ανάλυσή της κλιματικής
αλλαγής και των στρατηγικών του για τους στόχους του πρωτοκόλλου του
Kioto .

Η χώρα έχει προωθήσει ένα ευρύ σύνολο συζητήσεων

κλιματικές αλλαγές , τις στρατηγικές για την επίτευξη των

για τις

στόχων του

πρωτοκόλλου του Κιότο, και των οικονομικών επιπτώσεων αυτών των
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στρατηγικών.

Οι

συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις οι οποίοι

αποτελούνται από τις ομοσπονδιακές αντιπροσωπείες, τις

επαρχιακές

κυβερνήσεις, ενώσεις βιομηχανίας, ομάδες περιβάλλοντος, και μισθωμένοι
σύμβουλοι, παρακολουθούν την κλιματική αλλαγή
διαφορετικές προοπτικές. Όπως οι

άλλες χώρες,

κάτω από ποικίλες
ενδιαφέρονται για τις

οικονομικώς αποδοτικές στρατηγικές κάτω από τους στόχους

του

πρωτοκόλλου του Κιότο, και χρησιμοποιούν μοντέλα για να αναλύσουν
τους

αντίκτυπους

των

διαφορετικών

φορολογικών

πολιτικών. Ενδιαφέρονται επίσης για τους

και

ρυθμιστικών

αντίκτυπους της μειωμένης

παγκόσμιας ζήτησης για την ενέργεια, ειδικά στην επαρχία Αλμπέρτα, η
οικονομία της οποίας είναι βαριά εξαρτώμενη από την παραγωγή ενέργειας.
Επιπλέον, λόγω των πλούσιων δασικών πόρων του Καναδά, ενδιαφέρονται
να χρησιμοποιήσουν την απομάκρυνση του άνθρακα στα δάση τους για να
αντισταθμίσουν τις εκπομπές τους. Αυτές οι ευρείες ανησυχίες σημαίνουν
ότι η ανάλυση της κλιματικής αλλαγής εξαρτάται όχι μόνο από τους
λογαριασμούς ενέργειας της συγκεκριμένης χώρας αλλά και από τους
δασικούς λογαριασμούς.
Ένα κάπως ασυνήθιστο πρόβλημα προκύπτει από τη χρήση των
στοιχείων που σχετίζονται με την ισχυρή εξάρτηση της Αλμπέρτα από την
παραγωγή ενέργειας για την οικονομία της . Η Αλμπέρτα έχει επηρεασθεί
σημαντικά

από τη μειωμένη ζήτηση της ενέργειας που προκύπτει από το

πρωτόκολλο του Κιότο, δεδομένου ότι η επαρχία είναι μια σημαντική πηγή
ισχύος που βασίζεται στον άνθρακα . Υπάρχει, επομένως, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την ανάλυση των αντίκτυπων σε επίπεδο επαρχίας .
Εντούτοις,

υπάρχουν μόνο δύο μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας στην

Αλμπέρτα. Οι στατιστικές του Καναδά δεν επιτρέπονται για να εκδώσουν
οποιωνδήποτε από τα στοιχεία τους σε ένα επίπεδο ανάλυσης

που θα

επέτρεπε τον προσδιορισμό των μεμονωμένων εταιριών .Αλλά η έκδοση
των επαρχιακών στοιχείων ενέργειας στην Αλμπέρτα θα επέτρεπε στους
χρήστες για να προσδιορίσουν τις πληροφορίες για αυτές τις δύο εταιρίες.
Επομένως δεν είναι πιθανό να γίνει ένα μεγάλος μέρος της εργασίας για την
κατάσταση της Alberta, επειδή θα παραβίαζε την υποχρέωση για την
εμπιστευτικότητα την οποία οι στατιστικές υπηρεσίες του Καναδά μπορούν
να απαιτήσουν από τις εταιρίες κατά την υποβολή των στοιχείων για τις
δραστηριότητές τους.
Ο Καναδάς έχει τοποθετήσει ισχυρή έμφαση στην ανάπτυξη των
περιβαλλοντικών λογαριασμών για τις
ΣΕΛΙΔΑ 107

δαπάνες

προστασίας και τους

GREEN ACCOUNTING AS AN INFORMATION SYSTEM FOR ENVIRONMENT
_______________________________ ΘΡΗΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ_____________________________

λογαριασμούς

στη βιομηχανία περιβάλλοντος. Σε αυτές τις περιοχές το

αρμόδιο τμήμα για την περιβαλλοντική λογιστική στις στατιστικές υπηρεσίες
του Καναδά διευθύνει τις έρευνές του, και δεν εξαρτάται από τα στοιχεία
που συλλέγουν οι άλλοι. Η εργασία τους στο παρελθόν έχει χρηματοδοτηθεί
κατά ένα μέρος από τη βιομηχανία του Καναδά, η οποία είναι χρήστης των
στοιχείων τους που αφορούν τη βιομηχανία του περιβάλλοντος. Για να
δικαιολογήσει το συνυπολογισμό του περιβάλλοντος και για να σχεδιάσουν
τα αποτελεσματικά προγράμματα που θα το υποστηρίξουν , χρειάστηκαν τα
στοιχεία στον τομέα της δραστηριότητας

και της απασχόλησης, και

επομένως συνέβαλαν στο κόστος για την συγκέντρωση αυτών των
στοιχείων. Αυτό έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που
χρησιμοποιείται από πολλές άλλες οργανώσεις , συμπεριλαμβανομένης της
ένωσης για την

ανάπτυξη των

εξαγωγών, το τμήμα εξωτερικών

υποθέσεων, τα καναδικά προξενεία στο εξωτερικό, την καναδική ένωση
βιομηχανίας περιβάλλοντος, και άλλα. .
Ο Καναδάς έχει δημοσιεύσει μια περιγραφική παρουσίαση των στοιχείων
των λογαριασμών του , σε ένα τόμο που ονομάζεται Human Activity and the
Environment 1994 . (Μια ενημερωμένη έκδοση πρέπει να είναι διαθέσιμη το
2000.) Αυτό το βιβλίο επικεντρώνει στα
ζητήματα, παρέχοντας

περιβαλλοντικά και οικονομικά

και τα στατιστικά στοιχεία και τις συνθέσεις των

συνδέσεων μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Αυτό το βιβλίο
στοχεύει

στο γενικό κοινό, αλλά ειδικά στους δασκάλους και τους

δημοσιογράφους που θα ενημερώσουν και τους άλλους .
Αν και οι στατιστικές υπηρεσίες του

Καναδά δεν υπολογίζουν το

πράσινο ακαθάριστο εθνικό προϊόν , διάφορες καναδικές οργανώσεις
χρησιμοποιούν τα στοιχεία των λογαριασμών στον υπολογισμό των μέτρων
της ευημερίας. Οι ερευνητές στην Αλμπέρτα και στον ατλαντικό Καναδά
έχουν χρησιμοποιήσει μερικά

από τα στοιχεία στους υπολογισμούς του

δείκτη προόδου των επαρχιών , ένα μέτρο ευημερίας που περιλαμβάνει και
τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία. Μια ερευνητική ομάδα, συγκεκριμένα
το κέντρο για τη μελέτη των προτύπων διαβίωσης, υπολογίζει το δικό της
δείκτη οικονομικής ευημερίας , το οποίο είναι βασισμένο στην κατανάλωση,
τον πλούτο, την οικονομική

αβεβαιότητα και τη δικαιοσύνη. Έχουν

χρησιμοποιήσει τα στοιχεία λογιστικής για τα

αποθέματα των φυσικών

πόρων και τις εκπομπές του C02 κατά την ανάπτυξη αυτών των δεικτών.
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8.2.6 ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Οι Φιλιππίνες προσφέρουν
αφορά την

πλούσια εμπειρία για άλλες χώρες όσον

περιβαλλοντική λογιστική, επειδή δύο χωριστά, παράλληλα

προγράμματα ήταν εν εξελίξει εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κατά
την δεκαετία του '90. Το 1991 ξεκίνησε
τους φυσικούς πόρους (ENRAP)

το Project για το περιβάλλον και

στο τμήμα περιβάλλοντος και φυσικών

πόρων (DENR), με την οικονομική υποστήριξη από την αντιπροσωπεία των
Ηνωμένων Πολιτειών για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID).Η πρωτοβουλία του
USAID

,έλαβε

τεχνική

υποστήριξη

από

τον

Henry

Peskin,

έναν

οικονομολόγο που εργάστηκε σε αυτό το πεδίο από τη δεκαετία του 70. Το
project ENRAP ακολούθησε την αποκαλούμενη "προσέγγιση Peskin," που
είναι πολύ δεμένη στην οικονομική θεωρία και δεν είναι πάντα συμβατή με
το SNA.
Στα μέσα της δεκαετίας του '90, ο εθνικός στατιστικός πίνακας
συντονισμού (NSCB), και η κυβερνητική αντιπροσωπεία που είναι αρμόδια
για τους εθνικούς εισοδηματικούς λογαριασμούς , ξεκίνησε την εφαρμογή
του

SEEA,

του

ενοποιημένου

συστήματος

της

οικονομικής

και

περιβαλλοντικής λογιστικής . Έλαβαν την οικονομική υποστήριξη και την
τεχνική βοήθεια από τα Ηνωμένα Έθνη για την λογιστική εργασία που ήταν
μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας των Η.Ε που αναφέρθηκε ως
ενοποιημένη

περιβαλλοντική

διαχείριση

για το

βιώσιμο πρόγραμμα

ανάπτυξης.
Οι δηλωμένοι στόχοι του ENRAP είναι να οικοδομήσουν τα στοιχεία που
είναι χρήσιμα για την ανάλυση της δημόσιας πολιτικής και να ενθαρρύνουν
τους σχεδιαστές πολιτικής για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία . Το
πρόγραμμα άρχισε με μια αναζήτηση δεδομένων μέσω της κυβέρνησης, των
ιδιωτικών, και ερευνητικών πηγών . Η εργασία επικεντρώθηκε

στους

λογαριασμούς των δασικών και ορυκτών πόρων , τις δαπάνες της
ρύπανσης, τις δαπάνες για τον περιορισμό της ρύπανσης , και της οικιακής
χρήσης του περιβάλλοντος.
Αντίθετα από τις άλλες χώρες που έλαβαν μέρος σε αυτήν την μελέτη, και
τα δύο φιλιππινέζικα προγράμματα παρήγαγαν πράσινο ακαθάριστο εθνικό
προϊόν.

To

λογαριασμούς

ENRAP δημοσίευσε τους γενικούς μακροοικονομικούς
για

το

1988

και

το

1992,

συμπεριλαμβανομένου

περιβαλλοντικά ρυθμισμένων σχεδίων ακαθάριστου εθνικού προϊόντος,
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υπολογισμένο χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Peskin, η οποία διαφέρει
σημαντικά από τα σύνολα SEEA. Το προσωπικό NSCB έκανε τους
προκαταρκτικούς υπολογισμούς EDP1 και EDP2 του SEEA, αλλά δεν τους
δημοσίευσε ποτέ επίσημα. Έχει υπάρξει ενδιαφέρον για αυτούς τους
αριθμούς από τους σχεδιαστές πολιτικής έξω από το NSCB, ειδικότερα από
τη φιλιππινέζικη Επιτροπή για την

βιώσιμη ανάπτυξη. Εντούτοις, οι

στατιστικοί NSCB εξέφρασαν την απροθυμία να τα

δημοσιεύσουν ως

επίσημες στατιστικές, επειδή δεν είναι πεπεισμένοι ότι τέτοια σύνολα είναι
σημαντικοί δείκτες. Κανένα πρόγραμμα δεν είναι ενήμερο για οποιαδήποτε
πραγματική πολιτική που χρησιμοποιεί το πράσινο ακαθάριστο εθνικό
προϊόν.
Το προσωπικό της ENRAP είναι καλά ενήμερο για το πώς η εργασία
τους, έχει χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς. Παραδείγματος χάριν,
μια πρόσφατη συζήτηση για τη μείωση των αυτοκινητικών εκπομπών πήρε
στοιχεία από τις συγκρίσεις του κόστους και του οφέλους για τις μειώσεις
των εκπομπών σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία διανεμήθηκαν μέσω μιας
υψηλού επιπέδου διάσκεψης σχετικά με το θέμα που οργανώθηκε από το
προσωπικό της ENRAP.
Αντίθετα με την εμπειρία του ENRAP, το προσωπικό του NSCB είναι
λιγότερο ενήμερο για το πώς ή εάν τα στοιχεία τους έχουν χρησιμοποιηθεί.
Η εστίασή τους ήταν στην παραγωγή των στοιχείων, και, όπως τα
περισσότερα εθνικά στατιστικά γραφεία, δεν είναι χρήστες των στοιχείων οι
ίδιοι.

Είναι ενήμεροι ότι το πρόγραμμα ENRAP

είναι σημαντικός

πραγματικός ή πιθανός χρήστης των στοιχείων του NSCB. Αυτό προτείνει
την

ενδεχομένως

καλή

συμπληρωματικότητα

μεταξύ

των

δύο

προγραμμάτων, καθώς το DENR θα μπορούσε να γίνει ένας ισχυρός και
ενημερωμένος χρήστης των λογιστικών δεδομένων του NSCB.
Η

ύπαρξη

δύο

χωριστών

προγραμμάτων

που

χρησιμοποιούν

διαφορετικές μεθόδους, υπολογίζοντας διαφορετικούς αριθμούς όσον αφορά
την μείωση των πόρων

και τις διαφορετικές αξίες υπολογισμού για το

πράσινο ακαθάριστο εθνικό προϊόν , έχει προκαλέσει μερική σύγχυση για
την περιβαλλοντική λογιστική στις Φιλιππίνες. Κατά κάποιον τρόπο τα
προγράμματα έχουν συνεργαστεί αποτελεσματικά, το ENRAP παρέχοντας
τεχνική βοήθεια , και το NSCB οργανώνοντας ένα εργαστήριο στο οποίο
εργάστηκαν για να διευκρινίσουν τις μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ των
δύο προγραμμάτων. Κατά κάποιες άλλες απόψεις , εντούτοις, έχει υπάρξει
μερικός ανταγωνισμός μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα
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ουσιαστικών διαφορών στην προσέγγιση της λογιστικής , αν δεν υπήρχαν
θεσμικές και προσωπικές αντιθέσεις.
Παρά τη σύγχυση που προκλήθηκε από δύο διαφορετικά σχήματα του
πράσινου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος , ο φιλιππινέζος Πρόεδρος
εξέδωσε μια εκτελεστική παραγγελία το 1997 σχετικά με την περιβαλλοντική
λογιστική. Καλεί να συνεχίσουν την εργασία

ως μια

κοινή προσπάθεια

μεταξύ του NSCB, DENR, και της εθνικής οικονομικής αρχής ανάπτυξης.
Αυτό προτείνει μια ενδεχομένως-αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των
στατιστικών, των οικολόγων, και των οικονομικών σχεδιαστών πολιτικής.
Εάν τα επαρκή στοιχεία είναι διαθέσιμα για όλα αυτά τα ιδρύματα, κατόπιν οι
Φιλιππίνες θα μπορούσαν να παρέχουν ένα καλό παράδειγμα για το πώς οι
στατιστικοί και οι οικονομολόγοι θα μπορούσαν να εργαστούν μαζί, οι
πρώτοι παράγοντας τα στερεότυπα στοιχεία λογιστικής ενώ οι τελευταίοι
εφαρμόζοντάς τα στην αναλυτική και πολιτική εργασία.

8.2.7 ΝΑΜΙΜΠΙΑ
4········Η·····ΜΙΙΗ····ΙΗ··Μ·····Μ················Μ·········Ν·············»

Η εργασία της Ναμίμπια στη λογιστική των φυσικών πόρων άρχισε στα
μέσα της δεκαετίας του '90 με την οικονομική υποστήριξη από το USAID και
τη σουηδική διεθνή αντιπροσωπεία ανάπτυξης, SIDA. Η Ναμίμπια είναι
φτωχή, με μεγάλη ξηρασία χώρα στη νότια Αφρική, της οποίας η οικονομία
είναι κατά ένα μεγάλο μέρος εξαρτώμενη από τους φυσικούς πόρους , και
δεν έχει σχεδόν καμία βιομηχανία. Συνεπώς, η περιβαλλοντική λογιστική έχει
στραφεί εξ ολοκλήρου στα φυσικά στοιχεία, χωρίς την προσοχή σε όλα τα
ζητήματα ρύπανσης που κυριαρχούν στην εργασία των αναπτυγμένων
χωρών. Η εργασία επικεντρώνεται στο ύδωρ, την αλιεία, τα μεταλλεύματα,
και το ζωικό κεφάλαιο, και ένα πρόγραμμα είναι επίσης εν εξελίξει σχετικά με
την ενέργεια.
Το πρόγραμμα λογιστικής των φυσικών πόρων , το NRA έχει εφαρμοστεί
στη

διεύθυνση

των

περιβαλλοντικών

υποθέσεων

του

υπουργείου

περιβάλλοντος και τουρισμού. Η διεύθυνση λειτουργεί όπως ένα πολιτικό
κατάστημα για το υπουργείο. Επίσης στεγάζεται στη διεύθυνση ένα άλλο
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο
οικοδόμηση του δυναμικού

, που στοχεύει

συγκεκριμένα στην

στα περιβαλλοντικά οικονομικά και την

ενθάρρυνση της χρήσης των οικονομικών προσεγγίσεων στην ανάλυση των
περιβαλλοντικών ζητημάτων. Τα δύο προγράμματα λειτουργούν μαζί. Το
αρχικό αποτέλεσμα του NRA ήταν οι πολιτικές μελέτες, παρά η δημοσίευση
των στοιχείων της λογιστικής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
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εργασίας NRA είναι μια εστίαση στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις
μακροοικονομικές αναλύσεις.
Το πρόγραμμα NRA κάνει εκτενή εργασία στην λογιστική για το νερό, το
οποίο είναι το πιο κρίσιμο και περιορισμένο στοιχείο φυσικών πόρων στη
Ναμίμπια. Σε ένα τέτοιο ξηρό πλαίσιο, η επιβεβαίωση ότι το διαθέσιμο νερό
χρησιμοποιείται κατά έναν οικονομικώς αποδοτικό τρόπο είναι κρίσιμη. Το
πρόγραμμα έχει αναλύσει τη χρήση του νερού από τον οικονομικό τομέα,
και έχει δημοσιεύσει τους αριθμούς συγκρίνοντας την προστιθέμενη αξία ανά
τη μονάδα του νερού από τον κάθε τομέα με τη συμβολή του κάθε τομέα
στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν . Αυτοί οι αριθμοί έχουν αναφερθεί ευρέως σε
μια σειρά μελετών που διεξήχθησαν στη χώρα στα προηγούμενα δύο έτη.
Μπορούν να οδηγήσουν σε δραματικά συμπεράσματα για τη στρατηγική της
χώρας όσον αφορά την κατανομή των πόρων . Παραδείγματος χάριν,
εμφανίζουν ότι εκείνη η προστιθέμενη αξία ανά μονάδα του ύδατος που
χρησιμοποιείται είναι $ 7,2 ανά κυβικό μέτρο

για τη γεωργία, ενώ είναι

κοντά σε $200 για τις κατασκευές και σχεδόν $575 για τον τομέα των
υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η τιμή του νερού στην εμπορική γεωργία είναι
ιδιαίτερα επιδοτούμενη στη Ναμίμπια (όπως, πράγματι, στις περισσότερες
χώρες), αυτό το αποτέλεσμα έχει προσελκύσει την ιδιαίτερη προσοχή.
Η διαδεδομένη προσοχή για αυτούς τους αριθμούς έχει παραγάγει την
εξίσου διαδεδομένη συζήτηση μεταξύ των οικονομολόγων για το εάν
αποτελούν έναν πραγματικά σημαντικό δείκτη. Ο εννοιολογικός στόχος
μιας τέτοιας ανάλυσης είναι να υπολογιστεί η αξία του νερού , ποια θα ήταν
η τιμή του εάν πωλούνταν , ή το οικονομικό μίσθωμα που θα κερδίζονταν
από

τους χρήστες . Στη περίπτωση που το νερό τιμολογείται,

η τιμή

απεικονίζει τις δαπάνες για την απόσπασή του από το έδαφος ,της
επεξεργασίας και διανομής του και όχι το κόστος σπανιότητας για το ίδιο .
Συνεπώς, οι τιμές ύδατος δεν εξυπηρετούν να εξασφαλίσουν ότι ο πόρος θα
διανεμηθεί σύμφωνα με την πραγματική αξία του. Ο υπολογισμός μιας τιμής
ή ενός μισθώματος για το νερό είναι πολύ δύσκολος, ενώ ο υπολογισμός
της προστιθέμενης αξίας για κάθε μονάδα νερού από τους διαφόρους τομείς
είναι

σχετικά εύκολος. Προφανώς, το αποτέλεσμα για τον τομέα των

υπηρεσιών και τις κατασκευές εξαρτάται από πολλά άλλα στοιχεία εκτός
από το νερό , ενώ το τελευταίο είναι μια σημαντική πρώτη ύλη στη γεωργία.
Επομένως εννοείται ότι η προστιθέμενη αξία ανά τη μονάδα του νερού θα
είναι υψηλότερη στις υπηρεσίες και τις κατασκευές από ότι στη γεωργία.
Αυτή η συζήτηση εμφανίζει μερικές από τις δυσκολίες στη χρησιμοποίηση
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των λογαριασμών των φυσικών πόρων για πολιτικούς σκοπούς .Μερικοί
οικονομολόγοι έχουν συμπεράνει

ότι οι αναλυτές δεν πρέπει να

υπολογίσουν την προστιθέμενη αξία ανά μονάδα του νερού , επειδή είναι
τόσο εύκολο για τους χρήστες να παρερμηνεύσουν το δείκτη και να τον
χρησιμοποιήσουν σαν να

ήταν μια τιμή νερού. Σε μια πρόσφατη

συνεδρίαση των οικονομολόγων, ακόμα και ομιλητών που ήταν καλά
ενήμεροι για τα όρια αυτού του αριθμού αναφέρθηκαν σε αυτό ακούσια ως
«αξία του νερού». Άλλοι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι παρά τα όριά του,
ο αριθμός προστιθέμενης αξίας είναι χρήσιμος. Παραδείγματος χάριν, οι
διεθνείς συγκρίσεις της προστιθέμενης αξίας ανά τη μονάδα του νερού μέσα
στον ίδιο τομέα μπορεί να είναι ενδιαφέρον - αν και ακόμα και εκεί μπορεί
να μην

σαφής εάν απεικονίζουν τις σχετικές αποδοτικότητες της

οικονομικής δραστηριότητας της χώρας ή την σχετική σπανιότητα του νερού.
Το πρόγραμμα NRA έχει επεκτείνει την εργασία στους λογαριασμούς
αλιείας, και ιδιαίτερα στην εθνική πολιτική "Namibianization" στην κατανομή
της ποσόστωσης της αλιείας. Το πρόγραμμα εξέτασε το μίσθωμα
βιομηχανία της αλιείας , εστιάζοντας σε αυτούς που λαμβάνουν
ποσόστωση

στην
την

και εάν τα μισθώματα αλιείας συσσωρεύονταν στη χώρα. Η

πολιτική Namibianization συνεπάγεται μια ρητή απόφαση να επιτραπούν οι
κύριες επιχειρήσεις της Ναμίμπια για να διατηρήσουν περισσότερα από τα
μισθώματα αλιείας που παράγουν

παρά οι ξένες επιχειρήσεις . Αυτό

σημαίνει ότι ο δημόσιος τομέας θα αποποιηθεί μερικών από τα μισθώματα
προκειμένου να παραχθεί η εσωτερική απασχόληση και να ενισχυθούν οι
Ναμιμπιανοί να αναλάβουν βαθμιαία την βιομηχανία της αλιείας από τις
ξένες εταιρίες που την εξουσιάζουν. Η λογιστική ανάλυση έκανε πιθανό τον
προσδιορισμό

του

κόστους αυτής της πολιτικής, επιτρέποντας τους

σχεδιαστές πολιτικών για να αποφασίσουν εάν αυτό είναι μια λογική τιμή για
την κυβέρνηση να πληρώσει , σε αντάλλαγμα για τις εργασίες που
δημιουργούνται.
Οι ερευνητές NRA επεκτάθηκαν παραπέρα , κοιτάζοντας στις εταιρείες
της Ναμίμπια για το εάν τα εισοδήματά τους αυξήθηκαν πραγματικά μέσα
στη χώρα. Βρήκαν τα στοιχεία ότι στην πραγματικότητα οι ξένες εταιρίες
ήταν σε θέση να διατηρήσουν τον έλεγχο των αλιευτικών επιχειρήσεων
βάζοντας επικεφαλή έναν Ναμιμπιανό , έτσι ώστε να επωφεληθούν από τη
μείωση των ποσοστώσεων

αλλά ακόμα δεν ωφέλησαν σημαντικά τους

εργαζομένους της Ναμίμπια.
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Αυτό δείχνει τους πιθανούς κινδύνους που περιλαμβάνονται στη σύνδεση
της αναλυτικής εργασίας με την περιβαλλοντική λογιστική. Η εμπειρία άλλων
χωρών

έχει

τονίσει

την

ανάγκη

να

εξασφαλιστεί

ότι

τα

στοιχεία

χρησιμοποιούνται, και να προτείνει ότι οι λογιστές και οι αναλυτές πρέπει να
εργαστούν μαζί εάν τα στοιχεία αυτά πρέπει να έχουν ένα αντίκτυπο στην
πολιτική .

8.2.8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το γερμανικό ομοσπονδιακό στατιστικό γραφείο (FSO) άρχισε την
εργασία στην περιβαλλοντική λογιστική στη δεκαετία του '80, στρέφοντας
αρχικά στις περιβαλλοντικές

δαπάνες και την ενέργεια. Αυτή τη στιγμή

επικεντρώνεται στους φυσικούς λογαριασμούς , και αφήνει τη διαμόρφωση
και την αξιολόγηση στους οικονομολόγους έξω από την κυβέρνηση. Η
εστίαση της εργασίας είναι στα υλικά και τους λογαριασμούς ενέργειας, τους
φυσικούς πίνακες εισόδου-εξόδου , τα ετήσια στοιχεία στη ρύπανση του
αέρα και του νερού , τα στερεά απόβλητα, και τη χρήση του εδάφους από
τη βιομηχανία. Το επιστημονικό συμβούλιο συμβουλεύει το FSO για την
περιβαλλοντική λογιστική εργασία του . Έχει αφιερώσει ένα μέρος της
προσοχής του στην εστίαση του FSO στους φυσικούς λογαριασμούς.
Η αίσθηση του συμβουλίου είναι ότι οι πράσινοι λογαριασμού του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος

που συστήνονται στο SEEA δεν είναι

χρήσιμοι επειδή δεν συλλαμβάνουν τη δομική αλλαγή που θα εμφανιζόταν
εάν η χώρα επρόκειτο να εφαρμόσει τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές
πολιτικές.
To FSO λειτουργεί σε συνεργασία με τα οικονομικά ερευνητικά ιδρύματα
που χρησιμοποιούν τα στοιχεία της λογιστικής για να χτίσουν τα
μακροοικονομικά μοντέλα εξετάζοντας τις συνδέσεις μεταξύ της οικονομίας
και του περιβάλλοντος. Τέτοια μοντέλα έχουν διαδραματίσει έναν σημαντικό
ρόλο στη συζήτηση σχετικά με τους πράσινους φόρους στη Γερμανία και σε
άλλες πολιτικές συζητήσεις. Παραδείγματος χάριν, το κέντρο για την
ευρωπαϊκή οικονομική έρευνα στο Μανχάιμ αναλύει τους αντίκτυπους της
κλιματικής αλλαγής και της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο του Κιότο στην
Ευρώπη, ενώ το γερμανικό ίδρυμα για την οικονομική έρευνα στο Βερολίνο
εργάζεται σε σύμβαση με την

ομοσπονδιακή αντιπροσωπεία για το

περιβάλλον και την τάση στις γερμανικές εκπομπές του C02.
Η κοινωνία για την έρευνα στην οικονομική δομή (Gesellschaft fur
Wirtschaftliche Strukturforschung, ή GWS), μια ερευνητική ομάδα που
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συνδέεται με το πανεπιστήμιο Osnabruck, έχει κάνει

εκτενή εργασία σε

συνεργασία με το FSO. Στα πλαίσια των υπαρχουσών πολυτμηματικών
μοντέλων στη διαμόρφωση της γερμανικής οικονομίας, έχουν προσθέσει τα
στοιχεία για να εξετάσουν τις συνδέσεις μεταξύ της ρύπανσης, της χρήσης
ενέργειας, και της οικονομίας. Αυτό χρησιμοποιείται για να αναλύσει τους
οικονομικούς αντίκτυπους της επίτευξης των στόχων της χώρας κάτω από
το πρωτόκολλο του Κιότο.

Στην προσπάθεια τους αυτή έχουν την

υποστήριξη από την ομοσπονδιακή αντιπροσωπεία περιβάλλοντος, η οποία
ενδιαφέρεται για τον σχεδιασμό των επιδράσεων των εναλλακτικών
οικονομικών και φορολογικών πολιτικών στην κατανάλωση της ενέργειας,
τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, την

ρύπανση του

αέρα, και την

οικονομία.
Η Γερμανία είναι ο ηγέτης στην ανάπτυξη των λογαριασμών ροής υλικών
(MFA). Ο όρος "λογαριασμοί ροής υλικών" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
αναφερθεί

σε

πολλά

διαφορετικά

είδη

δεδομένων.

Εννοιολογικά,

παραλληλίζουν τη δομή των εθνικών εισοδηματικών λογαριασμών , αλλά
περιλαμβάνουν τα φυσικά στοιχεία για τη ροή των υλικών παρά τα
νομισματικά στοιχεία για τις οικονομικές ροές. Οι μονάδες είναι γενικά μέτρα
του βάρους, αν και θα μπορούσαν να είναι μέτρα του όγκου. Οι εθνικοί
λογαριασμοί ροής υλικών (MFAs)

ακολουθούν το βάρος διάφορων ειδών

υλικών:
■

είσοδοι στην παραγωγή.

■

ενδιάμεσα παραγόμενα υλικά

■

"βοηθητικά υλικά" που φιλτράρονται έξω κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας παραγωγής και γίνονται απόβλητα (ή υπόλοιπα), και

■

υλικά που

κινούνται

προσεγγίσουν

μέσα στο περιβάλλον προκειμένου να

τους φυσικούς πόρους ,όπως

το χώμα που

ανασκάπτεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Τα τελευταία δύο αντικείμενα μαζί καλούνται ως "κρυμμένες ροές" στην
υλική ορολογία της λογιστικής. Η ανίχνευση αυτών των κρυμμένων ροών
είναι μια από τις βασικές δομικές διαφορές μεταξύ των MFAs και των
συμβατικών λογαριασμών. Τα γερμανικά MFAs ακολουθούν επίσης τις
κρυμμένες ροές που παράγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής από τις
εισαγωγές, υπολογίζοντας τους όγκους των αποβλήτων και των υλικών που
κινούνται στις χώρες από τις οποίες τα εισαγόμενα αγαθά αγοράζονται.
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Αυτές οι ξένες κρυμμένες ροές καλούνται το "oaKi0io"(rucksack).15 Τα MFAs
αθροίζουν και τα

στοιχεία

αυτά , συμπεριλαμβανομένου του σακιδίου,

στους τομείς και τα υλικά για να υπολογίσουν τη "συνολική υλική απαίτηση"
(TMR) της οικονομίας. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ανάλογο με το
ακαθάριστο εθνικό προϊόν στο ότι παρέχει έναν ενιαίο συνολικό δείκτη των
ροών στην οικονομία. Εντούτοις, επειδή περιλαμβάνει και τις εσωτερικές
κρυμμένες ροές και τα διεθνή σακίδια παρέχει ένα περιεκτικότερο μέτρο από
το συμβατικό δείκτη.

8.2.9 ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Η κατάσταση της λογιστικής στις ΗΠΑ είναι διαφορετική από τις άλλες
χώρες που μελετώνται. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει
οποιαδήποτε περιβαλλοντική λογιστική υπό αυτήν τη μορφή από το 1995,
όταν

το συνέδριο σταμάτησε την εργασία που ήταν προωθημένη στο

γραφείο της οικονομικής ανάλυσης (ΒΕΑ) και απαγόρευσε ρητά την
αντιπροσωπεία από το να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τα κεφάλαιά
του για αυτόν το λόγο. Στην

κατεύθυνση του Κογκρέσου, το τμήμα

εμπορίου, όπου το ΒΕΑ στεγάζεται, ρώτησε την εθνική ακαδημία των
επιστημών για να οργανώσει μια ειδική επιτροπή για να κάνει τις συστάσεις
σχετικά με αυτό που οι ΗΠΑ πρέπει να κάνουν σε αυτόν τον χώρο. Η
έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 1999 (Nordhaus και
Kokkelenberg, 1999) σύστησε ότι η ΒΕΑ θα επαναλάβει την εργασία στην
περιβαλλοντική

λογιστική

με

ένα

πολύ

φιλόδοξο

πρόγραμμα

δραστηριοτήτων που πηγαίνει αρκετά πέρα από αυτό που οι περισσότερες
από τις χώρες που ερευνούνται σε αυτήν την μελέτη έχουν κάνει. Εντούτοις
οι συστάσεις της επιτροπής δεν έχουν εφαρμοστεί..
Παρά αυτήν την κατάσταση, είναι χρήσιμο να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ.
Η ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι εάν η περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική
είναι απαραίτητη
παραπάνω

,

για να επιτύχει τους στόχους που αναφέρθηκαν
όπως

η

οικοδόμηση

και

η

χρησιμοποίηση

των

μακροοικονομικών δεικτών που περιλαμβάνουν το περιβάλλον, συνδέοντας
τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά στοιχεία στην ανάλυση των τομεακών

15Το οικολογικό σακίδιο είναι το συνολικό βάρος της υλικής ροής "που φέρεται από"
ένα αντικείμενο της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του .Η
οικολογική έννοια σακιδίων εξετάζει τους μετατοπισμένους περιβαλλοντικούς
αντίκτυπους αλλά έχει μια πιο τεχνική εστίαση. Σχετίζεται με τη μείωση της έντασης
των υλικών και της μη αποδοτικότηταε των πόρων.
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και πολιτικών ζητημάτων. Μέχρι το σημείο που αυτές οι δραστηριότητες
εμφανίζονται εν τη απουσία των επίσημων περιβαλλοντικών λογαριασμών ,
θα πρότεινε ότι η ίδια η λογιστική δεν είναι ουσιαστική. Εντούτοις εάν μερικές
από αυτές τις δραστηριότητες δεν είναι πιθανές, η απουσία τους προτείνει
την προστιθέμενη αξία της οικοδόμησης ενός επίσημου συστήματος
περιβαλλοντικών λογαριασμών.
Η αντιπροσωπεία της αμερικανικής περιβαλλοντικής προστασίας (ΕΡΑ)
διατηρεί τις βάσεις δεδομένων για τον έλεγχο και τις εκπομπές ρύπανσης
που θα διαμόρφωναν τις ομάδες δεδομένων

ενός περιβαλλοντικού

λογιστικού συστήματος . Μεταξύ των πιο σημαντικών είναι η βάση
δεδομένων AIRS16 (αερομετρικό σύστημα

ανάκτησης πληροφοριών), η

οποία παρέχει τα στοιχεία για τις μολυσματικές εκπομπές ανά κάθε τομέα,
και τον τοξικό κατάλογο έκδοσης, που αποτελείται από τις πληροφορίες για
τις εκδόσεις των τοξικών χημικών ουσιών σε όλα τα περιβαλλοντικά μέσα .
Μια άλλη ουσιαστική πηγή στοιχείων που διατηρείται από την ΕΡΑ είναι το
σύνολο των μολυσματικών εκπομπών καύσης των καυσίμων , το οποίο
χρησιμοποιείται για να υπολογίσουν την κινητή

πηγής ρύπανσης

βασίζεται στην κατανάλωση καυσίμου και τον τύπο οχημάτων. Η

που
ΕΡΑ

διατηρεί επίσης πολλά είδη στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην ανάπτυξη των περιβαλλοντικών λογαριασμών , εν τούτοις από μόνα
τους δεν σχετίζονται αρκετά .Για παράδειγμα,
φυτοφάρμακα

τεχνικά στοιχεία για τα

στις Ηνωμένες Πολιτείες, πληροφορίες για τις επικίνδυνες

περιοχές και τις επιχειρήσεις αποβλήτων που χειρίζονται τα απόβλητα, και
στοιχεία για την ποιότητα του πόσιμου νερού.
Οι ερευνητές στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ έχουν
ενσωματώσει τις σημαντικές βάσεις δεδομένων ΕΡΑ για τις μολυσματικές
εκπομπές σε ένα σύστημα ανάλογο
ευρωπαϊκών χωρών με τη

με το

σύστημα ΝΑΜΕΑ πολλών

χρήση μικρής κλίμακας λογαριασμών ροής.

Έχουν δημιουργήσει ένα βασισμένο στο WEB σύστημα και μια βάση
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την "αξιολόγηση του κύκλου ζωής
οικονομικών δεδομένων (EIOLCA).O

χρήστης επιλέγει έναν οικονομικό

16 To AIRS είναι μια βασισμένη σε υπολογιστή “αποθήκη” των πληροφοριών για την
αερομεταφερόμενη ρύπανση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες μέλη της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO). To AIRS διευθύνεται από την περιβαλλοντική
αντιπροσωπεία προστασίας ( US ΕΡΑ). Το 2001, η ΕΡΑ άλλαξε το αερομετρικό
σύστημα ανάκτησης πληροφοριών (AIRS) σε μια βάση δεδομένων που είναι απλώς
σχετική με τον έλεγχο της συμμόρφωσης των στάσιμων πηγών ατμοσφαιρικής
ρύπανσης με τους κανονισμούς της :Το υποσύστημα AFS(Air Facility Subsystem).
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τομέα και προσδιορίζει την αξία του

αυξανόμενου αποτελέσματος από

αυτόν τον τομέα. Το πρόγραμμα επιστρέφει εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων
της αύξησης στη ρύπανση , τη νομισματική αξία της περιβαλλοντικής ζημίας
που προκαλείται από αυτήν την ρύπανση, την αύξηση στην οικονομική
δραστηριότητα, και άλλες πληροφορίες. Αυτό το σύστημα είναι βασισμένο
στον πίνακα εισόδου/εξόδου προϊόντων που δημιουργήθηκε το 1992, ο
οποίος χωρίζει την οικονομία σε 485 τομείς προϊόντων που συνδέονται με
τους SIC

κώδικες. Οι αντίκτυποι ρύπανσης προέρχονται από τη βάση

δεδομένων AIRS και υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τους συντελεστές
καύσης . Το σύστημα χρησιμοποιείται από τις μεμονωμένες εταιρίες για να
προσδιορίσει τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς αντίκτυπους των
αλλαγών στις διαδικασίες παραγωγής τους. Παραδείγματος χάριν, μια
εταιρία το χρησιμοποίησε όπως αποφάσισαν να μετατοπιστούν προς τη
χρήση ανακυκλώσιμης συσκευασίας για τον εξοπλισμό υπολογιστών. Ενώ η
απόφασή τους βασίστηκε καθαρά στις οικονομικές εκτιμήσεις , στην εταιρική
δημοσιότητα για την κίνηση τόνισαν τη χρήση του συστήματος EIOLCA για
να

υπολογίσουν

τα

προκύπτοντα

περιβαλλοντικά

οφέλη,

σαφώς

επιδιώκοντας να παρουσιαστούν ως περιβαλλοντικά ευαίσθητη εταιρία..
Μέχρι το 1994, το γραφείο της απογραφής διεύθυνε μια έρευνα των
δαπανών μείωσης και ελέγχου της ρύπανσης (PACE). Αυτό περιέλαβε μια
σημαντική μερίδα των στοιχείων που άλλες χώρες ενσωματώνουν στους
περιβαλλοντικούς

λογαριασμούς

των

Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από την

δαπανών

προστασίας

τους.

ΕΡΑ και τους μη κυβερνητικούς

αναλυτές για να αξιολογήσει και το άμεσο κόστος του ελέγχου της ρύπανσης
και τις έμμεσες επιδράσεις του στην οικονομία συνολικά. Παραδείγματος
χάριν, το 1997 η ΕΡΑ το χρησιμοποίησε σε μια μελέτη των ιστορικών και
σχεδιαζόμενων

δαπανών και των οφελών της πράξης για τον καθαρό

αέρα που κλήθηκε από το συνέδριο (USEPA 1997 και 1999). Το 1994 η
έρευνα PACE διακόπηκε για τους δημοσιονομικούς λόγους. Αυτό γίνεται
αντιληπτό ευρέως από τους οικονομολόγους και τους περιβαλλοντικούς
σχεδιαστές πολιτικής να είναι μια σημαντική απώλεια. Ο συμβουλευτικός
πίνακας επιστήμης της ΕΡΑ έχει συστήσει έντονα στο διοικητή ότι η έρευνα
επαναλαμβάνεται και τα μέτρα λαμβάνονται για να εξετάσουν το χάσμα
στην χρονική σειρά διάταξης που προκαλείται από την αναστολή της. Αυτό
είναι ιδιαίτερης σημασίας δεδομένου ότι οι ερωτήσεις έχουν προκύψει για
την ακρίβεια των προηγούμενων προβλέψεων του περιβαλλοντικού κόστους
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προστασίας, το οποίο θα μπορούσε να ελεγχθεί εάν τα πραγματικά στοιχεία
δαπανών ήταν διαθέσιμα.
Η έρευνα PACE είναι μια περίπτωση όπου υπάρχει μια σαφής πολιτική
ανάγκη για στοιχεία που είναι μέρος των περιβαλλοντικών λογαριασμών. Η
απουσία ενός επίσημου προγράμματος για την περιβαλλοντική λογιστική
δεν είναι το πρόβλημα εδώ αλλά είναι τα ίδια τα στοιχεία .
Παρά την έλλειψη ενός πλαισίου λογιστικής και την αναστολή των
στοιχείων της PACE , η ιδιαίτερη προσπάθεια στρέφεται στις προσπάθειες
να αξιολογηθεί το κόστος και οι μακροοικονομικοί αντίκτυποι της μείωσης
των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Αυτό εξαρτάται μερικά στην εκτενή
προσφορά ενέργειας, την ζήτηση, και τα στοιχεία τιμής που διατηρούνται
από το τμήμα ενέργειας (DOE).Το περιεχόμενο της πολιτικής και οι στόχοι
τέτοιων προσπαθειών είναι διαφορετικοί στις ΗΠΑ από την Ευρώπη,
δεδομένου ότι το πρωτόκολλο του Κιότο δεν έχει διαβιβαστεί στη Σύγκλητο
και υπάρχει ιδιαίτερη αντίθεση για να γίνει αυτό. Εντούτοις οι άνθρωποι σε
όλες τις πλευρές του ζητήματος στηρίζονται στα παρόμοια είδη αναλυτικής
εργασίας. Παραδείγματος χάριν, η διοικητική μέριμνα πληροφοριών
DOE

της

χρησιμοποίησε ένα μακροοικονομικό μοντέλο της αμερικανικής

οικονομίας για να προβάλει τις επιπτώσεις ζήτησης και της τιμής ενέργειας
στην επίτευξη

των αμερικανικών στόχων κάτω από το πρωτόκολλο του

Κιότο, που αποκρίνεται σε ένα αίτημα από το συνέδριο (USDOE 1999). Οι
οικονομολόγοι ενέργειας έχουν χτίσει μια σειρά μοντέλων των ΗΠΑ και της
παγκόσμιας

ζήτησης ενέργειας, που χρονολογούνται

πίσω στις κρίσεις

ενέργειας της δεκαετίας του 70, η οποία χρησιμοποιείται τώρα για να
εξετάσει τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής (π.χ. Nordhaus 1991).
Οι

ΗΠΑ

έχουν επίσης

μια

μερίδα από τα

στοιχεία που

θα

χρησιμοποιούνταν για να χτίσουν τους λογαριασμούς του υπεδάφους. Εκτός
από τα στοιχεία ενέργειας της DOE , αυτοί περιλαμβάνουν τα στοιχεία που
διατηρούνται από τις εμπορικές ενώσεις βιομηχανίας και τις αμερικανικές
γεωλογικές έρευνες (USGS) όπως το εθνικό συμβούλιο πετρελαίου. Τα
στοιχεία USGS περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των αποθεμάτων και των
ροών μιας ευρείας σειράς μεταλλευμάτων, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις
εκτιμήσεις της νομισματικής αξίας των αποθεμάτων. Ο στόχος μεγάλου
τμήματος αυτής της εργασίας είναι να σχεδιάσει την προσφορά , ώστε να
προλάβει πιθανούς περιορισμούς στην οικονομική ανάπτυξη ή αλλαγές
στην τιμή.
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To παγκόσμια ίδρυμα πόρων, με την υποστήριξη από την ΕΡΑ και άλλες
πηγές, χτίζει τους εθνικούς υλικούς λογαριασμούς ροής για τις Ηνωμένες
Πολιτείες (Adriaanse et al 1997) .Οι χρηματοδότες της ΕΡΑ βλέπουν την
εργασία σαν ένα πειραματικό πρώτο βήμα προς τον προσδιορισμό των
εφαρμογών των πιο λεπτομερών και αποσυντεθειμένων στοιχείων αυτού
του τύπου, ίσως κατά μήκος των γραμμών της βιομηχανικής οικολογικής
εργασίας στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα
στη χρησιμοποίηση των λογαριασμών για να προσδιορίσουν τους τομείς ή
τα

υλικά

για

τους

οποίους

οι

ευκαιρίες

ανακύκλωσης

ή

επαναχρησιμοποίησης ξεπερνούν την εξαγωγή του πρόσθετου υλικού από
το περιβάλλον. Βλέπουν την τρέχουσα εργασία

χρήσιμη όχι τόσο πολύ

επειδή τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα έχουν τις σαφείς πολιτικές
επιπτώσεις, αλλά επειδή το πλαίσιο που χρησιμοποιείται θα καταλύσει την
ανάπτυξη των νέων ιδεών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της χρήσης
των υλών.

8.3 Μετρώντας την πρόοδο προς μια βιώσιμη οικονομία

Ο πιο φιλόδοξος στόχος των περιβαλλοντικών λογαριασμών είναι ότι θα
επιτρέψουν σε μας για να μετατοπίσουμε τις οικονομίες μας επάνω σε ένα
βιώσιμο μονοπάτι ή, λιγότερο φιλόδοξα, ότι θα παράσχουν τους νέους
μακροοικονομικούς

δείκτες

που

λαμβάνουν

υπόψη

το

ρόλο

του

περιβάλλοντος στην οικονομία. Θα μπορούσαν να κάνουν αυτό με την
παροχή των σημάτων που απεικονίζουν όχι μόνο το μέγεθος της
οικονομίας, αλλά το βαθμό στον οποίο εκείνο το μέγεθος εξαρτάται από την
καταστροφή των πόρων

από τους οποίους

εξαρτάται. Οι περιπτώσεις

προτείνουν ότι δεν επιτυγχάνουμε αυτόν τον στόχο.
Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, το λογιστικό σύστημα θα πρέπει κατ’
ελάχιστο

να ενσωματώνει

πληροφορίες

για την νομισματική

αξία της

περιβαλλοντικής ζημιάς , γεγονός το οποίο θα μπορεί να συγκριθεί σε
πλαίσιο κόστους με μέτρα της οικονομικής προόδου που συνδέονται με
την ζημιά. Οι λογαριασμοί επίσης θα πρέπει να περιλάβουν κάποιο τύπο
συνολικών δεικτών που περιλαμβάνουν την αξία των μη-πωλημένων
αγαθών και των υπηρεσιών καθώς επίσης και των αλλαγών σε αυτές τις
τιμές κατά τη διάρκεια του χρόνου εάν το περιβάλλον καταστρέφεται λόγω
της οικονομικής ανάπτυξης.
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Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν

συμπεριλαμβάνεται

στους

αναφερόμενους λογαριασμούς, με εξαίρεση το πρόγραμμα των Φιλιππινών
ENRAP. Σε διαφορετικό βαθμό, αυτά τα είδη προσπαθειών αναλαμβάνονται
έξω από το πλαίσιο λογιστικής.
Διάφοροι παράγοντες μπορούν να ρίξουν το φως στο γιατί

οι

περιβαλλοντικοί λογαριασμοί δεν επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο. Πρώτα, ο
απλός μακροοικονομικός δείκτης που προτάθηκε από την SEEA μπορεί να
μην είναι επαρκής

να μας πει περισσότερα για την βιωσιμότητα . Οι

λογιστές στο πρόγραμμα NSCB υπολόγισαν το EDP1 και το EDP2, αλλά
ούτε αυτοί ούτε τα μέλη του εθνικού στατιστικού συντονισμού δεν
αισθάνθηκαν ότι η έννοια αυτών των δεικτών ήταν αρκετά σαφής. Το
σουηδικό εθνικό ίδρυμα για την οικονομική έρευνα μεταγλώττισε τα στοιχεία
που περιέχονται στους EDP1 και EDP2, αλλά ήταν εξίσου απρόθυμο να
δημοσιεύσει τα σύνολα. Το πρόγραμμα των Φιλιππινών ENRAP δημοσίευσε
το

περιβαλλοντικά-προσαρμοσμένο ακαθάριστο εθνικό προϊόν που

εμπεριείχε την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής ζημιάς. Βρήκαν, εντούτοις,
ότι κανένας δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά για την χρησιμοποίηση των
αποτελεσμάτων, αν και υπήρξε ενδιαφέρον για μερικές από τις αξίες των
ζημιών.
Κατά συνέπεια οι σχετικά απλοί μακροοικονομικοί δείκτες λογιστικής
μπορούν να είναι ανεπαρκείς να μας πουν εάν οι οικονομίες μας
ακολουθούν

ένα βιώσιμο μονοπάτι. Τα σχήματα SEEA δεν λαμβάνουν

υπόψη το κόστος που προκαλείται από την περιβαλλοντική ζημία, και
επομένως στερούνται ένα από τα σημαντικά στοιχεία της ανησυχίας όσον
αφορά τον έλεγχο της βιωσιμότητας . Οι αριθμοί Peskin δεν περιλαμβάνουν
εκτιμήσεις τέτοιων ζημιών, αλλά υπάρχει ακόμα λίγο ενδιαφέρον για τη
χρησιμοποίηση τους. Κανένας από αυτούς τους δείκτες δεν συλλαμβάνει τις
οικονομικές ρυθμίσεις που θα εμφανίζονταν εάν επρόκειτο να τρέξουμε
πραγματικά την οικονομία μας σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο.
Αυτό προτείνει ότι μια πιο σύνθετη προσέγγιση απαιτείται

για να

αναπτύξει σημαντικά μέτρα βιωσιμότητας . Οι Κάτω Χώρες έχουν αναλάβει
δύο τέτοιες αναλύσεις, μια που βασίζεται
ακολουθώντας την

στο πλαίσιο ΝΑΜΕΑ και άλλη

προσπέλαση Hueting στο βιώσιμο εθνικό εισόδημα.

Κανένας από αυτούς δεν έχει ενσωματωθεί στο σύστημα λογιστικής ως
στερεότυπη δραστηριότητα, αν και ο Hueting υποστηρίζει ότι η

δική του

ανάλυση είναι λογιστική μάλλον παρά μοντελοποίηση και θα μπορούσε να
υπολογιστεί συνήθως όπως οι υπόλοιποι λογαριασμοί.
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To ζήτημα για το εάν τα μέτρα του βιώσιμου εισοδήματος και η αξία των
περιβαλλοντικών ζημιών πρέπει να περιληφθεί μέσα στους λογαριασμούς
σχετίζεται με τις διαφορετικές προοπτικές των στατιστικών και των λογιστών,
από τη

μια, και των οικονομικών αναλυτών, από την άλλη . Οι

περιβαλλοντικοί λογαριασμοί χτίζονται συνήθως από τους λογιστές ή τους
στατιστικούς που στρέφονται

στη συλλογή και την οργάνωση

των

ιστορικών στοιχείων και στο να καταστήσουν αυτά διαθέσιμα στο κοινό. Οι
λογαριασμοί χρησιμοποιούνται, εντούτοις, από τους οικονομικούς αναλυτές
που στρέφονται στην εφαρμογή των στοιχείων στα αναλυτικά πλαίσια και
στην εξασφάλιση ότι οι δημόσιες αποφάσεις είναι βασισμένες στην
αντικειμενική ανάλυση των σχετικών ζητημάτων.
Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας
παρατηρήσιμα

στοιχεία

που

οι

της οικονομίας απαιτεί όχι μόνο τα
στατιστικοί

περιλαμβάνουν

στους

λογαριασμούς τους , αλλά και την αξία των μη-πωλημένων αγαθών και των
υπηρεσιών

του

περιβάλλοντος.

Εντούτοις,

οι

μέθοδοι

αξιολόγησης

προέρχονται από την οικονομική ανάλυση παρά από τις στατιστικές
μεθόδους, και υπάρχει ουσιαστική συζήτηση για το πώς αυτές οι μέθοδοι
πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Οι στατιστικοί που δημιουργούν

τους

περιβαλλοντικούς λογαριασμούς συχνά δεν ξέρουν πώς να εκτιμήσουν τα
μη-πωλημένα αγαθά και τις υπηρεσίες. Επιπλέον, λόγω της μεθοδολογικής
συζήτησης, δεν υπάρχει καμία συναίνεση στα αποτελέσματα, και θα ήταν
δύσκολο να καθιερωθούν οι τυποποιημένοι λογιστικοί κανόνες που θα
επέτρεπαν σε όλες τις χώρες να εκτιμήσουν τα περιβαλλοντικά αγαθά και
τις υπηρεσίες με βάση ομοιόμορφους τρόπους. Συνεπώς οι στατιστικοί
υποστηρίζουν ενάντια

στη

συμπερίληψη

της αξιολόγησης των

μη-

πωλημένων αγαθών και των υπηρεσιών στους λογαριασμούς
Για αυτόν τον λόγο, οι λογαριασμοί που παράγονται από τα περισσότερα
στατιστικά γραφεία δεν συναντούν τους φιλόδοξους στόχους που τίθενται
για αυτούς
διαμόρφωση,

από τους συνηγόρους της βιωσιμότητας.
και

η

αναλυτική

εργασία

που

Η αξιολόγηση, η

απαιτούνται

για να

αξιολογήσουν την ικανότητα βιωσιμότητας των οικονομικών αποφάσεων
γίνονται έξω από το πλαίσιο λογιστικής, στα ερευνητικά ιδρύματα. Μερικές
φορές αυτή

η εργασία έχει σημαντικούς αντίκτυπους στις πολιτικές

αποφάσεις ή τη δημόσια άποψη, αλλά δεν έχει την εξουσία που προέρχεται
από το επίσημο στατιστικό σύστημα . Τα στοιχεία που έχουν την εξουσία
δεν εξετάζουν άμεσα τα ζητήματα που είναι πραγματικά κρίσιμα για την
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αξιολόγηση της ικανότητας βιωσιμότητας του μονοπατιού ανάπτυξης της
χώρας.

ΣΕΛΙΔΑ 123

GREEN ACCOUNTING AS AN INFORMATION SYSTEM FOR ENVIRONMENT
ΘΡΗΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Συμπεράσματα

Η περιβαλλοντική λογιστική είναι μια αναδυόμενη επιστήμη

που θα

επηρεάσει τις επιχειρήσεις αργά ή σύντομα . Μπορεί να οδηγηθεί από τη
δυναμική πρωτοβουλία τους, τις αυξανόμενες απαιτήσεις των οικονομικών
ελεγκτών ή τις ζητήσεις για τη μεγαλύτερη διαφάνεια από το κοινό. Ίσως
βοηθήσει να ολοκληρώσουμε διάφορους στόχους : ένας πρώτος στόχος
είναι να βοηθήσει στο να οδηγήσει την οικονομία σε ένα βιώσιμο μονοπάτι ή
να παρέχει τους μακροοικονομικούς δείκτες που απεικονίζουν το ρόλο του
περιβάλλοντος στην οικονομία. Ένας δεύτερος στόχος είναι να καταστήσει
ευκολότερη την ανάλυση των τομεακών και μακροοικονομικών ζητημάτων .
Αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται

μέσα από τα

λογιστικά

συστήματα . Ένας τρίτος στόχος είναι αυτός των περιβαλλοντικών ομάδων,
τις οποίες

μπορεί να βοηθήσει για να κάνουν μία πραγματική εφαρμογή

για την αυξανόμενη περιβαλλοντική προστασία. Ως επί το πλείστον αυτό δεν
επιτυγχάνεται. Ένας τέταρτος στόχος είναι ότι η περιβαλλοντική λογιστική με
τους λογαριασμούς και την διαδικασία για την δημιουργία τους, θα
εξυπηρετήσει ως καταλύτης για την οργάνωση των στοιχείων με

νέους

τρόπους, τη συμφιλίωση των αποκλίσεων στα στοιχεία, και την επένδυση
στη νέα συλλογή στοιχείων.
Ενώ είναι εμφανές ότι οι εταιρικές περιβαλλοντικές δαπάνες αυξάνουν
σημαντικά στη σημασία και στο ποσό , εμφανίζεται πιθανό ότι πολλές
επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο συνεχίζουν

να υποτιμούν τις

περιβαλλοντικές δαπάνες που υφίστανται. Είναι σαφές
κόστος πρέπει να μετρηθεί όχι

επίσης

ότι το

μόνο σε όρους δαπανών για την

επανόρθωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, αλλά και σε όρους των
δυναμικών προληπτικών δραστηριοτήτων.
Η περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική μπορεί να εφαρμοστεί σε φυσικούς
ή νομισματικούς όρους. Αυτή τη στιγμή

στηρίζεται

γενικά σε φυσικούς

όρους γεγονός το οποίο οφείλεται στις δυσκολίες σχετικά με την εκτίμηση
των

περιβαλλοντικών

πληροφοριών

σε

νομισματικούς

όρους.

Η

περιβαλλοντική-πράσινη λογιστική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα
μάκρο επίπεδο (national/state/regional) ή σε ένα επίπεδο επιχείρησης.
Υπάρχει μια ανάγκη για περαιτέρω εργασία για το πώς να ενσωματώσουμε
τις μη οικονομικές περιβαλλοντικές πληροφορίες στα οικονομικά συστήματα
λογιστικής. Τα διάφορα περιβαλλοντικά μοντέλα λογιστικής χρειάζονται
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βελτιώσεις για να εμφανίσουν ότι η περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να
είναι κερδοφόρα (και για να επιτρέψουν την κατανόηση των συνδέσεων
μεταξύ

της

περιβαλλοντικής

περιβαλλοντική-πράσινη

και

λογιστική

της

βιώσιμης

αντιμετωπίζει

ανάπτυξης

ακόμα

έναν

).Η

αριθμό

προβλημάτων όπως η έλλειψη υποστήριξης των πληροφοριών και του
ειδικευμένου προσωπικού

καθώς επίσης και η απουσία λογιστικών

προτύπων και αρχών.
Εάν τα πρότυπα λογιστικής επεκταθούν για να περιλάβουν τις
περιβαλλοντικές πληροφορίες, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να
εξεταστούν:
■

ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στην πρακτική της λογιστικής για να
ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ;

■

πώς

θα

τιμολογηθούν

τα

περιβαλλοντικά

στοιχεία

και

οι

υποχρεώσεις;
■

πώς μπορούν οι μη νομισματικές περιβαλλοντικές πληροφορίες να
ενσωματωθούν στις οικονομικές καταστάσεις ;

Η περιβαλλοντική φορολογία είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την
βιώσιμη ανάπτυξη και η σημασία της σαν περιβαλλοντικό πολιτικό όργανο
έχει αυξηθεί. Υπάρχουν επίσης αυξανόμενα στοιχεία της περιβαλλοντικής
αποτελεσματικότητάς της. Η ενέργεια και οι περιβαλλοντικοί φόροι εισάγουν
τα

σωστά

σήματα

μέσω

της

εσωτερικοποίησης

του

εξωτερικού

περιβαλλοντικού κόστους στις τιμές και παρέχουν έτσι ένα καλύτερο κίνητρο
για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς στις καθημερινές αποφάσεις.
Με αυτόν τον τρόπο η φορολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία
μιας

αλλαγής

της

συμπεριφοράς

στα

πρότυπα

κατανάλωσης

και

παραγωγής.
Οι περιβαλλοντικοί φόροι βοηθούν επίσης να εφαρμόσουν την αρχή του
«όποιος μολύνει θα πληρώσει» , δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν τους
μολύνοντες με το πλήρες κόστος της ρυπογόνου δραστηριότητάς τους.
Βοηθούν να εξασφαλίσουν ότι η τιμή αγοράς για ένα ιδιαίτερη προϊόν ή μια
διαδικασία απεικονίζει το περιβαλλοντικό κόστος της, ενώ συγχρόνως
δημιουργούν το εισόδημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει
άλλους φόρους (π.χ. στην εργασία).
Οι

πληροφορίες

είναι

θεμελιώδεις

στοιχείο

στην

εργασία

της

περιβαλλοντικής προστασίας. Οι περιβαλλοντικοί λήπτες αποφάσεων σε
όλα

τα

επίπεδα

χρειάζονται

τις

έγκαιρες

και

υψηλής

ποιότητας

περιβαλλοντικές πληροφορίες για να κάνουν τις ενημερωμένες αποφάσεις.
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Ακόμα, πολλά από τα συστήματα

και οι προσεγγίσεις

στην ανταλλαγή

πληροφοριών δεν έτοιμα για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες .
Μολονότι

έχουν γίνει

αρκετές προσπάθειες

για την

ανάπτυξη

πληροφοριακών συστημάτων για το περιβάλλον απαιτείται συστηματική
έρευνα πάνω στο θέμα αυτό .Έχουν κατασκευαστεί από πολλές εταιρείες
πληροφοριακά

συστήματα διοίκησης

(

Environmental

Management

Systems ) τα οποία όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον

αφορά τα

πολύπλοκα περιβαλλοντικά δεδομένα. Επίσης ένας τομέας που απαιτεί
συστηματική έρευνα είναι αυτός των περιβαλλοντικών πληροφοριακών
συστημάτων λογιστικής, διότι δεν έχουν

γίνουν επιτυχείς προσπάθειες

ανάπτυξης συστημάτων καθώς υπάρχει τεράστια δυσκολία στην χρηματική
αποτίμηση των περιβαλλοντικών δεδομένων.
Η πολυπλοκότητα του κοινωνικού συνόλου έχει επιπτώσεις στην
περιβαλλοντική λήψη αποφάσεων. Μία λανθασμένη απόφαση μπορεί να
οδηγήσει σε απώλειες στην κοινωνική ευημερία. Για να ομαλοποιηθεί η
πολυπλοκότητα αυτή έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο , η ανάλυση ΚόστουςΟφέλους. Η μέθοδος αυτή εξετάζει την οικονομική βιωσιμότητα μιας
δραστηριότητας συγκρίνοντας τα κόστη και οφέλη και επιλέγει εκείνη με το
μεγαλύτερη

νομισματικό

όφελος.

Επειδή

όμως

τα

στοιχεία

του

περιβάλλοντος (φυσικοί πόροι, ζημίες) δεν μπορούν να αποτιμηθούν εύκολα
σε νομισματικούς όρους, και η αξιολόγηση αυτή γίνεται βάσει νομισματικών
αξιών, η μέθοδος αυτή αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εφαρμογή της και η
χρήση της είναι συχνά περίπλοκη .δαπανηρή και αμφισβητούμενη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιβαλλοντικοί φόροι στις χώρες της Ε.Ε.
Environmental

A

B

DK

FI

GE

FR

GR

tax

ICL

Table 15.1.

bases in European countries

IRL

IT

L

NL

NO

P

SP

SW

UK

Air/Energy
Carbon dioxide*

1992 1990

lEKl

IK&l

1992 1 991

Sulphur dioxide
Nitrogenaxides
Fuels
Sulphur in fuels

Transput
Car sales and use

Diff. annual car tax
Water
Water olfii Mit
Waste
W. >·>!■■

•■II· I_
_
_
_
_
_
_
_

Dangerous waste
Ν' * is· ·
Aviation noise
Products

T yres__________
Pisp. razors
Beverage cont
Pisp. Cameras
Packaging______
Bags
Pisp. Tableware
Pesticides
CFCS___________
Batteries
Light bulbs
I ··-■

| Ίιΐ.ιΐ it····

I ubn cation oil
Fertilisers
Paper, board
Polyethene
Solvents________
Minerals (P. Nl
Raw materials
existing in 1996

i

new in 2000

Source: EE A OECDAU
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