ÖKOSÜSTEEMITEENUSED KESKKONNA-ARVEPIDAMISTES
Maa-arvepidamine ja ökosüsteemiteenuste arvepidamine rohumaade osas
Kaia Oras, Grete Luukas, Kätlin Aun, Argo Ronk, SA välised ekserdid
Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja
perspektiivis,
Tallinn, 17. 04. 2019

Agenda 17. aprill

◼
◼

◼
◼

Ülevaade keskkonna-arvepidamiste teoreetilisest raamistikust
2019 aasta arendustöö „Ökosüsteemiteenuste ja maa-arvepidamine“ eesmärgid:
1. Koostada maa-arvepidamine
2. Teha ökosüsteemiteenuste rahalised arvestused rohumaade teenuste osas
Teenuste prioriseerimine ja hindamismeetodid, state of art
Võimalused olla kaasatud edaspidi (on ideid?)
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Viited metoodilistele dokumentidele:
ÜRO keskkonna-majandusliku arvepidamise statistiline raamistik võimaldab
keskkonna arvepidamiste koostamist majandusstatistikaga ühtlustatud kujul
SNA:rahvamajanduse
arvepidamise süsteem

SEEA Keskkonna-arvepidamise
keskne raamistik

Uus: SEEA –
Eksperimentaalne
ökosüsteemide
arvepidamine

Keskkonnamajandusarvepidamiste praegused ja planeeritavad
moodulid, EL määrus 691/2011

Õhuemissioonide
konto

Keskkonnakaitse
kulutuste
arvepidamine

Keskkonnamaksude
arvepidamine

Keskkonnakaupade ja
teenuste
arvepidamine

Materjalivoo
arvepidamine

Füüsilise
energiavoo
arvepidamine

1. laine moodulid
al 2011
18.04.2019

2. laine moodulid
al 2014

Keskkonnakaitse
subsiidiumite ja
siirete arvepidamine

Jäätmete
arvepidamine

Materjalivarude
arvepidamine

Ökosüsteemide
teenuste ja maaarvepidamine

Vee
arvepidamine

Metsa arvepidamine

Ressursside
halduskulutuste arvepidamine

3. laine moodulid arendamisel
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ÜRO keskkonna-majandusliku arvepidamise statistiline raamistik,
eksperimentaalne ökosüsteemide arvepidamine, tehniline juhendmaterjal
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Esitlus või esitleja nimi

Ökosüsteemide arvepidamise koht laiemas ökosüsteemide hindamises ja
sotsiaalmajanduslikus süsteemis

Keskkonnaarvepidamised ja ka
ökosüsteemide arvepidamine
keskendub majanduse ja keskkonna
piirialadele
ja
vaatab ökosüsteemiteenuseid läbi
rahvamajanduse arvepidamise
„reeglistiku“

Maes J. et al, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, An analytical framework for ecosystem assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020.
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf
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Rahvamajanduse arvepidamise (RA) lihtsustatud reeglid:
RA on majandusmudel, mis tugineb majandusesseostele ning on muutujate vaheliste matemaatiliste
suhete väljendus
Kaks olulist komponenti (öst vaatevinklist)
◼ 1.
pakkumise ja kasutamise tabelite süsteem, milles toote pakkumine (või antud juhul
ökosüsteemi teenus) peab olema sama toote kasutamisega tasakaalus.
◼

2.
seos bilansside ja varu muutuste vahel: printsiip väljendub selles, et varu algsaldo pluss
lisandused varudesse, millest on maha arvatud varude vähenemine, peab olema võrdne varu
lõppsaldoga

Need printsiibid kehtivad nii füüsilistes kui ka rahalistes ühikutes arvestuste kohta
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Ökosüsteemiteenuste rahaline hindamine aitab:

◼

mõõta ja hinnata ökosüsteemide poolt pakutavat panust majandusse seni
„tasuta kasutatud ressursside osas“ (vähemalt osaliselt viiakse
ökosüsteemiteenuseid majanduses kaubeldavate kaupade ja teenustega
võrreldavale skaalale)

◼

näha, et praegune heaolu tuleb suures osas looduskeskkonna arvelt

18.04.2019
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Keskkonna ja majandusarvepidamise eksperimentaalne ökosüsteemide
arvepidamine

Keskkonna ja sotsiaal-majanduse valdkonna
otsustusprotsess ja poliitika

Ökosüsteemiteenuste arvepidamine
Mõõtmine

18.04.2019

Hindamine

Varud

Seisund:

Teenused

Hüved

Ökosüsteemi tüüpide
„ulatus“ ehk
„extent“

Ökosüsteemi
„tervise“
hindamine e
„condition“

Teenuste
voog hüvede
tarbijatele

Tarbitud hüvede
väärtus
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Seosed ökosüsteemide arvepidamise komponentide vahel, 1*
ÜKSIKISIKU JA ÜHISKONNA HEAOLU

ÖKOSÜSTEEMI TEENUSTE TARBIJAD
HÜVED
tööjõu ja toodetud
varade sisendvoog

ÖKOSÜSTEEMIDE POOLT PAKUTAVATE
LÕPPTEENUSTE VOOG

keskkonnamõju,
taastamine

teised ökosüsteemide
varud
„vahe-teenused“

Ökosüsteemide omadused, vood ja protsessid
ÖKOSÜSTEEMIDE VARAD
Adapteeritud UN SEEA EEA, joonis 2.2, UN et al, 2014 b
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Seosed ökosüsteemide arvepidamise komponentide vahel , 2 *

Varad (extent account)

Seisund
(condition)

Teenuste pakkumine
ja kasutamine

KONTOD
FÜÜSILISTES
ÜHIKUTES

Suutlikkus
(capacity)

Hinnangute tegemine ja rahaliste ekvivalentide leidmine

ÖS teenuste pakkumine
ja kasutamine

Integreeritud
andmete esitamine

Laiendatud pakkumisekasutamise tabelite süsteem

KONTOD
RAHALISTES
ÜHIKUTES

ÖS varad rahalises väärtuses

RA kontode süsteem

Bilansid

Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine, tehniline käsiraamat:
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/technical_recommendations_in_support_of_the_seea_eea_final_white_cover.pdf
18.04.2019
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Kontode integreerimine rahvamajanduse arvepidamise (RA) süsteemi

Koondab mitmekesist teavet ökosüsteemide ja majanduse kohta, ilma et ökosüsteemi
teenuseid ja varasid oleks vaja rahaliselt hinnata.

Integreeritud
andmete esitamine

Laiendatud pakkumisekasutamise tabelite süsteem

RA kontode süsteem

Bilansid
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Pakkumisahelate analüüsi ja ökosüsteemi teenuste integreerimiseks
arvestustabelitesse

RA sektorite kontodes saab sissetulekute ja tootmise põhinäitajaid arvestamisel arvesse võtta
ökosüsteemide degradeerumist

Bilansid moodustavad raamistiku heaolu laiendatud mõõtmistele, mis sisaldavad
ökosüsteemide varudest tulenevat ökosüsteemiteenuste pakkumise laiemat ja soovitavalt
terviklikku voogu. Vaikimisi sisaldab majanduslik arvepidamine ainult varustusteenuste
pakkumisega seotud väärtusi
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Statistikaameti 2019 arendustöö etapid ja partnerid

Maa- EST
STAT ELME MIN-d amet eksp

Ajakava
Materjalide analüüsimine maa-arvepidamise ja ökosüsteemiteenuste meetodite osas

T - T+1
MAA-ARVEPIDAMINE (LAND ACCOUNT – ECOSYSTEM EXTENT ACCOUNT)
T+2
T+1 - T+8
T+3 - T+11
T 3 - T+11
T+3 - T+11

Maa-arvepidamise ruumiandmebaasi tarvis baaskaardi loomine (ökosüsteemi ulatus)
Maa-arvepidamise kontode maatriksi koostamine (ökosüsteemi ulatus) erinevates lõigetes
Maa-arvepidamise (ökosüsteemi ulatus) visualiseerimise võimaluste analüüs
Kohtumine kasutajate ja ekspertidega ökosüsteemi teenuste tuvastamiseks ja hindamiseks
ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMITEENUSTE ARVEPIDAMISE PILOOT- MOODULI VÄLJATÖÖTAMINE:
Rohumaade ökosüsteemi hindamise osa alamülesanded:
1) käsitletavate rohumaade teenuste ja meetodite valik
2) ökosüsteemi teenuste kirjeldus kindlate tüüpide jaoks ja teenuste sidumine katastriüksustega
3) ELME projekti tulemuste analüüs seoses kvantitatiivsete teenuste määratlemisega ökosüsteemi ühiku kohta
4) rohumaade teenuste summaarseks arvestuseks andmebaasi loomine
5) teenuste ja meetodite määratlemine ja rahaliste väärtuste arvutamine ning võimalusel koefitsientide määratlemine
6) teenuste kogupakkumise arvutamine
Rohumaade teenuste pakkumise-ja kasutamistabelite loomine
Meetodite kirjeldus
Lõpptulemuste analüüs
tehtud ja töös

T+2 - T+11
T+ 6
T+4 - T+10
T+2 - T+5
T+4 - T+7
T+4 - T+10
T+4 - T+10
T+4 - T+9
T+7 - T+11
T+9 - T+11
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RV
eksp

Maa-arvepidamise kontode maatriks (ökosüsteemi ulatuse (ehk extent) konto)*
◼

Klassifitseerimine: EUNIS, Paal, NATURA, +
jt algsed (Lõhmus) ning IUCN Red List Habitat
alusel **

◼

Maakasutuse jaotus:
- institutsiooniliste tegevusalade tasemel:
ettevõtted (finants, mittefinants), KTKTI (MTÜd, seltsid jms), valitsemissektor,
kodumajapidamised, muu maailm
- ja majandustegevusalade tasemel

◼

Konto luuakse 2019. aastal olemasolevate
värskeimate andmete põhjal. Kontoseisu
muutust on võimalik jälgida järgmistel
perioodidel.

◼

Andmed esitatakse nii kaardil kui ka tabelite
kujul
* - testitakse välis-ekspertide soovitusel ka klassifitseerimist IUCN Red List Habitat alusel
*- Maa-arvepidamise tabelid https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/technical_recommendations_in_support_of_the_seea_eea_final_white_cover.pdf
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Ruumiandmestiku loomine ökosüsteemide arvepidamise
alusena, 2019

1. Toetusalused põllud ja PLK alad (PRIA andmed)
2. Metsad (Metsaregister)
3. Sood (ELF sood)
4. Toetuskõlbulikud PLK alad (Keskkonnaregistri andmed)
5. PLK alad väljaspool kaitsealasi (Keskkonnaregistri
andmed)

6. Natura elupaigatüübid (Keskkonnaregistri andmed)
7. PKÜ inventuuri andmed (Pärandkoosluste Kaitse
Ühing)
8 Eesti topograafia andmekogu (Maa-amet).

Rohumaade teenuste pakkumiseja kasutamise tabelid *
1. A - puuduv kategooria (majandustegevusalad ei paku ÖST-e)
B - ökosüsteemide pakutavad teenused
C - toodete pakkumine majandustegevusalade tasemel (mis on
toodetud kasutades ÖST-e)
D - puuduv kategooria (ökosüsteemid ei paku tooteid)
E - ökosüsteemide teenuste kasutamine
majandustegevusalade poolt

F - ökosüsteemide vaheteenuste kasutamine, mis toetavad
teisi ÖSTe (nt tolmeldamine)
G - toodete kasutamine majandustegevusalade
H - puuduv kategooria (ökosüsteemid ei kasuta tooteid)

*-Rohumaade teenuste pakkumise-ja kasutamise tabelid https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/technical_recommendations_in_support_of_the_seea_eea_final_white_cover.pdf
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Ökosüsteemiteenuste arvepidamine
teenuste määratlemine rohumaade osas

◼

Kriteeriumid teenuste valikuks:
•
•
•
•
•

18.04.2019

Teenuse asjakohasus Eestis majanduslikust vaatenurgast
Teenuse tähtsus antud ökosüsteemis ja Eestis
Meetodite olemasolu
Andmete olemasolu
Aja ja ekspertide olemasolu töö teostamiseks
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Milliste rohumaade poolt pakutavate teenuste osas on rahaline hindamine
asjakohane?

18.04.2019
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Hindamismetoodikad
Otsese turuväärtuse
hindamine

Turupõhine
hindamine

Tegelik hind

Turu hinna
meetod

Hüpoteetiline
hind

Tulevikuväärtus

Tegelik hind

Välditud kahju
meetod

Kaudse turuväärtuse
hindamine

Ökosüsteemiteenuste
hindamine
Avalikustatud
eelistused

Paranduskulud
Hüpoteetiline
hind

Vältimiskulud

Hedonistlike
hindade meetod

Asenduskulud

Reisikulude
meetod

Turuväline
hindamine
Tingliku
käitumise
meetod

Maksevalmidus

Väljendatud eelistused

Tingliku
hindamise
meetod

Spangenberg ja Settele, 2010

Aktsepteerimisvalmidus e
loobumistasu
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VARUSTUSTEENUSED
Toit (loomasööt)
3667
Geneetiliste, meditsiiniliste ja ornamentaalsete ressursside pakkumine
Toorainete pakkumine
Toit (a) (põllumajandus ja loomakasvatus)
6
Toit (b) (mittepõllumajanduslikud taimed, ulukid, kalad)
75
REGULATSIOONITEENUSED
Üleujutuste kaitse
Tolmeldamine
40
Elupaikade säilitamine
Muldade viljakuse säilitamine
90
Kliima regulatsioon
KULTUURITEENUSED
Tervise edendamine (sport ja vabaajaveetmine)
Turismi ja vaba aja veetmise teenused
Keskkonnahariduse pakkumine
Esteetika pakkumine (Kultuuri, kunsti, disaini inspireerimine)
Spirituaalne kogemuse pakkumine
Kokku
Toodete kasutamine

3 667
25
35
6
75

25
35

47
12

40
12

12 12

12

30

30

30

110
90

15
40
20
4

100
105
80 50
4
3803 75

0 37 47 35 92 271 42

7
19
308

109

87
40
60
90
90
225
235
150
15
19
4819

3
1

25
3
2

13
2
2

12
2
1

7

5

3

4

3

3

5
5

5
5

1
1

4
4

67
4
5

27
1

8

2

2

8

10

10
25
25
1
1
66

10
10
10
2
2
56

25
10
10
1
1
58

10
10
10
1
1
61

10
10
10
1
1
138

2567
0
15
2
25

1000
0
10
2
25

10

10
20
30
20

10
20
30
30

10
10
10
1
1
88

50
60
30
3
2
2834

100
100
45
4
9
1385

KOKKU

s.h.: soostunud niidud

25
4
1

Püsirohumaa

s.h.: lamminiidud

25
11
3

Kultuurrohumaa

s.h.: rannaniidud

75
75
75
8
8
600

s.h.: aruniidud

87
20
20
30
40

A

s.h.: loopealsed

100
25
10
2
25

Toodete pakkumine

KASUTAMISE
TABEL

Poollooduslikud rohumaad

Kokku

Välismaailm

Kodumajapidamised

Valitsemissektor

Turism ja rekreatsioon

Haridus

Energeetika

VARUSTUSTEENUSED
Toit (loomasööt)
Geneetiliste, meditsiiniliste ja ornamentaalsete ressursside pakkumine
Toorainete pakkumine
Toit (a) (põllumajandus ja loomakasvatus)
Toit (b) (mittepõllumajanduslikud taimed, ulukid, kalad)
REGULATSIOONITEENUSED
Üleujutuste kaitse
Tolmeldamine
Elupaikade säilitamine
Muldade viljakuse säilitamine
Kliima regulatsioon
KULTUURITEENUSED
Tervise edendamine (sport ja vabaajaveetmine)
Turismi ja vaba aja veetmise teenused
Keskkonnahariduse pakkumine
Esteetika pakkumine (Kultuuri, kunsti, disaini inspireerimine)
Spirituaalne kogemuse pakkumine
Kokku

s.h.: puisniidud

PAKKUMISE
TABEL

Tervishoid
Heitvee käitlus ja
veevarustus

Teenused
(hüpoteetilised rahalised väärtused)

Toiduainete tööstus

Põllumajandus, jahindus

Tegevusala ja sektor;
ökosüsteemi tüüp

Metsandus,

Hüpoteetiline ökosüsteemiteenuste pakkumise- kasutamise tabel, struktuur

3667
25
35
6
75
0
87
40
60
90
90
0
225
235
150
15
19
4819

Näide ökosüsteemi lõppteenuste integreerimisest rahvamajanduse süsteemi
Ökosüsteem
(mets)

Metsatööstuse
tegevusala

Töötleva tööstuse
tegevusala

Kodumajapidamiste
lõpptarbimine

Kokku

1. ILMA ÖKOSÜSTEEMITEENUSTETA
Pakkumine

Palk
Mööbel

50

50
80

80

Kasutamine
Palk
Mööbel
Lisandväärtus (pakkumine - kasutamine)
2. ÖKOSÜSTEEMITEENUS: PUIT
Pakkumine
Ökosüsteemiteenus - puit
Palk
Mööbel
Kasutamine
Ökosüsteemiteenus - puit
Palk
Mööbel
Lisandväärtus (pakkumine - kasutamine)
3. ÖST: PUIT JA ÕHU KVALITEET
Pakkumine
Ökosüsteemiteenus - puit
Ökosüsteemiteenus - õhu kvaliteet
Palk
Mööbel
Kasutamine
Ökosüsteemiteenus - puit
Ökosüsteemiteenus - õhu puhastus
Palk
Mööbel
Lisandväärtus (pakkumine - kasutamine)
Allikas:18.04.2019
Obst et al., 2015

50
80
50

30

80

80

30
50
80

30
50

30

30

30
50
80
80

80

30
15
50
80

50
80
30

20

30
15
50

30
15
50
80
45

20

50
80

30

30
15
50
80
95

Kodumaisest puidust mööbli tootmine, näide ökosüsteemi teenuste integreerimise osas
Kolm lihtsustatud näidet ökosüsteemi teenuste integreerimise osas rahvamajanduse arvepidamise süsteemiga
puidutootmisega seotud lihtsustatud pakkumise ja kasutamise kontos. Lihtsustatud mudelis puuduvad kõik teised sisendid
ja potentsiaalselt olulised vood (nt tööjõukulud, jaemarginaalid).
Tabel on jagatud kolmeks:
1. Ilma ökosüsteemiteenusteta
2. Arvestatakse puidu varustusteenusega ökosüsteemi teenusena
3. Arvestatakse puidu varustusteenusega ja õhukvaliteedi regulatsiooniteenusega ökosüsteemi teenusena
Esimeses osas kajastub kodumaisest puidust mööbli tootmise harilik kajastamine rahvamajanduse arvepidamises, st ei
arvestata eraldi ökosüsteemide pakutavaid teenuseid.
Teises osas on hõlmatud ka metsa kui ökosüsteemi vara puiduga varustamise teenuste voog. Peamiseks muutuseks on
metsandussektori lisandväärtuse jagamine tööstuse ja ökosüsteemi ehk metsa vara. NB üldine lisandväärtus ei ole
muutunud (80 ühikut), kuigi kogupakkumine on suurenenud ökosüsteemi teenuste kaasamise tõttu. Selline konto
võimaldab laiendada rahvamajanduse arvepidamise piire ja kajastab selliseid nn hüpoteetilisi tehinguid, mida praegu ei
kajastata.

Kolmas osa toob sisse ka teise ökosüsteemi teenuse, õhukvaliteedi reguleerimise, mida pakub ökosüsteem (vara). Jällegi
suureneb kogutoodang, kuid suureneb ka lisandväärtus, sest lisatud teenus ei ole olemasolevate toodete sisend, s.o hüve
SNA mõistes. Tootmise lisandväärtuse suurenemine peegeldub ka kodumajapidamiste suurenenud nõudluses
(tarbimises).
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Täname tähelepanu eest!
Mõelge kaasa!
Küsimused!
Eestikeelne terminoloogia!
Täiendav info:
https://seea.un.org/
https://www.stat.ee/

Keskkonnamajandusarvepidamise keskne raamistik:
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev/seea_cf_final_en.pdf
Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine:
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf
Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine, tehniline
käsiraamat:
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/technical_recommendations_in_support_of_the_seea_eea_final_
white_cover.pdf

____________________________

Tänan!
18.04.2019

Esitluse või esitleja nimi

Mõned slaidid lisaks

18.04.2019
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Turupõhine hindamine

◼

Otsesed meetodid:
Reaalne turuhind: näiteks toit, puit ja maavarad

◼

Kaudsed meetodid
◼ Paranduskulude meetod näitab, kui palju võib minna maksma teenuse mahu ja
kvaliteedi taastamine endisel kujul.
◼

Vältimiskulud ja ärahoidmiskulud - tegevuste maksumus, mis hoiab tulevikus ära või
oleks ära hoidnud ökosüsteemi teenuste vähenemise või kadumisega kaasnevad
negatiivsed mõjud.

◼

Asendamiskulud näitavad ökosüsteemiteenusega samaväärse alternatiivi
maksumust (nt käsitsi tolmeldamine).

Turuväline hindamine

◼

◼

Avalikustatud eelistused
◼ Hedonistlike hindade meetod – keskkonnakvaliteedi, keskkonnaväärtusega toodete
ja keskkonnameeldivuse (kultuuriliste ja esteetiliste väärtuste) hindamine
◼ Reisikulude meetod – kulutused, mida inimene on nõus tegema loodusesse
jõudmiseks.
Väljendatud eelistused
◼ Maksevalmidus – inimestelt küsitakse otse, kui palju nad on nõus kulutama kindla
ökosüsteemiteenuse säilimise, saamise või kahjustumise vältimise eest
◼ Aktsepteerimisvalmidus – küsitakse inimestelt, kui suurt rahalist kompensatsiooni
nad soovivad saada selleks, et nad aktsepteeriksid keskkonnakvaliteedi langust ja
teatud ökosüsteemiteenuste kadumist

Näiteid Eestist
◼

◼

Ehrlich (2012) leidis Eesti tööealise elanikkonna aastase nõudluse
looduskaitsealuse metsa kui väärtusliku keskkonnakauba järele - 17,25
miljonit eurot
Meenikunno raba majanduslik väärtus (Auser 2014):

Näiteid Eestist
◼

Ehvert (2013) – Lahemaa rahvuspargi ökosüsteemiteenuste väärtus
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Näide: rohumaade toodangu hindamine rendi hinna meetodiga

◼ Teenuse füüsiline voog
•
•

•

Rohumaade pindala
Andmed rohumaa tüüpide
kohta

◼ Teenuse rahalise voo hindamine
•

* - hinnad Maa-ametilt tüübi järgi. Mis tuleb ELME-lt ja mis kujul. Mis teed ELME läheb?
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Rendi hinnad eur/hektari
rohumaa kohta, tüübi järgi *

Näide: süsiniku sidumise hindamine

◼ Teenuse füüsiline voog
•
•
•

Rohumaade pindala
Süsiniku sidumise määr t/ha
Rohumaa tüübiti
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◼ Teenuse rahalise voo hindamine
•
•

EU-ETS CO2 kvoodihinnad
Seotud süsiniku hind eur/a
või eur/ha rohumaa kohta,
tüübi järgi

Monitoring of the ecological tax reform in

Kasutatud allikad
◼
◼
◼
◼
◼
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◼

Keskkonnamajandusarvepidamise keskne raamistik:
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seearev/seea_cf_final_en.pdf

◼

Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine:
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf

◼

Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine, tehniline
käsiraamat:
https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/technical_recommendations_in_support_of_the_seea_eea_fi
nal_white_cover.pdf

Keskkonnastatistika
SEEA◼ ajutatud
keskkonnaarvestused
ühtsesse raamistikku

◼ Integreeritud
keskkonnaarvepidamised
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