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ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία και η οικονομία τα τελευταία 

χρόνια. Η ρύπανση του περιβάλλοντος από αγροτικές δραστηριότητες αποτελεί την 

κυριότερη πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

ρύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες είναι ότι τις περισσότερες φορές είναι 

κατανεμημένη στο χώρο (nonpoint-source pollution) σε αντίθεση με το σημειακό 

(point source pollution) χαρακτήρα των άλλων πηγών (βιομηχανικές δραστηριότητες, 

αστικές και οικιακές δραστηριότητες, ραδιενεργές ουσίες και φυσικές διεργασίες).

Το αντικείμενο μελέτης της ρύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες είναι 

τελείως επίκαιρο παγκόσμια και κυρίως για την Ελλάδα, λόγω της αναπτυγμένης 

γεωργίας της. Ακριβώς γι’αυτό το λόγο το παρόν ερευνητικό έργο επιλέχθηκε να 

αφορά αυτή την κατηγορία ρύπανσης. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία αναφορά στη 

σχέση περιβάλλοντος και οικονομίας, ενώ στο τρίτο μέρος επανερχόμαστε στο κύριο 

θέμα μας, την γεωργική μόλυνση. Σ’αυτό το μέρος παρουσιάζεται το πρόβλημα πιο 

αναλυτικά: πηγές γεωργικών νιτρικών εκπομπών, διαδικασία διήθησης αζώτου στο 

έδαφος και η νιτρική μόλυνση ως πρόβλημα εξωτερικοτήτων. Στη συνέχεια στο 

τέταρτο μέρος γίνεται η παρουσίαση μερικών οικονομικών μέτρων που υπάρχουν για 

την αντιμετώπιση της μόλυνσης: φόροι εκπομπής, περιβαλλοντικοί φόροι, φόροι 

προϊόντος, επιδοτήσεις, τέλη μή-συμμόρφωσης, συστήματα επιστροφής χρημάτων 

κατάθεσης, συμβόλαια εκτέλεσης και αγοραίες έγγραφες άδειες. Στο ίδιο μέρος 

γίνεται μία επιλογή πολιτικών για την μείωση των εκπομπών από τη γεωργία: φόροι 

στις εισροές και άδειες για τη χρήση της γης. Στο πέμπτο μέρος γίνεται αναφορά στις 

δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το περιβάλλον, τη θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου και προγραμμάτων δράσεως, καθώς επίσης και τις εθνικές
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αναφορές κάθε κράτους-μέλους για τη δράση τους στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Στο έκτο και τελευταίο μέρος παρατίθενται τα συμπεράσματα.
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι όροι οικονομία και περιβάλλον συνδέονται πλήρως. Κάθε οικονομική 

πράξη έχει κάποιες επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον και κάθε περιβαλλοντική 

αλλαγή επηρεάζει την οικονομία.

Με τον όρο οικονομία εννοούμε το πληθυσμό από οικονομικά άτομα, 

οργανισμούς που αποτελούν, όπως επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και οι σχέσεις μεταξύ 

τους, δηλαδή οι αγορές. Από την άλλη με τον όρο φυσικό περιβάλλον εννοούμε την 

βιόσφαιρα, το λεπτό δέρμα στην επιφάνεια της γης στο οποίο υπάρχει ζωή (Ν. 

Hanley, J. F.Shogren, S. White; 1997), η ατμόσφαιρα, η γεώσφαιρα, η χλωρίδα και η 

πανίδα. Έτσι στον ορισμό εδώ περιλαμβάνονται η ζωή, η ενέργεια, οι υλικοί πόροι, η 

στρατόσφαιρα (υψηλή ατμόσφαιρα) και η τροπόσφαιρα (χαμηλή ατμόσφαιρα). Για 

παράδειγμα έχουμε την παραγωγή ηλεκτρισμού. Για την εξαγωγή φυσικών καυσίμων 

για χρήση ως ηλεκτρική πηγή, αφαιρούμε αποθέματα τέτοιων καυσίμων από τη 

γεώσφαιρα. Στην προσπάθεια μας να καύσουμε αυτά τα κάυσιμα και να 

απελευθερώσουμε την ενέργεια τους, απελευθερώνουμε επίσης και διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) και διοξείδιο του θείου (SO2), τα οποία προκαλούν ανεπιθύμητες 

επιδράσεις στο περιβάλλον και μειώνουν την ανθρώπινη ευημερία.

Η σχέση μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος μπορεί να γίνει πιο εύκολα 

κατανοητή με την βοήθεια του σχήματος 1.1. Απλοποιούμε την οικονομία σε δύο 

τομείς: παραγωγής και κατανάλωσης. Οι συναλλαγές αγαθών, υπηρεσιών και 

συντελεστών της παραγωγής τοποθετούνται ανάμεσα στους δύο τομείς. Το 

περιβάλλον εδώ, παρουσιάζεται με δύο τρόπους: με τη διασύνδεση των τριών κύκλων 

Ει, Ε2 και Ε3 και το όριο που τα περικλύει όλα, Ε4. Το περιβάλλον παρέχει πόρους οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται ως εισροές στην παραγωγική διαδικασία, όπως π.χ νερό, 

ήλιος, οξυγόνο, μετάλλευμα (Η. Siebert; 1995). Αυτά μετατρέπονται σε προϊόντα: 

μερικά χρήσιμα (αγαθά και υπηρεσίες που διοχετεύονται στους καταναλωτές) και 

μερικά τα οποία είναι άχρηστα προϊόντα, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

Υπάρχει και κάποια ανακύκλωση στο τομέα της παραγωγής με το τόξο Ri και στο 

τομέα της κατανάλωσης με το τόξο R.2.
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ΣΧΗΜΑ 1.1:

ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ε4

Πηγή: Ν. Hanley, J.F. Shogren, S. White; 1997

Έτσι ο πρώτος ρόλος του περιβάλλοντος είναι ως προμηθευτής πόρων. Ο 

δεύτερος του ρόλος είναι ως δεξαμενή αποβλήτων-οχετός, ως αποδέκτης αχρήστων 

προϊόντων. Τα απόβλητα αυτά μπορεί να προέρχονται απευθείας από την παραγωγή ή 

από την κατανάλωση: όταν ένα άτομο πετά τα σκουπίδια του, ή όταν οδηγεί προς τη 

δουλειά του. Μερικές φορές, τα απόβλητα απορρέουν βιολογικά ή και χημικά από το 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι οργανικές ουσίες σε εκβολές ποταμών από 

αποστακτήρια αποσυνθέτονται από φυσικές διαδικασίες (από δράσεις 

μικροοργανισμών) στα χημικά τους συστατικά. Εάν αυτό δημιουργεί βλαβερά 

αποτελέσματα στις εκβολές των ποταμών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο 

όγκος των αποβλήτων σε σχέση με το βαθμό αναπλήρωσης. Αυτό που συμβαίνει 

είναι ότι η εκβολή του ποταμού έχει περιορισμένη αφομοιωτική ικανότητα για τα 

απόβλητα. Καθώς το επίπεδο των οργανικών εισαγόμενων ουσιών αυξάνεται, η 

διαδικασία αποσύνθεσης του θα χρησιμοποιήσει όλο και περισσότερο οξυγόνο το
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οποίο είναι διαλυμένο στο νερό, μειώνοντας έτσι την δυνατότητα των εκβολών του 

ποταμού να συντηρεί ψάρια.

Για μερικές εισερχόμενες ουσίες στο περιβάλλον, δεν υπάρχουν φυσικές 

διαδικασίες για την μετατροπή τους σε βλαβερές ουσίες. Τέτοιες εισερχόμενες ουσίες 

οι οποίες ονομάζονται «συσσωρευτικοί» και «παραδοσιακοί» ρύποι (pollutants) 

περιέχουν μέταλλα όπως μόλυβδο και κάδμιο και ανθρώπινα φτιαγμένες ουσίες όπως 

PCBs (polychlorinated biphenyls) και DDT (dichloro-diphenyl-trichloro-ethane).

Ο τρίτος ρόλος του περιβάλλοντος είναι ως προμηθευτής πολιτισμού, 

εκπαιδευτικών και πνευματικών αξιών στην κοινωνία ή ακόμη και ως προμηθευτής 

χώρου για το οικονομικό σύστημα (γη για βιομηχανίες, γη για γεωργία). Για 

παράδειγμα, άνθρωποι στην Ευρώπη απολαμβάνουν τις άγριες περιοχές του Νότιου 

Καναδά ή των τροπικών υγρών δασών γνωστά ως ‘raiforest’, ενώ οι ντόπιοι που ζουν 

σ’αυτές τις περιοχές απορροφούν πνευματικές αξίες και χλωρίδα και πανίδα. Πώς 

όμως αυτές οι αξίες «μετρούν» στα οικονομικά; Εδώ τίθεται το ερώτημα τι 

αποτελούν τις οικονομικές αξίες. Αυτό φαίνεται στα νεοκλασσικά οικονομικά όπου 

θεωρούν τις οικονομικές αξίες ως εξαρτώμενες από την κοινωνική ευημερία. Η 

κοινωνική ευημερία εξαρτάται από το άθροισμα των ατομικών επιπέδων ευημερίας, 

οι οποίες ευημερίες μετρούνται με τη χρησιμότητα. Έτσι η κοινωνική ευημερία 

θεωρείται ως το σταθμισμένο άθροισμα των ατομικών χρησιμοτήτων. Τα άτομα 

αυξάνουν τη χρησιμότητα τους από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και από 

την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό οφείλεται στο ότι τα άτομα 

χρησιμοποιούν το φυσικό περιβάλλον για τη παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών 

και επίσης στο ότι είναι πιο ευχαριστημένοι με την αγνότητα του περιβάλλοντος.

Αυτό όμως που συμβαίνει πολλές φορές είναι ότι χρησιμοποιώντας το 

περιβάλλον για ένα σκοπό (ως προμηθευτή υλικών πόρων) μπορεί να μειώθει η 

ικανότητα του να μας προμηθεύει με άλλες υπηρεσίες όπως την παροχή αέρα που 

αναπνέουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που στο σχήμα οι τρεις κύκλοι Ει, Ε2 και Ε3 

εμφανίζονται να τέμνονται: υπάρχουν διαμάχες στη χρήση των πόρων. Αυτές οι 

διαμάχες μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

• χρησιμοποιώντας μία ορεινή περιοχή ως πηγή μεταλλευμάτων, η πολιτιστική αξία 

της μειώνεται
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• χρησιμοποιώντας έναν ποταμό για διάθεση αποβλήτων, η πολιτιστική του αξία 

μειώνεται και επίσης δεν θα είναι δυνατή η απορρόφηση άλλων υλικών πόρων 

(π.χ ψάρια)

• η καταστροφή ενός δάσους για τη ξυλεία του, μειώνει την ικανότητα δημιουργίας 

ηλεκτρισμού ενός υδατοφράκτη, λόγω της διάβρωσης του εδάφους και μειώνει τη 

πολιτιστική αξία καθώς τα ζώα του δάσους φεύγουν ή σκοτώνονται

• διατηρώντας έναν υγρότοπο (wetlands) για τη καλαισθητική ποιότητα του, 

εμποδίζεται η χρήση της αποξηραμένης γης για τη γεωργία.

Συνεπώς το περιβάλλον είναι μία σπάνια πηγή, με πολλές 

αλληλοσυγκρουώμενες ζητήσεις απ’αυτό. Υπάρχει η σχετική σπανιότητα η οποία 

μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα σύνολο τιμών και η απόλυτη σπανιότητα όπου 

όλες οι ζητήσεις σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες αυξάνονται ταυτοχρόνως. Ο κύριος 

λόγος που προκαλείται η απόλυτη σπανιότητα είναι η οικονομική ανάπτυξη: αυτό 

υποδηλώνει μια αυξανόμενη ζήτηση για υλικά και ενέργεια, αύξηση στα απόβλητα 

και αύξηση της ζήτησης για περιβαλλοντική ποιότητα ως συντελεστής για 

ψυχαγωγία, εκπαίδευση και επιστημονικές δραστηριότητες. Εάν τώρα όλες οι 

ποσότητες των περιβαλλοντικών πηγών είναι σταθερές τότε η απόλυτη σπανιότητα 

θα αυξηθεί καθώς επικρατεί οικονομική ανάπτυξη.

Έτσι λοιπόν η οικονομική επιστήμη παίζει κάποιο ρόλο εφόσον το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στην κατανομή πόρων. Είναι φανερό 

όμως ότι το οικονομικό σύστημα, και πιο συγκεκριμένα το σύστημα της αγοράς, είναι 

πολύ φτωχό όσον αφορά την κατανομή περιβαλλοντικών πόρων. Η αγορά είναι ένας 

θεσμός ανταλλαγής ο οποίος εξυπηρετεί την κοινωνία οργανώνοντας τις οικονομικές 

δραστηριότητες. Οι αγορές χρησιμοποιούν τις τιμές για να συγκεντρώνουν τις 

ανάγκες και τους περιορισμούς μίας μη-συγκεντρωμένης κοινωνίας έτσι ώστε να 

επιτύχει την λύση οικονομικών αποφάσεων με τον πιο σωστό τρόπο.

Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών θεμάτων, οι αγορές αποτυγχάνουν, 

εάν οι τιμές δεν αντανακλούν στις επιθυμίες και τους περιορισμούς της κοινωνίας. 

Συνήθως οι τιμές υποβαθμίζουν την σημασία των υπηρεσιών που παρέχουν τα 

περιβαλλοντικά αγαθά ή ακόμα δεν υπάρχουν καθόλου και συνεπώς δεν στέλνουν το 

σωστό μήνυμα στην αγορά για την αξία τους. Η αποτυχία της αγοράς παρουσιάζεται 

όταν οι ιδιωτικές αποφάσεις οι οποίες είναι βασισμένες σε τέτοιες τιμές, δεν 

παράγουν αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Η μη-αποτελεσματικότητα
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συνεπάγει ότι οι πόροι μπορούν να ανακατανεμηθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

κάνουν τουλάχιστον ένα άτομο να βρίσκεται σε καλύτερη θέση, χωρίς να κάνει ένα 

άλλο άτομο να βρίσκεται σε χειρότερη θέση.

Επιστρέφοντας στο σχήμα το όριο Ε4 αντιπροσωπεύει τις γενικές υπηρεσίες 

που παρέχει το περιβάλλον και οι οποίες συντηρούν τη ζωή. Αυτές οι υπηρεσίες είναι 

οι ακόλουθες:

διατήρηση μίας ατμοσφαιρικής σύστασης κατάλληλης για βιωσιμότητα. Η γήινη 

ατμόσφαιρα περιλαμβάνει κυρίως άζωτο (78%), οξυγόνο (21%), αεριοποιημένο 

υγρό (μεταβλητό) και διοξείδιο του άνθρακα (0.035%).

S Διατήρηση θερμοκρασίας και κλίματος. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

θερμαίνει τη γη από την αποτελεσματική μέση θερμοκρασία της των -18 C στο 

παγκόσμιο μέσο 15 C.

■S Ανακύκλωση του νερού και θρεπτικών ουσιών, όπως η ανακύκλωση του άνθρακα 

και του οξυγόνου.

Η διακεκομμένη γραμμή μεταξύ Ε2 και Ε4 δείχνει ότι οι εκπομπές μπορούν 

να επηρεάσουν την παροχή αυτών των γενικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά τη γενική λειτουργία του σχήματος, τίθεται το ερώτημα εάν οι 

διασυνδέσεις που παρουσιάζονται ελέγχονται και κατευθύνονται από κάποια 

συστηματική διαδικασία ή κάποιους φυσικούς νόμους. Οι νόμοι αυτοί είναι οι πρώτοι 

δύο νόμοι της θερμοδυναμικής (the first two laws of thermodynamics). Και οι δύο 

νόμοι ισχύουν κάτω από αυστηρά κλειστά συστήματα, δηλαδή συστήματα χωρίς 

εξωτερικές εισροές.

Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής δηλώνει ότι ουσίες, όπως η ενέργεια, 

δεν μπορούν ούτε να δημιουργηθούν, άλλα ούτε να καταστραφούν. Ο νόμος αυτός 

είναι γνωστός ως και η Αρχή Υλικής Ισορροπίας και πιο συγκεκριμένα λέει ότι 

μπορούμε να μετατρέψουμε μία ουσία σε ενέργεια, να μετατρέψουμε μία μορφή 

ενέργειας σε άλλη μορφή και πάλι να μετατρέψουμε την ενέργεια σε ουσία. Ένα 

κλειστό σύστημα δεν μπορεί να προσθέσει στα αποθέμετα του. Η γη όμως δεν είναι 

κλειστό σύστημα, εφόσον εισάγουμε ενέργεια από τον ήλιο (αν και χρησιμοποιούμε 

ένα μικρό ποσοστό ηλιακής ενάργειας- γύρω στο 1%).

Ο πρώτος αυτός νόμος της θερμοδυναμικής, έχει δύο σημαντικά επαγωγικά 

συμπεράσματα. Πρώτον, όσο πιο πολλές ουσίες απορροφούνται από την παραγωγική 

διαδικασία, τόσο πιο πολλά απόβλητα δημιουργούνται, τα οποία θα πρέπει να 

επιστρέφουν στο περιβάλλον καθώς η διαδικασία ουσία-ενέργεια δεν μπορεί να
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καταστραφεί. Και δεύτερον, ο νόμος αυτός θέτει ένα περιορισμό στο βαθμό 

υποκατάστασης των πηγών στην παραγωγή. Ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των 

εισροών οι οποίες προέρχονται από το περιβάλλον και το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας για τα όρια ανάπτυξης.

Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, γνωστός ως και Νόμος της 

Εντροπίας (Entropy Law) δηλώνει ότι σ’ένα κλειστό σύστημα η χρήση της 

διαδικασίας ουσία-ενέργεια προκαλεί μιας κατεύθυνσης ροή από χαμηλή εντροπία 

πηγών σε υψηλή, δηλαδή καθώς χρησιμοποιούνται οι πηγές ενέργειας, η εργασία που 

μπορεί να κάνει αυτή η ενέργεια μειώνεται. Ο νόμος της εντροπίας μπορεί να 

διατυπωθεί και αλλιώς: “ καμιά διαδικασία δεν είναι απλή όπου το μόνο αποτέλεσμα 

είναι η μεταφορά της ενέργειας από πιο κρύο σε πιο ζεστό σώμα.”(Ν. Hanley, J.F. 

Shogren and S. White; 1997). Αυτό εξηγεί το τι συμβαίνει στην ενέργεια όταν 

χρησιμοποιείται, δηλαδή εάν για παράδειγμα σκεφτούμε την περίπτωση που καίμε 

ένα κάρβουνο, τότε η ενσωματωμένη ενέργεια σ’αυτό απελευθερώνεται. Από τον 

πρώτο νόμο ξέρουμε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να εξουδετερωθεί. Μέρος της 

ενέργειας μπορεί να συλληφθεί υπό μορφή θερμότητας. Σύμφωνα τώρα με το δεύτερο 

νόμο, η ενέργεια δεν μπορεί να ανακυκλωθεί υπό την μορφή του να συλλάβουμε όλη 

την ενέργεια που απελευθερώνεται από το καμένο κάρβουνο, διότι η αρχική πηγή 

ενέργειας χαμηλής εντροπίας θα χάσει κάποιο μέρος της λόγω θερμότητας. Εάν η γη 

είναι ένα κλειστό σύστημα με περιορισμένα αποθέματα πηγών ενέργειας χαμηλής 

εντροπίας, τότε το σύστημα αυτό δεν μπορεί να παραταθεί, εφόσον οι οικονομικές 

δραστηριότητες υποβαθμίζουν τις πηγές ενέργειας έτσι ώστε τελικά να μην υπάρχει 

δυνατότητα για χρήσιμες εργασίες.
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3. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ

3.1. ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Ένα από τα μεγαλύτερα νερά που προσφέρεται από τη φύση στο ζωϊκό και 

φυτικό βασίλειο είναι το νερό. Ο συνολικός όγκος νερού που υπάρχει στη γη 

εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 1358 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα. Τα υπόγεια νερά 

αποτελούν μέρος αυτής της τεράστιας ποσότητας νερού που βρίσκεται στον πλανήτη, 

ποσότητα που όμως δεν παραμένει στάσιμη, αλλά βρίσκεται σε μια διαρκή 

κυκλοφορία αλλά και μετατροπή στις διάφορες φάσεις του (υγρή, στερεά, αέρια).

Η χημική σύσταση του φυσικού νερού προσδιορίζεται από διάφορες ουσίες 

που βρίσκονται διαλυμένες σ’αυτό. Οι πηγές προέλευσης των ουσιών άλλοτε έχουν 

σχέση με φυσικό-χημικές διαδικασίες του περιβάλλοντος, άλλοτε αφορούν σε 

ανθρώπινες δραστηριότητες και άλλοτε - τις περισσότερες φορές- σε συνδιασμό των 

δύο. Πολλές φορές ορισμένες από αυτές τις διαλυμένες ουσίες ή και κάποιες 

αδιάλυτες στο νερό, έχουν βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων 

και γενικά στο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή οι βλαβερές ουσίες καλούνται 

ρύποι και το νερό που τους περιέχει χαρακτηρίζεται σαν ακάθαρτο ή χαμηλής 

ποιότητας.

Η πιο συχνή παρουσίαση των πηγών ρύπανσης των υπόγειων νερών είναι 

αυτή που γίνεται ανάλογα με τις δραστηριότητες ή τις διεργασίες που την προκαλούν. 

Με βάση το κριτήριο αυτό έχουμε κατηγορίες ρύπανσης από: α) βιομηχανικές 

δραστηριότητες, β) αγροτικές δραστηριότητες, γ) αστικές και οικιακές 

δραστηριότητες, δ) ραδιενεργές ουσίες και ε) φυσικές διεργασίες. Στη συνέχεια θα 

επικεντρωθώ μόνο στο δεύτερο είδος πηγής ρύπανσης, τις αγροτικές δραστηριότητες.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ρύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες 

είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κατανεμημένη στο χώρο (non-point 

source pollution), σε αντίθεση με το “ σημειακό” (point source pollution) χαρακτήρα 

των άλλων πηγών (Π.Λατινοπούλου;1998). Η σημειακή μόλυνση δημιουργείται από 

μία αναγνωρίσιμη πηγή ή “end-of-pipe” ή αλλιώς είναι η μόλυνση που προέρχεται 

από συγκεκριμένες πηγές όπως βιομηχανικά κτίρια. Από την άλλη, η μόλυνση 

κατανεμημένη στο χώρο είναι η μόλυνση όπου υπάρχουν πολλές μη-συγκεκριμένες 

πηγές οι οποίες είναι πολύ δαπανηρό και δύσκολο να αναγνωριστούν. Επίσης η 

μόλυνση κατανεμημένη στο χώρο είναι ένας ωραίος ορισμός των μολυσμένων νερών. 

(ΕΡΑ). Από τις αγροτικές γενικά δραστηριότητες ρύπανση του υπόγειου νερού
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προκαλούν τα ζωϊκά λύματα, τα άλατα των αρδεύσεων, τα διάφορα χημικά που 

εφαρμόζονται στους αγρούς (λιπάσματα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα) αλλά και από 

ουσίες όπως το άζωτο, το φώσφορο και τα νιτρικά (Π.Λατινοπούλου; 1998, ΕΡΑ). 

Μικρής έκτασης, δηλαδή σημειακή, ρύπανση μπορεί να προκληθεί από 

δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα που αφορούν στη διάθεση αποβλήτων, ζωικών, 

γεωργοχημικών ή φυτικών, ή από την αποθήκευση διαφόρων χημικών ουσιών, 

λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κτλ.

Οι γεωργικές νιτρικές εκπομπές προέρχονται από τρεις κύριες πηγές 

(European Commssion, DGXI; 1999):

(α) άμεσες εκπομπές από αζωτούχα εδάφη π.χ λόγω χρήσης λιπασμάτων ή 

μικροβιοκτόνων

(β) εκπομπές από αποθέματα ζώων κτηνοτροφίας (κοπριά)

(γ) έμμεσες εκπομπές από άζωτο το οποίο ‘χάνεται’ στο γεωργικό σύστημα π.χ μέσω 

διήθησης, βροχόπτωσης ή ατμοσφαιρικής αποσύνθεσης

Οι κύριοι περιβαλλοντικοί παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν τις νιτρικές 

εκπομπές είναι η ύπαρξη αζωτούχων πηγών, η υγρασία και η θερμοκρασία, με το 

πρώτο να θεωρείται ως ο σημαντικότερος παράγοντας.

Σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα υπόγεια νερά που προέρχονται από 

αγροτικές δραστηριότητες αφορά τα λιπάσματα και μάλιστα τα αζωτούχα. Αυτό 

οφείλεται στην τεράστια διάδοση και έκταση της εφαρμογής τους που έχει σαν στόχο 

την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Το αντικείμενο λοιπόν της 

μελέτης της ρύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες είναι τελείως επίκαιρο 

παγκόσμια και προφανώς έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, λόγω της 

αναπτυγμένης γεωργίας της. Ακριβώς για το λόγο αυτό η πρακτική εφαρμογή του 

παρόντος ερευνητικού έργου επιλέχθηκε να αφορά αυτήν την κατηγορία της 

ρύπανσης.

Το γεγονός ότι η σημειακή μόλυνση έχει σίγουρα ρυθμιστεί πιο πολύ από τη 

μόλυνση κατανεμημένη στο χώρο τις τελευταίες δεκαετίες, η μείωση της μόλυνσης 

κατανεμημένης στο χώρο έχει γίνει η κύρια πρόκληση σε πολλές χώρες (D.Mlarson, 

G.E.Helfand, B.W.House;1996). Φυσικά όμως υπάρχουν και πολλά περιθώρια 

προόδου και στη σημειακή μόλυνση. Μεγάλες βιομηχανίες και δημόσιες εκπομπές 

είχαν γίνει το επίκεντρο περιβαλλοντικών πολιτικών κατά το 1970. Είκοσι χρόνια 

μετά, το επίκεντρο έχει αλλάξει, μετά από επιτυχία. Τα προβλήματα τώρα 

περιλαμβάνουν επικίνδυνα απόβλητα, συμπαγή απόβλητα, μόλυνση από αυτοκίνητα,
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μόλυνση από μικροβιοκτόνα και ιζηματοποίηση. (Braden, Segerson from ch.l of 

Russell,Shogren) Ο κοινός παρονομαστής του σύγχρονου αυτού προβλήματος είναι ο 

υψηλός βαθμός δυσκολίας εύρεσης των ιχνών των ανθρώπινων πηγών μόλυνσης. 

Υπάρχουν τόσες πολλές πηγές, ο έλεγχος των οποίων θα αποβεί εξαιρετικά 

δαπανηρός. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, η μόλυνση δεν είναι διακριτή, αλλά 

μάλλον αποτέλεσμα πολύπλοκων δραστηριοτήτων.

Το άζωτο (Ν) και το φώσφορο (Ρ) είναι τα δύο κύρια χημικά στοιχεία από 

την γεωργική γη τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού. Σκοπός του αζώτου 

είναι η ανάπτυξη των φυτών καθώς αποτελεί το κύριο συστατικό των αμινοξέων και 

των πρωτεϊνών. Τα φυτά απορροφούν τα άζωτο είτε ως αμμώνιο (ΝΗ4) είτε ως 

νιτρικά (ΝΟ3), μίγματα τα οποία δημιουργούνται μέσω των διαδικασιών 

απολιθοποίησης και αζωτοποίησης. Το άζωτο εισέρχεται στο έδαφος με διάφορους 

τρόπους: μέσω της στερεοτυπικής συμπεριφοράς μερικών φυτών, από τη βροχή, 

μέσω της χρήσης ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων σε φυτά και μέσω 

απορριμάτων φυτών και ζώων. Τα φυτά απορροφούν κάποιες ποσότητες αζώτου που 

υπάρχουν στο χώμα, καθώς αναπτύσσονται. Η ποσότητα απορρόφησης διαφέρει από 

φυτό σε φυτό και από εποχή σε εποχή. Κάποιες άλλες ποσότητες αζώτου χάνονται 

στην ατμόσφαιρα από την εξάτμηση (ως ΝΉ4) και από την διαδικασία αφαίρεσης 

αζώτου (ως Ν2 και Ν2Ο). Όμως κάποιες ποσότητες αζώτου παραμένουν στο χώμα, 

υπό οργανική ή ανόργανη μορφή. Επίσης κάποια ποσότητα αζώτου, ως ΝΟ3, 

διηθύεται στο έδαφος από την φυσική δραστηριότητα του νερού, δηλαδή ο βασικός 

προορισμός αυτού του αζώτου είναι τα ποτάμια και τα υπόγεια νερά.

Όπως έχουμε αναφέρει η διήθηση αζώτου διαφέρει ανάλογα με το είδος του 

φυτού και την εποχή. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η διήθηση του αζώτου 

είναι μικρότερη σε δασικά εδάφη, σε χωράφια μόνιμης καλλιέργειας χόρτου ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει σε χωράφια καλλιέργειας πατάτας (Ν. Hanley; 1990).

Η εποχή για τη διήθηση του αζώτου είναι περισσότερο σημαντική. Οι 

δυνατότητες διήθησης είναι μεγαλύτερες όταν (α) υπάρχουν υψηλές βροχοπτώσεις, 

(β) η εξάτμιση είναι χαμηλή και (γ) η ζήτηση των σοδιών είναι χαμηλή. Η χρήση 

αζώτου κατά την εμφύτευση σοδιάς το φθινόπωρο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες 

διήθησης. Το επίπεδο αζώτου στα φυτά αυξάνεται από την στιγμή της εμφύτευσης 

μέχρι τη στιγμή της συγκομιδής καθώς το φυτό παίρνει όλο και περισσότερο άζωτο 

από το χώμα. Κατά την άνοιξη, οι βροχοπτώσεις μπορεί να είναι αρκετά υψηλές έτσι 

ώστε να μπορούν να αφαιρέσουν μέχρι και το 30% του νιτρικού λιπάσματος, αν και
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πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι το περισσότερο άζωτο να χαθεί κατά τη διάρκεια 

του χρόνου (στην ατμόσφαιρα).

Δεδομένης της πιθανότητας ότι η διήθηση είναι μεγαλύτερη κατά το 

φθινόπωρο και το χειμώνα, τίθεται το ερώτημα ποιά είναι η πηγή αυτού του αζώτου. 

Έρευνες που έχουν γίνει ( Rothmanstead Experimental Husbandary Farm), έδειξαν 

ότι πολύ λίγο άζωτο που έχει τοποθετηθεί ως λίπασμα παραμένει στο χώμα μετά την 

συγκομιδή (γύρω στα 5 kgs/εκτάριο). Επίσης, έρευνες έχουν συμπεράνει ότι υπάρχει 

συσχετισμός μεταξύ της ποσότητας αζωτούχων λιπασμάτων που χρησιμοποιείται και 

της ποσότητας νιτρικών που ανεβρίσκεται στα λαχανικά. Στην Ελλάδα κατά την 

τελευταία δεκαετία δεν έχει γίνει συστηματική παρακολούθηση των νιτρικών 

καταλοίπων σε λαχανικά και συγκεκριμένα έχουν γίνει μόνο δύο έρευνες οι οποίες 

έδειξαν ότι η Ελλάδα έχει κλιματολογικές συνθήκες που δεν ευνοούν την υψηλή 

συγκέντρωση σε νιτρικά. Η ΈΚΠΟΙΖΩ’ σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές 

οργανώσεις καταναλωτών, υπό την αιγίδα της οργάνωσης International Testing, 

μετείχε σε πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθει σε 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Γαλλία, Δανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, 

Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) το 1992-93. Σύμφωνα με την 

έρευνα η Ελλάδα έρχεται πρώτη σε νιτρικά που περιέχονται στις πατάτες (ανώτατη 

τιμή 660ηι1/κιλό βάρους) στις ντομάτες (ανώτατη τιμή 388ηι1/κιλό βάρους) και στο 

λάχανο (ανώτατη τιμή 3000ηι1/κιλό βάρους) (ΤΟ ΒΗΜΑ, Παναγιώτα Μπίτσικα; 23- 

01-2000). Αντιθέτως στη Βρετανία γίνονται συνεχώς και συστηματικά έρευνες για 

την περιεκτικότητα νιτρικών στα λαχανικά. Επίσης μία έρευνα που έγινε το 1987-88 

από τον οργανισμό ‘Friends of the Earth’ έδειξε ότι γύρω στα 4 εκ. καταναλωτές 

νερού σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας κατανάλωναν νερό με υπερβάλλουσες 

ποσότητες αζώτου. Μετά όμως από απειλές από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η 

Αγγλική κυβέρνηση προχώρησε σε κλείσιμο πηγών νερού οι οποίες χαρακτηρίζονταν 

από υπερβάλλουσες ποσότητες αζώτου.

Στην Ελλάδα επικρατεί η ίδια κατάσταση (δηλαδή ύπαρξη υπερβάλλουσων 

ποσοτήτων αζώτου στο νερό). Σε έκθεση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προς 

την ΕΈ τον Μάρτιο του 1999, όπου παρατίθονται στοιχεία για το πόσιμο νερό της 

Ελλάδας, αναφέρονται ότι περιοχές όπως η λεκάνη Πηνειού-Ηλείας, το Θεσσαλικό, 

το Αργολικό και το Κωπαϊδικό πεδίο χαρακτηρίζονται ως “περιοχές επιρρεπείς σε 

αυξημένη νιτρορύπανση”. Επίσης οι κάτοικοι της Αργολίδας πίνουν νερό στο οποίο 

οι συγκεντρώσεις νιτρικών φθάνουν τα 172mg/lt (χιλιοστογραμμάρια/λίτρο) όταν το
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ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 20 για τα παιδιά και 50 για τους ενήλικους (ΤΟ 

ΒΗΜΑ, Στέφανος Διανέλλος, Δ. Γαλάνης, Ν. Καραγιάννης; 23-01-2000). Στο Νομό 

Κιλκίς έχουν διαπιστωθεί επιφανειακές γεωτρήσεις με αυξημένη περιεκτικότητα σε 

τοξικές ουσίες. Αιτίες για όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από τις εντατικές 

καλλιέργειες (που ως αποτέλεσμα είχαν να φέρουν πιο ψηλά τον υδροφόρο ορίζοντα 

και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αύξηση των νιτρικών στο νερό), τις 

υπεραντλήσεις (που είχαν ως συνέπεια το αλμυρό νερό να μην βρίσκει αντίσταση και 

να διεισδύει) και την υπερλίπανση. Ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρεται στην 

τελευταία Έκθεση του Υπουργείου είναι η μικροβιολογική ρύπανση. Πρόκειται για 

ρύπανση που, τις περισσότερες φορές συμβαίνει από κάποιο τυχαίο περιστατικό. Για 

παράδειγμα, από το σπάσιμο κάποιου αγωγού αποχέτευσης και κάποιου αγωγού 

ύδρευσης ή λόγω μόλυνσης στη δεξαμενή τροφοδοσίας ή στη γεώτρηση (ΤΟ ΒΗΜΑ, 

Στέφανος Διανέλλος; 23-01-2000).

Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα γιατί απαιτούνται ανώτατα επίπεδα 

νιτρικών στο πόσιμο νερό. Έχει αποδεικτεί ότι επίπεδα νιτρικών πέραν των 

επιτρεπόμενων συνδέονται με δύο προβλήματα υγείας. Το πρώτο πρόβλημα υγείας, η 

μεθαμφεταμίνη (methamoglobinaemia), προκαλείται από έλλεψη οξυγόνου κατά την 

νηπιακή τροφοδοσία. Αναφερθέντα τεκμήρια της ασθένειας αυτής, έδειξαν 14 

περιπτώσεις στην UK τα τελευταία 35 χρόνια (Ν. Hanley; 1990). Το δεύτερο 

πρόβλημα υγείας είναι ο καρκίνος του στομάχου. Εάν το νιτρικό επιδράσει με τη 

νιτροζαμίνη ή τη νιτρογλυκερίνη στο ανθρώπινο σώμα, τότε δημιουργούνται 

καρκινογόνα νιτροσυστατικά. Όμως, για αυτό το θέμα δεν έχει αποδειχτεί τίποτα, 

παρά μόνο ότι κάποιες εργασίες το υπαινίσσονται (ΤΟ ΒΗΜΑ,Έλενα Φυντανίδου 

και Μαρίνα Πετροπούλου; 23-01-2000, Ν. Hanley; 1990).

Μία άλλη έννοια από περιβαλλοντικής πλευράς λόγω αυξημένων επιπέδων 

νιτρικών συνδέεται με τον ευτροφισμό (eutrophication). Τα νιτρικά είναι διατροφικό 

στοιχείο: καθώς το επίπεδο του αυξάνεται σε ορισμένα νερά, η ανάπτυξη κάποιου 

συγκεκριμένου στοιχείου μπορεί να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο το οποίο η αποσύνθεση 

του μειώνει τα διαλυόμενα επίπεδα οξυγόνου. Για τα φρέσκα νερά το 

όριοδιατροφικών στοιχείων είναι το φωσφορικό άλας, ενώ για τα νερά της μαρίνας 

είναι το νιτρικό. Η σύνδεση των νιτρικών με το πρόβλημα του ευτροφισμού στη 

Βρετανία έχει συνδεθεί με αυξανόμενα επίπεδα νιτρικών και φωσφορικού άλατος από 

αγροτικές πηγές αν και μη-αγροτικές πηγές, όπως νερά των υπονόμων είναι πιο 

σημαντικά όσον αφορά την αύξηση επιπέδων φωσφορικού άλατος (Ν. Hanley; 1990).
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Δεδομένου τώρα ότι η διήθηση αζώτου δημιουργεί αρνητικές επιδράσεις στο 

περιβάλλον, είναι σημαντική η υιοθέτηση πολιτικών για αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων. Οι πολιτικές αυτές ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: αυτές οι οποίες 

στόχο έχουν τη μείωση της ποσότητας νιτρικών που εισέρχονται στο περιβάλλον και 

αυτές οι οποίες στόχο έχουν την αφαίρεση των νιτρικών που ήδη διοχετεύθηκαν στο 

περιβάλλον (Ν. Hanley; 1990, J. Barrett and Κ. Segerson; 1997). Όταν είναι δυνατό 

να εφαρμοσθούν και τα δύο είδη κατηγοριών, τότε η προσοχή εστιάζεται στο πόσο θα 

επενδυθεί στην κάθε κατηγορία. Συνήθως όμως τελευταίες έρευνες επικεντρώνονται 

στο πρώτο είδος πολιτικών, στον εμποδισμό εισροής νιτρικών.

Στην πρώτη κατηγορία πολιτικών, στην περίπτωση των γεωργικών πηγών, 

έχουμε τις εξής δυνατότητες ελέγχου:

(1) μείωση χρήσης ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων

(2) μείωση χρήσης κοπριών ζώων

(3) καλύτερη διαχείριση χρήσης νιτρικών

Η πρώτη πολιτική, εξαναγκάζει τους γεωργούς μέσω κινήτρων τιμών όπως 

φόρος αζώτου ή μέσω στρατηγικών διαταγής και ελέγχου (command-and-control 

strategies), με σκοπό την μείωση χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων. Δεδομένου ότι το 

οριακό κόστος του αζώτου αυξάνεται από τέτοιες πολιτικές, η πιο λογική συνέπεια 

είναι η αλλαγή στα θέματα διαχείρισης της σοδιάς. Επίσης ως μέσω πολιτικής 

χρησιμοποιείται και η γη: οι κυβερνήσεις μπορούν να θέσουν “ζώνες ασφαλείας” 

(protection zones) σε ευαίσθητες περιοχές, ενώ οι αγρότες ταυτοχρόνως 

εξαναγκάζονται ή ενθαρρύνονται να αποφεύγουν συγκεκριμένες σοδιές και τρόπους 

διαχείρισης.

Η δεύτερη πολιτική, η οποία στόχο έχει την μείωση χρήσης κοπριών ζώων, 

επιτυγχάνεται μέσω κατακεφαλή φόρων πάνω σε ζώα κτηνοτροφίας ή ακόμα μέσω 

άμεσων περιορισμών στα ποσοστά ζώων. Περιορισμοί μπορούν επίσης να τεθούν και 

στην αποθήκευση ή διάθεση κοπριών ζώων.

Η τρίτη πολιτική για τη μείωση των νιτρικών που εισέρχονται στο 

περιβάλλον η οποία αφορά την καλύτερη διαχείριση χρήσης των νιτρικών, 

επιτυγχάνεται από τους ίδιους τους αγρότες. Αλλάζοντας τον τρόπο διαχείρισης τους, 

οι αγρότες μπορούν να μειώσουν τη διήθηση νιτρικών, π.χ μέσω της αποφυγής 

χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων κατά το φθινόπωρο και κοπριών ζώων κατά τη 

διάρκεια περιόδων με ψηλή βροχόπτωση.
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3.2 Η ΝΙΤΡΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Δεδομένου ότι τα άτομα στην κοινωνία ενδιαφέρονται για τα αρνητικά αυτά 

φαινόμενα των νιτρικών στο περιβάλλον, τότε έχουμε πραγματικές επιδράσεις στη 

συνάρτηση χρησιμότητας τους. Επίσης, εάν οι αρμόδιες αρχές πρέπει και 

εξαναγκάζονται να μειώσουν τα νιτρικά επίπεδα στο πόσιμο νερό, εάν οι ψαράδες 

καταβάλλουν επιπρόσθετες προσπάθειες για το ψάρεμα τους εφόσον λόγω του 

ευτροφισμού μειώθηκε ο αριθμός ψαριών και εάν τα δάση και τα ψάρια 

καταστάφηκαν λόγω της όξινης βροχής (acid rain), τότε έχουμε πραγματικές 

επιδράσεις στη συνάρτηση παραγωγής. Συνεπώς, υψηλά επίπεδα νιτρικών μειώνουν 

την ευημερία. Παρόλ’αυτά, οι αγρότες ως δημιουργοί μερικών προβλημάτων 

νιτρικών, δεν πληρώνουν κάποιο κόστος-τιμή στα άτομα που μειώνεται η ευημερία 

τους. Αυτό το πρόβλημα εξωτερικοτήτων μπορεί να παρουσιαστεί από το Σχήμα 3.1.

Η ιδέα πίσω από την καμπύλη Οριακού Εξωτερικού Κόστους (MEC) , είναι ότι 

καθώς όλο και περισσότερα νιτρικά χρησιμοποιούνται, τόσο αυξάνεται η μόλυνση. 

Καθώς η μόλυνση αυξάνεται, νερά με χαμηλά επίπεδα νιτρικών είναι δυσεύρετα, 

αυξάνοντας έτσι το κόστος κάθε επιπρόσθετης μονάδας εκπομπής. Η καμπύλη 

οριακού εξωτερικού κόστους (MEC) αρχίζει από το σημείο Ν°, καθώς κάτω από το 

σημείο αυτό τα νιτρικά ενσωματόνονται στις αφομοιωτικές ικανότητες του 

οικοσυστήματος.

ΣΧΗΜΑ 3.1
Η ΝΙΤΡΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΩΝ
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Η καμπύλη Οριακού Καθαρού Ιδιωτικού Οφέλους (ΜΝΡΒ) σχεδιάζεται 

υποθέτοντας ότι οι αγρότες είναι δέκτες των τιμών (price-takers). Καθώς οι εισροές 

νιτρικών αυξάνονται, θα αυξηθεί επίσης και η ποσότητα της σοδιάς. Η αύξηση του 

προϊόντος θα μειωθεί σε οριακούς όρους λόγω των φθίνουσων αποδόσεων στη 

κλίμακα. Δεδομένης της τιμής της σοδιάς και των σταθερών ποσοτήτων των άλλων 

εισροών, το οριακό καθαρό ιδιωτικό όφελος μειώνεται καθώς αυξάνεται η ποσότητα 

νιτρικών.

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η αναποτελεσματικότητα της αγοράς 

(market inefficiency), καθώς οι αγρότες διαλέγουν το σημείο Νρ, το οποίο 

μεγιστοποιεί τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους, ενώ από την άλλη η κοινωνία προτιμά 

το σημείο Ns το οποίο μεγιστοποιεί τα κοινωνικά οφέλη. Η διαδικασία αυτή γίνεται 

πολύπλοκη με την δυναμική φύση του προβλήματος. Τα νιτρικά μπορεί να πάρουν 

και 40 χρόνια μέχρι να φτάσουν από το χώμα στα υπόγεια νερά. Και πράγματι η 

κύρια αιτία αυξημένων νιτρικών σε πολλές περιοχές της Αγγλίας ήταν η αυξημένη 

χρήση τους ως βοσκοτόπια κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για σκοπούς 

οικογενειακής παραγωγής δημητριακών. Αυτό σημαίνει ότι (α) οι πολιτικές οι οποίες 

στόχο έχουν την μείωση χρήσης νιτρικών το 1990 δεν θα έχουν άμεση επίδραση στην 

ποιότητα των νερών μέχρι και το 2030 και (β) κατά την προετοιμασία ενός μοντέλου 

για να μπορεί να γίνει λειτουργικό, θα πρέπει να προβλέπονται τα οριακά εξωτερικά 

κόστη που θα υποστούν τα άτομα στο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη και 

μεθοδολογικά προβλήματα που επιβάλει η εκτίμηση σύγχρονων εξωτερικών κόστων, 

αυτό είναι μία ακατόρθωτη εργασία. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, οι δημιουργοί 

πολιτικών αρνούνται την εξίσωση κόστους και οφέλους και επικεντρώνονται σε 

κάποιο σημείο όπου υπάρχει ελάχιστο κόστος ασφαλείας - το Comprehensive 

Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) απαγορεύει 

την εξίσωση κόστους και οφέλους στην προσπάθεια του να θέσει επίπεδα στόχου (J. 

Barrett and Κ. Segerson; 1997). Συνεπώς η αριστοποίηση δεν μπορεί να αποτελεί 

μέρος των πολιτικών. Έτσι για τον έλεγχο της νιτρικής μόλυνσης, όπως συμβαίνει και 

με άλλες μορφές προβλημάτων μόλυνσης, η προσοχή εστιάζεται σε τρόπους 

αποτελεσματικής επίτευξης δεδομένων επιπέδων ποιότητας νερού και ορίων στις 

εισροές νιτρικών με το χαμηλότερο κόστος.
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4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

4.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παρά τα νομικά μέτρα για το κοινωνικό αποδεκτό περιβαλλοντικό επίπεδο 

ρύπων (ουσιών που μολύνουν), ο παραγωγός έχει κίνητρο να αποφεύγει τον έλεγχο 

της μόλυνσης. Κι αυτό συμβαίνει λόγω του ότι τα κέρδη του παραγωγού προέρχονται 

από τις αγοραίες τιμές οι οποίες συνήθως δεν αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις της 

κοινωνίας για προστασία του περιβάλλοντος. Εάν η αγορά δεν εκπέμπει το σωστό 

σήμα στον παραγωγό για το καταλληλότερο επίπεδο ελέγχου της μόλυνσης, τότε ένας 

ρυθμιστής έχει τρία όργανα διαχείρισης που μπορεί να χρησιμοποιήσει: 

τεχνολογικούς περιορισμούς, θεσμούς συνεργασίας οι οποίοι βοηθούν στο να 

μοιράζονται πληροφορίες ο ρυθμιστής, οι ρύποι και τα “θύματα”, και οικονομικά 

κίνητρα τα οποία αυξάνουν τα κόστος αποφυγής του ελέγχου της μόλυνσης.

Τα συστήματα των κινήτρων έχουν προωθηθεί από τους οικονομολόγους για 

πολλές δεκαετίες ως το πιο αποτελεσματικό από πλευράς κόστους έναντι των 

τεχνολογικών περιορισμών. Η βασική ιδέα των οικονομικών κινήτρων είναι η 

αύξηση του κόστους περιβαλλοντικής αποφυγής ενώ ταυτοχρόνως παρέχει στον 

παραγωγό τη δυνατότητα εύρεσης της λιγότερο δαπανηρής στρατηγικής ελέγχου της 

μόλυνσης. Με το να αυξήσει το κόστος αποφυγής, ο παραγωγός έχει ένα προσωπικό 

κίνητρο να παρέχει το καταλληλότερο επίπεδο ελέγχου της μόλυνσης.

Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: 

περιορισμοί στις τιμές (price rationing), περιορισμοί στις ποσότητες (quantity 

rationing) και κανόνες ευθύνης (liability rules). Οι περιορισμοί στις τιμές αυξάνουν 

το κόστος αποφυγής με το να θέτουν μία οφειλή, ένα φόρο ή μία επιδότηση ανάλογα 

με τη συμπεριφορά του παραγωγού ή ανάλογα με το προϊόν που προσφέρει. Τα πιο 

συνηθισμένα από αυτά τα κίνητρα είναι η οφειλή εκπομπών (emission charges) και η 

οφειλή παραποτάμων (effluent charges).

Οι περιορισμοί στις ποσότητες (quantity rationing) θέτουν το πιο αποδεκτό 

επίπεδο μόλυνσης με το να κατανέμουν αγοραίες έγγραφες άδειες οι οποίες παρέχουν 

κίνητρο στους παραγωγούς με χαμηλό κόστος ελέγχου της μόλυνσης, να μειώσουν 

την μόλυνση και να πουλήσουν τις πλεονάζοντες άδειες σε παραγωγούς με υψηλό 

κόστος ελέγχου.
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Οι κανόνες συμπεριφοράς (liability rules) θέτουν ένα κοινωνικά αποδεκτό 

σημείο αναφοράς όσον αφορά τη συμπεριφορά, τέτοιο ώστε εάν ο παραγωγός 

παραβεί αυτό το σημείο αναφοράς, να επιβαρυνθεί κάποιες οικονομικές συνέπειες.

Θεωρητικά, ένα οικονομικό κίνητρο χρησιμοποιείται για να μεταβάλλει τον 

έλεγχο της μόλυνσης που γίνεται από τον παραγωγό. Το σχήμα 4.1 δείχνει το

ΣΧΗΜΑ 4.1:

ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

κόστος (MC) και το οριακό όφελος (MB) ελέγχου της μόλυνσης. Το οριακό κόστος 

έχει θετική κλίση με αυξανόμενο ρυθμό, διότι κάθε επιπρόσθετη μονάδα ελέγχου της 

μόλυνσης κοστίζει όλο και περισσότερο για να επιτευχθεί το επόμενο επίπεδο 

περιβαλλοντικής ποιότητας. Το οριακό όφελος έχει αρνητική κλίση δηλαδή τα οφέλη 

του ελέγχου αυξάνονται με φθίνοντα ρυθμό διότι κάθε επιπρόσθετη μονάδα ελέγχου 

παρέχει όλο και λιγότερα οφέλη στην κοινωνία.

Το κοινωνικά καταλληλότερο επίπεδο μόλυνσης βρίσκεται στο σημείο όπου 

τα οριακά κόστη με τα οριακά οφέλη τέμνονται (σημείο Α). Εάν η αγοραία τιμή δεν 

αντικατοπτρίζει αυτά τα κοινωνικά οριακά οφέλη, τότε ο παραγωγός δεν έχει κανένα 

κίνητρο να επενδύει σ’αυτό το επίπεδο ελέγχου εφόσον θα έχει περισσότερα κέρδη 

θέτοντας το επίπεδο μόλυνσης ίσον με μηδέν. Έτσι αυτό που πρέπει να γίνει είναι η 

ρυθμιστική αρχή να επιβαρύνει τον παραγωγό με ένα φόρο εκπομπής του ύψους 

t=MC=MB. Τώρα ο παραγωγός είτε θα επενδύσει σε έλεγχο της μόλυνσης, είτε θα 

πληρώσει το κόστος t για κάθε μονάδα εκπομπής. Εφόσον ο φόρος t υπερβαίνει το 

οριακό κόστος (t>MC), μέχρι το σημείο Α, ο παραγωγός θεωρεί πιο κερδοφόρο να
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επενδύσει σε έλεγχο, παρά να πληρώσει το φόρο. Αυτός ο φόρος δίνει κίνητρο στον 

παραγωγό να αυξήσει το επίπεδο ελέγχου του μέχρι το σημείο όπου το ιδιωτικό 

καταλληλότερο επίπεδο ελέγχου ισούται με το κοινωνικό (MC=MB).

Η πλειοψηφία όμως των οικονομικών κινήτρων που χρησιμοποιούνται στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ασία δεν χρησιμοποιούνται για να 

αλλάξουν την συμπεριφορά των παραγωγών, αλλά για να αυξήσουν τα έσοδα του 

γενικού προϋπολογισμού. Οι επιβαρύνσεις θέτονται χαμηλότερα για να υποκινήσουν 

τον παραγωγό να αυξήσει τον έλεγχο της μόλυνσης. Εάν t’<t τότε ο παραγωγός θα 

επενδύσει σ’ένα επίπεδο το οποίο είναι πιο κάτω από το καταλληλότερο, χα <χ . 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα 2/3 από τα οικονομικά κίνητρα που 

χρησιμοποιούνται στις χώρες του OECD, χρησιμοποιήθηκαν για να αυξήσουν τα 

έσοδα αντί να αλλάξουν την συμπεριφορά των παραγωγών.

Η διαφορά μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας στη χρήση οικονομικών 

κινήτρων για περιβαλλοντική προστασία ελέγχεται από διάφορους παράγοντες, ένας 

από τους σημαντικότερους αποτελεί η έλλειψη πληροφοριών, πληροφορίες οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του στόχου. Καθορίζοντας ένα κίνητρο 

για να μεταβάλλει τον έλεγχο της μόλυνσης του παραγωγού, απαιτεί σημαντικές 

πληροφορίες για το οριακό κόστος και όφελος, τόσο για την σημειακή μόλυνση 

(point source pollution), όσο και για την μόλυνση κατανεμημένη στο χώρο (non-point 

source pollution). Όπως ήδη αναφέρθηκε η σημειακή μόλυνση είναι η μόλυνση που 

δημιουργείται από μία αναγνωρίσιμη πηγή ενώ η μόλυνση κατανεμημένη στο χώρο 

είναι η μόλυνση όπου υπάρχουν πολλές μη-συγκεκριμένες πηγές μόλυνσης οι οποίες 

είναι πολύ δαπανηρό και δύσκολο να αναγνωριστούν. Ετσί λόγω της δυσκολίας 

αναγνωρισμού των πηγών μόλυνσης, ο παραγωγός έχει κίνητρο να αποφεύγει τον 

έλεγχο της μόλυνσης.

4.1.1. PRICE RATIONING: ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

4.1.1.1. ΦΟΡΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (EMISSION CHARGES)

Οι φόροι εκπομπής είναι φόροι που εισπράττονται λόγω της απόλυσης 

ρυπών αέρα, νερού ή χώματος ή ακόμη και λόγω της διατάραξης της ησυχίας. Αυτοί 

οι φόροι σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να μειώσουν την ποσότητα ή να βελτιώσουν την 

ποιότητα μόλυνσης με το να κάνουν αυτούς που μολύνουν να πληρώσουν 

τουλάχιστον μέρος του κόστους της βλάβης που κάνουν στο περιβάλλον. Οι φόροι
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εκπομπής χρησιμοποιούνταν σχεδόν σ’όλες τις αναπτυγμένες χώρες για κάποιες 

μορφές σημειακής μόλυνσης. Στην Ευρώπη οργανώσεις περιβαλλοντικής προστασίας 

πιστεύουν ότι τέτοιοι φόροι είναι αποτελεσματικοί όταν χρησιμοποιούνται για 

μόλυνση του νερού αλλά όχι για την ποιότητα του αέρα. Παρόλ’αυτά 

χρησιμοποιούνται για μόλυνση του νερού, του αέρα και για μόλυνση από απόβλητα.

Όμως, οι φόροι εκπομπής είναι ένα περιοριστικό όργανο για πολλές πηγές 

μόλυνσης, λόγω των πληροφοριών που απαιτούνται για να τεθεί ο καταλληλότερος 

φόρος έτσι ώστε να αλλάξει η συμπεριφορά αυτών που μολύνουν. Οι φόροι εκπομπής 

είναι αποτελεσματικοί λόγω του ηθικού κινδύνου: η ικανότητα να ελεχθούν οι 

προσπάθειες των παραγωγών να ελέξουν την μόλυνση. Στην προσπάθεια να μειωθεί 

αυτός ο ηθικός κίνδυνος, ο Segerson (1988) (Ν. Hanley, J. F. Shogren, S. White; 

1997) προτείνει ότι η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να σχεδιάσει ένα σύστημα φόρων- 

επιβαρύνσεων βασισμένο στη μόλυνση του περιβάλλοντος κάθε περιοχής. Έτσι ο 

Segerson είσαγε τους περιβαλλοντικούς φόρους.

4.1.1.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ (AMBIENT TAXES)

Οι περιβαλλοντικοί φόροι συνδιάζουν ποινές και αμοιβές για υπέρβαση ή 

μείωση από ένα συγκεκριμένο επίπεδο μόλυνσης. Το σχέδιο αυτό έχει δύο σημεία: 

ένα κατά μονάδα φόρο ή επιδότηση βασισμένο στην απόκλιση από κάποιο κανονικό 

επίπεδο περιβάλλοντος και έναν εφάπαξ φόρο (lump-sum penalty) ο οποίος είναι 

ανεξάρτητος από το βαθμό απόκλισης.

Και εδώ υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις πληροφορίες. Τα 

προβλήματα αυτά παρουσιάζονται κάθε φορά που τα πιστεύω του παραγωγού για τη 

σχέση παραγωγής και μόλυνσης είναι διαφορετικά από τα πιστεύω της ρυθμιστικής

αρχής·

4.1.1.3. ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( PRODUCT CHARGES)

Οι φόροι προϊόντος είναι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται στα προϊόντα ή στις 

εισροές που είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Το είδος των 

φόρων αυτών ενθαρρύνει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές να 

αντικαταστήσουν αυτά τα προϊόντα με προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Ένα κύριο χαρακτηριστικό των φόρων προϊόντων είναι η έλλειψη επίδρασης 

στη συμπεριφορά των παραγωγών. Τα αποτελέσματα επιβολής τέτοιων φόρων 

δείχνουν ότι πολύ λίγες φορές έχει επιτευχθεί ο στόχος. Κι ο λόγος είναι ότι αυτοί οι
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φόροι τέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο δαπανηρό να 

πληρώσουν αυτούς τους φόρους, από το να ψάχνουν εναλλακτικούς συντελεστές 

παραγωγής.

4.1.1.4. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ (SUBSIDIES)

Οι επιδοτήσεις είναι μορφές οικονομικής βοήθειας προς τους παραγωγούς. 

Χρησιμοποιούνται ως κίνητρο για έλεγχο της μόλυνσης και παίρνουν τη μορφή 

επιχορηγήσεων, δανείων και φορολογικών εκπτώσεων. Η Γαλλία παρέχει δάνεια σε 

επιχειρήσεις για τον έλεγχο της μόλυνσης του νερού. Η Ιταλία παρέχει επιδοτήσεις 

για ανακύκλωση στερεών αποβλήτων. Η Ολλανδία έχει ένα πρόγραμμα οικονομικής 

βοήθειας το οποίο παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις να προωθούν τεχνολογικές 

έρευνες και τη χρήση μηχανημάτων ελέγχου της μόλυνσης. Το Γερμανικό σύστημα 

επιχορηγήσεων βοηθά τους μικροπαραγωγούς οι οποίοι μπορεί να έρθουν 

αντιμέτωποι με οικονομικά προβλήματα λόγω των ξαφνικών επιπρόσθετων 

μηχανημάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο της μόλυνσης. Η Σουηδία χρησιμοποιεί 

τις επιχορηγήσεις για να μειώσει τη φόρτωση μικροβιοκτόνων παραχωρώντας 

χρήματα για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μηχανημάτων ψεκάσματος 

έναντι των μικροβιοκτόνων, δίνει προβλέψεις για τα επιβλαβή ζώα και φυτά και 

παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε επιχειρήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 

επιχορηγούν την κατασκευή δημοτικών έργων προστασίας και βελτίωσης των υδάτων 

και έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια βοηθώντας τους αγρότες στη πληρωμή για τη 

διατήρηση του εδάφους (Ν. Hanley, J. F. Shogren, S. White; 1997).

4.1.2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (LIABILITY RULES)

4.1.2.1. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (NON-COMPLIANCE FEES)

O Xepapadeas (1991) (N. Hanley, J. F. Shogren, S. White; 1997) ανάπτυξε 

ένα μηχανισμό κινήτρων με σκοπό να υποκινήσει τους παραγωγούς να προσφέρουν 

το επίπεδο στόχου ελέγχου της μόλυνσης. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί ως εξής: 

εάν η συνολική συγκέντρωση ρυπών υπερβαίνει το επίπεδο στόχου, η ρυθμιστική 

αρχή επιλέγει τυχαία τουλάχιστον ένα παραγωγό και του επιβάλλει πρόστιμο. Έπειτα 

η ρυθμιστική αρχή ανακατανέμει μέρος του προστίμου μείον τη ζημιά στην κοινωνία 

από τις μη-συμμορφώσεις, στους άλλους παραγωγούς. Η τυχαία επιλογή του 

παραγωγού αυξάνει τα προσδοκώμενα κόστη και εάν έχει γίνει σωστή (η επιλογή).
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τότε θα επιτευχθεί ο στόχος ελέγχου, χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος των πράξεων των 

παραγωγών.

Το σύστημα αυτό, του μηχανισμού τυχαίας επιλογής είναι πιο ελκυστικό στη 

χρήση από ότι τα συστήματα των φόρων εκπομπών και των περιβαλλοντικών φόρων, 

για δύο λόγους. Πρώτον, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επιλογή του 

μηχανισμού αυτού, είναι λιγότερες απ’αυτές απου απαιτούνται για την επιλογή των 

φόρων και των επιχορηγήσεων. Το μόνο που απαιτείται για τον μηχανισμό τυχαίας 

επιλογής είναι δεδομένα για το συνολικό επίπεδο συγκέντρωσης ρύπων (γνώση για 

κάθε επιχείρηση που μολύνει και για το επίπεδο μόλυνσης). Αντιθέτως οι προσέγγιση 

των φόρων (επιβαρύνσεων) απαιτεί δεδομένα για τις πραγματοποιηθέν προσπάθειες 

ελέγχου κάθε παραγωγού, πληροφορίες που προϋποθέτουν κάποιο κόστος. Δεύτερον, 

ο μηχανισμός τυχαίας επιλογής δίνει ισορροπία στον προϋπολογισμό και δεν απαιτεί 

επιπλέον έσοδα, σε αντίθεση με τους φόρους όπου κάθε παραγωγός υφίσταται 

ολόκληρο το οριακό κόστος.

4.1.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (DEPOSIT 

REFUND SYSTEMS)

Στην περίπτωση εδώ οι αγοραστές προϊόντων που μολύνουν πληρώνουν ένα 

πρόσθετο τέλος, το οποίο επιστρέφεται πίσω σ’αυτούς όταν επιστρέφουν το προϊόν ή 

τη συσκευασία του σ’ένα κέντρο ανακύκλωσης. Το όργανο αυτό επιβραβεύει καλή 

περιβαλλοντική συμπεριφορά. Τέτοια συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και 

πολλά χρόνια για να ελέξουν την διάθεση συσκευασιών που περιέχουν πόσιμο νερό 

από χώρες όπως Ινδία, Συρία, Λίβανος, Αίγυπτος, Κύπρος, Αυστραλία, Καναδάς, 

Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης αυτά τα 

συστήματα μπορούν να βοηθήσουν στον εμποδισμό απελευθέρωσης τοξικών ουσιών 

στο περιβάλλον από την αποτέφρωση (κάψιμο) πλαστικών ή υπολοίπων από 

μικροβιοκτόνα. Τέτοια συστήματα πληρώνουν τους ανθρώπους για την επιστροφή 

αχρήστων αντικειμένων πίσω στην οικονομία. Έτσι εάν μερικοί άνθρωποι πετούν π.χ 

κονσερβοκούτια, κάποιοι άλλοι έχουν το κίνητρο να τα συλλέξουν και να τα 

επιστρέφουν για ανακύκλωση. Τα συστήματα επιστροφής χρημάτων κατάθεσης είναι 

αποτελεσματικά από την άποψη ότι παρέχουν οικονομικά οφέλη για καλή 

περιβαλλοντική συμπεριφορά και επιβάλλουν κόστη για κακή, και επίσης από την 

άποψη ότι από την στιγμή που επιστρέφονται τα χρήματα, δεν υπάρχει άλλη 

σημαντική απαιτούμενη ενέργεια από την κυβέρνηση (Ρ. Bohm; 1981)

27



4.1.2.3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (PERFORMANCE BONDS)

Τα συμβόλαια εκτέλεσης είναι ένας άμεσος μηχανισμός που σκοπό έχει να 

προκαλέσει κοινωνικά κίνητρα στους παραγωγούς. Με ένα συμβόλαιο εκτέλεσης, ο 

παραγωγός θέτει ένα συμβόλαιο πριν την έναρξη των εργασιών του και χάνει το 

ενέχυρο του συμβολαίου εάν οι εργασίες του προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά ή 

μολύνουν πέραν από το επιτρεπόμενο όριο. Το συμβόλαιο (bond) αυξάνει το κόστος 

του παραγωγού και έτσι μειώνει το κίνητρο κακής συμπεριφοράς. Τα συμβόλαια 

εκτέλεσης χρησιμοποιούνται λιγότερο από το πρόστιμο μη-συμμόρφωσης (non- 

compliance fees) και κυρίως χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις σαφής 

περιβαλλοντικής ζημιάς.

4.1.3. QUANTITY RATIONING: ΑΓΟΡΑΊΕΣ ΈΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

(MARKETABLE PERMITS)

Ο Dales (1968) (Ν. Hanley, J. F. Shogren, S. White; 1997), είσαγε την ιδέα 

των αναλογικών κινήτρων βάση των ποσοτήτων μέσω των αγοραίων έγγραφων 

αδειών (marketable permits). Οι αγοραίες έγγραφες άδειες ορίζουν ένα 

προκαθορισμένο ολικό επίπεδο εκπομπής για μια καθορισμένη περιοχή. Οι άδειες 

αυτές οι οποίες ισούνται με τις επιτρεπόμενες εκπομπές, διανέμονται στους 

παραγωγούς της περιοχής και μπορούν να μετακινούνται ανάμεσα στους 

παραγωγούς. Οι παραγωγοί οι οποίοι τηρούν τις εκπομπές τους κάτω από τα επίπεδα 

που αναγράφονται στις αγοραίες έγγραφες άδειες τους, μπορούν να τις πωλήσουν σε 

άλλους παραγωγούς.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των οικονομικών κινήτρων, μέσω των 

αγοραίων έγγραφων αδειών είναι η μετατόπιση στους παραγωγούς, από την 

ρυθμιστική αρχή, σχεδιασμού στρατηγικών ελέγχου της μόλυνσης.

4.2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο γεωργικός τομέας είναι η μεγαλύτερη πηγή νιτρικών εκπομπών, 

φτάνοντας το 46% των ανθρωπογενών εκπομπών. Αυτό φαίνεται καθαρά στον 

πίνακα 4.2 όπου αναφέρονται εκτιμημένες ποσότητες εκπομπών για τις χώρες-μέλη 

της Ε.Ε το 1994 ανά τομέα παραγωγής.
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ΣΧΗΜΑ 4.2:

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΤΟ 1994 (kt)

Άλλες κπύσας Άεκκικομία ^ounx

Γ
Πχραγωγική διαδικασία 

30%

Πηγή: European Commission, DGXI; 1998

Όμως, λόγω της φύσης των πηγών των εκπομπών είναι δύσκολη η πρόσβαση 

σ’αυτό το τομέα. Υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες για τους παράγοντες των 

εκπομπών, για το πως διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τις εκπομπές και τα λιγοστά 

δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των επιλογών για τη μείωση των εκπομπών. 

Λόγω αυτών των δυσκολιών, της πολύπλοκης φύσης του γεωργικού τομέα, δεν 

μπορούμε να έχουμε στη διάθεση μας ένα μεγάλο αριθμό επιλογών. Αντιθέτως, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη της 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις γεωργικές εκπομπές, και το πως αυτοί οι 

παράγοντες μπορούν να επηρεαστούν από διοικητική και πολιτική πλευρά.

Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο τμήμα 3.1 οι γεωργικές νιτρικές 

εκπομπές προέρχονται από τρεις κύριες πηγές: (α) άμεσες εκπομπές από αζωτούχα 

εδάφη (β) εκπομπές από αποθέματα ζώων κτηνοτροφίας (κοπριά) και (γ) έμμεσες 

εκπομπές από άζωτο το οποίο ‘χάνεται’ στο γεωργικό σύστημα. Η διοίκηση στη 

γεωργία έχει κύρια επίδραση στην ύπαρξη-διαθεσιμότητα αζώτου και στην 

περιβαλλοντική κατάσταση, μέσω π.χ της χρήσης λιπασμάτων και κοπριών ζώων. Η
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χρήση της διοίκησης των φαρμών για τη μείωση στην απώλεια αζώτου από το 

γεωργικό σύστημα μέσω βελτιωμένων λιπασμάτων έχει χρησιμοποιηθεί πολύ τα 

τελευταία χρόνια. Όμως, ο κύριος σκοπός αυτών των προσπαθειών ήταν η 

μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και των κερδών των επιχειρήσεων.

Οι αγρότες υιοθετούν τρόπους διοίκησης βασισμένοι στην επιθυμία τους να 

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη των επιχειρήσεων τους, ενώ ταυτοχρόνως το επιδιώκουν 

αυτό με το ελάχιστο ρίσκο και ακολουθώντας κάποια τοπικά ήθη και έθιμα 

(συνήθειες).

Η χρήση τεχνικών διοίκησης από τους αγρότες για τη μείωση των νιτρικών 

εκπομπών μπορεί να ενθαρρυνθεί με την εφαρμογή μιας πολιτικής. Οι πολιτικές 

επηρεάζουν τη γεωργική διοίκηση μέσω:

(α) χρηματοοικονομικών κινήτρων 

(β) επιβολή ρυθμίσεων 

(γ) εκπαίδευση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγροτική Πολιτική καθοδηγείται από την CAP 

(Common Agricultural Policy), η οποία είναι σε σταθερή κατάσταση 

μεταρρυθμίσεων και σε διαφόρων επιπέδων επιβαλλόμενη. Είναι πιθανό τρέχουσες 

και μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στη CAP να επηρεάσουν σημαντικά τις νιτρικές 

εκπομπές από τη γεωργία. Για παράδειγμα, η εισαγωγή του

Γεωργικοπεριβαλλοντικού Κανονισμού (Agri-enviroment Regulation) είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε μέτρα τα οποία θα μειώσουν τις εκπομπές. Επίσης μέτρα τα οποία 

εισήχθηκαν για να βοηθήσουν την εφαρμογή της Νιτρική Κατευθυντήρια Οδηγία της 

EE (EU Nitrate Directive), κι αυτά θα επηρεάσουν τις νιτρικές εκπομπές.

4.2.1. ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Βασισμένοι στις επιδράσεις που μπορεί να υπάρξουν στη γεωργία, οι οποίες 

αναφέρθηκαν πιο πάνω, είναι δυνατή η αναγνώριση ενός αριθμού επιλογών 

διοίκησης, οι οποίες επιλογές μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στους παράγοντες 

που επηρεάζουν τις εκπομπές. Αυτές οι επιλογές διοίκησης παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον Πίνακα 4.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.:

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

1 .Διοίκηση σοδιάς (α) αλλαγή στο ποσοστό χρήσης 

λιπασμάτων

(β) ακριβής καλλιέργεια 

(γ) επιλογή σοδιάς (π.χ με διαφορετικές 

απαιτήσεις αζώτου)

(δ) ανάπτυξη σοδιάς με σταθερό άζωτο 

(ε) ανάπτυξη σοδιάς για βελτίωση της 

αποτελεσματικής χρήσης αζώτου (π.χ 

χαμηλότερες απαιτήσεις)

(στ) καλλιέργεια μη-ελεγχόμενων

εδάφων

(ζ) έλεγχος άρδευσης 

(η) έλεγχος εδαφικού ph 

(θ) καύσιμο υπολειμμάτων σοδιάς 

(ι) μείωση εδαφικής συμπίεσης

2. Αποτελεσματική διοίκηση λιπασμάτων (α) απαγορευτική αζωτοποίηση

(β) απελευθέρωση ποσοστών (σταδιακή)

(γ) βελτιωμένη τοποθέτηση λιπασμάτων

3. Διοίκηση κοπριών (α) χρόνος και συνθήκες αποθήκευσης 

(β) τόπος χρήσης 

(γ) χρόνος χρήσης 

(δ) ποσότητες χρήσης 

(ε) εξαγωγή κοπριών (από το γεωργικό 

σύστημα)

4. Μείωση ποσότητας αζωτούχων (α) διαιτητικός χειρισμός

κοπριών (β) επιλογή ζώων (π.χ τύπος ζώου, 

μέγεθος αγέλης)

Η επιβολή αυτών των επιλογών διοίκησης μπορούν να επιτευχθούν με ένα 

αριθμό πολιτικών, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2:

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Όργανα βασισμένα στην αγορά 

(market based instruments)

(α) φόρος στο λίπασμα 

(β) επέμβαση (ποσοστώσεις, πληρωμές 

ανά περιοχή)

(γ) πιο κοντά στην ελέυθερη αγορά 

(αφαίρεση επιχορηγήσεων)

(δ) κίνητρα για γεωργικο-περιβαλλοντική 

διοίκηση (ESAs, NSAs)

2. Ρυθμίσεις (περιορισμοί στη διοίκηση 

αζώτου και σοδιάς)

(α) ευαίσθητες ζώνες αζώτου (NVZs)

(β) ανώτατα όρια χρήσης αζώτου 

(γ) κλειστό χρονικό διάστημα χρήσης 

(closed season)

(δ) περιορισμοί στο καύσιμο αχύρων

3. Πρόσθεση της βάσης γνώσεων (α) επιχορήγηση επιστημονικών ερευνών 

(β) τεχνολογικές αλλαγές (συμβουλές, 

κωδικοί καλής συμπεριφοράς)

(γ) καταναλωτική ενημέρωση

4.2.2. ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Με βάση εμπειρικά και προηγούμενα αποτελέσματα μπορούμε να βρούμε 

ένα σύνολο επιλογών διοίκησης οι οποίες δίνουν πραγματικές μειώσεις στις 

εκπομπές. Εκτός όμως από τις μειώσεις στις εκπομπές, δίνουν επίσης:

(α) όσο το δυνατό λιγότερο κόστος

(β) λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές διαστάσεις της CAP οι οποίες προβλέπουν 

μειονεκτήματα στα γεωργικά συστήματα.

Δεδομένων αυτών των κινήτρων, η καλύτερη προσέγγιση μείωσης των 

εκπομπών αποδεικνύεται ότι είναι η εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία:

(α) θέτει ανώτατα όρια ποσοστών στη χρήση ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων με 

την εισαγωγή ποσοστώσεων στη χρήση αζώτου 

(β) θέτει όρια στη χρονική χρήση λιπασμάτων και κοπριών
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(γ) μειώνει τη στήριξη των τιμών (επιδότηση)

(δ) παρέχει άμεσες επιχορηγήσεις για οριακά εδάφη.

Οι προσεγγίσεις βασισμένες στις τιμές είναι σε συμφωνία με τις 

προτεινόμενες αλλαγές στη CAP από την Agenda 2000, οι οποίες προτείνουν 

επιπλέον μειώσεις στη στήριξη των αγοραίων τιμών και αυξήσεις στις άμεσες 

πληρωμές στους αγρότες.

4.2.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4.2.3.1.ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

Πολλοί συγγραφείς-ερεύνητες ασχολήθηκαν στα άρθρα τους με τους 

διάφορους τρόπους μείωσης της μόλυνσης κατανεμημένης στο χώρο (nonpoint- 

source pollution) βασισμένοι σε σχετικά εύκολα παρατηρηθέν παράγοντες όπως 

χρήση εισροών (π.χ νιτρικό λίπασμα) και περιβαλλοντική ποιότητα νερού. Οι φόροι 

στα λιπάσματα χρησιμοποιούνται με σκοπό οι αγρότες να μειώσουν τη χρήση 

λιπασμάτων. Αυτοί οι φόροι θα πρέπει να αυξήσουν τη τιμή, με το μέγεθος της 

αύξησης να εξαρτάται από την ελαστικότητα της ζήτησης και προσφοράς στην αγορά 

των λιπασμάτων. Η αύξηση της τιμής δημιουργεί κίνητρο για μείωση στη χρήση 

λιπάσματος και συνεπώς μείωση στη μόλυνση των υδάτων (J. Β. Braden and S. Β. 

Loveloy; 1990).

Οι φόροι στα λιπάσματα βρίσκονται σε ισχύ σε μερικές χώρες της Ε.Ε (π.χ 

Δανία). Όμως υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το εάν αποτελούν αποτελεσματικό 

όργανο για τη μείωση αζώτου καθώς οι αγρότες θα συνεχίσουν να πληρώνουν 

υψηλότερες τιμές για την ίδια ποσότητα λιπάσματος ως μια αντίδραση αποστροφής 

στον κίνδυνο. Ο Vatn et al. (1996) (European Commission, DGXI; 1998) έδειξαν ότι 

οι φόροι δεν δίνουν κίνητρο στους αγρότες για να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους 

όσον αφορά τα αζωτούχα λιπάσματα, ή να υιοθετήσουν μία καλύτερη χρήση των 

κοπριών, εκτός εάν το επίπεδο φορολογίας είναι πολύ υψηλό. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών αυτών έδειξαν ότι ένα ποσοστό φόρου της τάξης του 50% οδηγεί σε 5% 

μείωση αζώτου ανά εκτάριο που χρησιμοποιείται στη καλλιέργεια σιτηρών και 20% 

μείωση στη καλλιέργεια χόρτου. Άλλοι ερευνητές έφθασαν στις ίδιες παρατηρήσεις, 

συμπεραίνοντας ότι απαιτούνται ακραίες αυξήσεις στις τιμές (φόροι) για να μειωθεί η 

χρήση αζωτούχων λιπασμάτων: για παράδειγμα, απαιτείται ένας φόρος 200% για να 

οδηγήσει σε μείωση 25% του αζώτου ανά εκτάριο. Οι φόροι στα λιπάσματα είναι
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σχεδόν 20-30% και έχουν σχεδόν ασήμαντα αποτελέσματα. Οι άμεσοι περιορισμοί 

είναι πιο αποτελεσματικοί και συνεπώς πιο αποτελεσματικοί σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο.

Οι Holterman, Griffin και Bromley έδειξαν ότι φόροι στις εισροές 

κατάλληλα σχεδιασμένοι μπορούν να πετύχουν μία πρώτη καλή λύση (first-best 

solution) όταν η μόλυνση των μεμονωμένων επιχειρήσεων δεν είναι άμεσα διακριτή, 

αν και η ρύθμιση είναι περισσότερο πολύπλοκη διότι όλες οι εισροές οι οποίες 

οδηγούν στην εξωτερικότητα θα πρέπει να περιληφθούν. Οι Shortle και Dunn 

συμπέραναν ότι εάν η ζημιά είναι μη-γραμμική και στοχαστική, και οι αγρότες έχουν 

καλύτερη πληροφόρηση για τα κόστη ελέγχου από ότι η ρυθμιστική αρχή, τότε 

κίνητρα βασισμένα στις τιμές (price-based incentives) των εισροών μπορούν να 

δώσουν ένα καλό ποιοτικό έλεγχο. Ο Segerson απέδειξε ότι φόροι βασισμένοι στη 

περιβαλλοντική ποιότητα του νερού μπορούν να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο μόλυνσης κατανεμημένης στο χώρο μόνο όταν τα οριακά κόστη μείωσης της 

μόλυνσης είναι σταθερά. Επίσης οι Cabe και Herriges έλαβαν υπόψη και τις 

πληροφορίες και το κόστος ελέγχου που απαιτείται για την εκτέλεση ενός 

περιβαλλοντικού φόρου ποιότητας και συμπέραναν την ανταλλαγή που μπορεί να 

υπάρξει μεταξύ αυτών των κόστων και του μηχανισμού σχεδιασμού της φορολογίας 

(Larson D.M, Helfand G.E, House B.W; 1996).

Εκτός από το λίπασμα, μία άλλη εισροή στη γεωργία η οποία είναι βλαβερή 

για το περιβάλλον είναι και τα μικροβιοκτόνα. Οι αρνητικές επιδράσεις των 

μικροβιοκτόνων στο περιβάλλον αύξησαν τη ζήτηση για μία αποτελεσματική 

πολιτική. Τέτοιες πολιτικές έχουν αρχίσει και σε ατομικό επίπεδο κρατών-μελών της 

Ε.Ε και σε επίπεδο συνόλου της Ε.Ε.

To DG-XI άρχισε ένα μακροχρόνιο σχέδιο σε συνεργασία με το Γερμανικό 

Υπουργείο Στέγασης και το ‘Spatial Planning and Environment’, με σκοπό την 

ανάπτυξη νέων οργάνων και πολιτικών για μία επιπλέον Ευρωπαϊκή πολιτική για τα 

μικροβιοκτόνα. Αυτό το μακροχρόνιο σχέδιο αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη 

φάση ολοκληρώθηκε το 1994, ενώ η δεύτερη το 1998. Το 1997 το DG-XI άρχισε ένα 

ξεχωριστό σχέδιο με σκοπό να διερευνήσει τα διάφορα υπέρ και κατά μίας επιβολής 

φόρου στα μικροβιοκτόνα στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. Η μελέτη αυτή (Study on a 

European Union regulatory wide framework for levies on pesticides) καθορίζει τους 

παράγοντες οι οποίοι κάνουν μία φορολογία των μικροβιοκτόνων την ιδανικότερη 

στην Ε.Ε. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:
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(1) Η ιδανική επιβολή φόρου θα πρέπει να διαχωρίζει αποτελεσματικά μεταξύ των 

διαφόρων μικροβιοκτόνων. Η επιβολή φόρου θα πρέπει να είναι ανάλογη με τις 

ζημιές που τα μικροβιοκτόνα προκαλούν στο περιβάλλον, δηλαδή μικροβιοκτόνα 

τα οποία είναι περισσότερο καταστρεπτικά για το περιβάλλον θα πρέπει να 

φορολογούνται περισσότερο.

(2) Η ιδανική επιβολή φόρου θα πρέπει να τεθεί στο σωστό ποσοστό. Από θεωρητική 

πλευρά αυτό σημαίνει ότι το ποσό το οποίο θα πληρώνουν οι αγρότες θα πρέπει 

να είναι ίσο με το οριακό εξωτερικό κόστος των μικροβιοκτόνων. Τότε το οριακό 

κοινωνικό κόστος από τη χρήση των μικροβιοκτόνων θα ισούται με το κοινωνικό 

οριακό όφελος. Εφόσον όμως είναι πολύ δύσκολο, ή σχεδόν αδύνατο να οριστεί 

το ακριβές οριακό εξωτερικό κόστος των μικροβιοκτόνων, συνήθως το σωστό 

ποσοστό της φορολογίας καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την 

αποτελεσματικότητα από τη χρήση των μικροβιοκτόνων και τον αριθμό και τη 

ποιότητα των φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων.

(3) Η ιδανική επιβολή φόρου θα πρέπει να είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα 

συλλογής και απόδοσης των δαπανηθέντων. Ο τρόπος με τον οποίο οι φόροι 

συλλέγονται είναι πολύ σημαντικός. Η ιδανική επιβολή φόρου θα πρέπει να 

οδηγεί σε συλλογή φόρου με το ελάχιστο κόστος διαχείρισης. Αλλά επίσης και ο 

τρόπος με τον οποίο επιστρέφονται οι φόροι είναι σημαντικός, υποδηλώνοντας 

ότι θα πρέπει να επιστρέφονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 

αποδοχή (και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο αγροτών) και να μειώνεται η 

χρήση των πιο επιβλαβών μικροβιοκτόνων.

(4) Η ιδανική επιβολή φόρου θα πρέπει να είναι “flaud-proof”. Δηλαδή να 

εισπράττεται με ελάχιστο ποσοστό απάτης. Έτσι η φορολογία θα πρέπει να τεθεί 

σε επίπεδο Ε.Ε ώστε να ελέγχεται τυχόν απάτη στα εσωτερικά της όρια.

(5) Η επιβολή φόρου υποδηλώνει ένα μόνιμο κίνητρο για τους αγρότες, είτε να 

χρησιμοποιήσουν τα μικροβιοκτόνα πιο αποτελεσματικά είτε να στραφούν σε 

λιγότερο επιβλαβή μικροβιοκτόνα. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική της Ε.Ε είναι 

μακροπρόθεσμου και όχι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.

Δυστυχώς όμως, μία επιβολή φόρου βασισμένη στους προαναφερθέντες

παράγοντες, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη λόγω δύο εμποδίων:

(1) οι ακριβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις των μικροβιοκτόνων τις περισσότερες 

φορές δεν είναι γνωστές ή ακόμη κι όταν είναι γνωστές, οι διάφοροι τύποι των 

περιβαλλοντικών ζημιών είναι δύσκολο να συνοψιστούν σ’ένα μόνο στόχο.
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Συνεπώς είναι αδύνατο να υπάρξη πλήρως διαχωρισμός μεταξύ των 

μικροβιοκτόνων.

(2) Το άριστο ποσοστό της φορολογίας είναι δύσκολο να καθοριστεί. Από την μία 

πλευρά αυτό οφείλεται στο ότι οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των 

μικροβιοκτόνων δεν μπορούν να ελεγχθούν και από την άλλη πλευρά στο ότι 

σχετικές πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα στη χρήση τους και τον 

αριθμό και την ποιότητα των φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων 

είναι περιορισμένες.

Η μελέτη του DG-XI συνέχισε με τον υπολογισμό της ελαστικότητας 

ζήτησης μικροβιοκτόνων τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί μία σημαντική μεταβλητή για 

το σχεδίασμά της καλύτερης φορολογίας μικροβιοκτόνων. Για παράδειγμα, εάν η 

χρήση μικροβιοκτόνων στη γεωργία είναι σχεδόν αδιάφορη για μία αύξηση στις τιμές 

τους, ίσως λόγω υψηλής αποτελεσματικότητας στη χρήσης τους, η εισαγωγή φόρου 

στα μικροβιοκτόνα θα επιφέρει έσοδα αλλά τα άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη θα είναι 

μικρά. Οι εκτιμήσεις της μελέτης του DG-XI έδειξαν ότι η ελαστικότητα της ζήτησης 

μικροβιοκτόνων είναι ανελαστική (πιο συγκεκριμένα μεταξύ -0.2 και -0.5 στις 

διάφορες χώρες).

Ο υπολογισμός της ελαστικότητας ζήτησης μικροβιοκτόνων σκόπο είχε να 

βοηθήσει στη συνέχεια σε μία συνδιαζόμενη (συνδιασμοί ανάλογα με το είδος 

μικροβιοκτόνου, την ασθένεια, τη σοδιά στην οποία χρησιμοποιείται και τη χώρα) 

φορολογία. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι μία φορολογία 20% σε όλα τα 

μικτοβιοκτόνα θα έχει επίδραση στη χρήση μικροβιοκτόνων κατά μία μείωση 14%, 

ενώ μία φορολογία η οποία αποδίδει 10% σε λιγότερο επιβλαβή μικροβιοκτόνα, 40% 

στα περισσότερο επιβλαβή και 20% στα υπόλοιπα μικροβιοκτόνα, οδηγεί σε μείωση 

στη χρήση μικροβιοκτόνων κατά 18%. Παρόλ’αυτά η φορολογία του 20% έχει 

περιορισμένα οικονομικά αποτελέσματα και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα 

οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα αποδίδεται στην σχετικά μεγάλη 

αποτελεσματικότητα στη χρήση των μικροβιοκτόνων στη γεωργία.

Τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης έδειξαν ότι αν και οι διαθέσιμες 

πληροφορίες για την επιβολή φόρων στα μικροβιοκτόνα είναι ανεπαρκής για την 

παρουσίαση της ιδανικότερης φορολογίας, μία πιθανή φορολογία θα μπορούσε να 

είναι αυτή η οποία αφορά όλα τα καταχωρημένα μικροβιοκτόνα, υπολογίζεται στην 

αξία των μικροβιοκτόνων στο ελάχιστο ποσοστό φόρου διαφοροποιημένο ανάλογα 

με τη βλάβη που προκαλούν στο περιβάλλον, ενώ τα έσοδα από την φορολογία θα
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συλλέγονται από την Ε.Ε καν θα επιστρέφονται πίσω στους αγρότες υπό μορφή 

δημοσιονομικών ρυθμίσεων.

4.2.3.2 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ (LAND-USE PERMITS)

Μία άλλη προσέγγιση-πολιτική για τη μείωση της μόλυνσης είναι οι 

έγγραφες άδειες για τη γη που χρησιμοποιείται (land-use permits). Αυτή η πολιτκή 

επιβάλει στους αγρότες να κρατούν έγγραφες άδειες για συγκεκριμένες γεωργικές 

καλλιέργειες. Στην ουσία αυτές οι άδειες είναι “leaching permits”, που ίσως 

κατονομάζονται σε όρους kg νιτρικών ανά εκτάριο και οι αγρότες πρέπει να έχουν 

ένα συγκεκριμένο αριθμό έγγραφων αδειών για κάθε εκτάριο για συγκεκριμένη 

χρήση της γης. Ο αριθμός έγγραφων αδειών που απαιτείται για κάθε είδος χρήσης της 

γης θα εξαρτάται από το βάθος της διήθησης των νιτρικών. Αυτό καθορίζεται από τα 

δεδομένα κάθε περιοχής και έχουν να κάνουν με το είδος χρήσης της γης και τις 

συνθήκες εδάφους. Συνεπώς έτσι λαμβάνεται υπόψη και η χρήση λιπασμάτων. Οι 

αγρότες θα μεγιστοποιούν την απόδοση από τη χρήση της γης τους με βάση κάποιο 

περιορισμό διήθησης και ίσως να καλλιεργούν ένα μέρος της γης τους εντατικά, 

αφήνοντας το υπόλοιπο για χρήση η οποία δημιουργεί λίγη ή καθόλου διήθηση, όπως 

π.χ δασοκομία.

Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων έγγραφων αδειών θα καθοριστεί σε μια 

βάση “πιασίματος” νερού (catchment basis) και οι άδειες θα εμπορεύονται σ’αυτή τη 

βάση. Με μια υπάρχουσα κατανομή των έγγραφων αδειών ανάλογα με την περιοχή οι 

αγρότες με “καλή” γη ή με εδάφη με λιγότερη “διαρροή” θα έχουν κίνητρο να 

αγοράσουν τις άδειες, ενώ αυτοί με φτωχότερα εδάφη να τις πωλούν (J. Η Pan and I. 

Hodge; 1994). Επιχειρήσεις με σχετικά υψηλό Οριακό Κόστος Καταστολής (MAC) 

αγοράζουν άδειες και επιχειρήσεις με χαμηλά Οριακό Κόστος Καταστολής πωλούν. 

Αυτό φαίνεται στο σχήμα 4.3, όπου ο οριζόντιος άξονας μετρά τις εκπομπές και τις 

έγγραφες άδειες τις οποίες κατέχουν οι επιχειρήσεις.

Πρίν γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση, οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο ef, έχοντας 

μηδέν εκπομπές. Εάν τώρα εφαρμοστεί ένα σύστημα αγοραίων αδειών μόλυνσης 

(tradeable pollution permits), με αγοραία τιμή των αδειών την τιμή ρ* τότε οι 

επιχειρήσεις διαλέγουν e* άδειες: οποιοσδήποτε αριθμός αδειών κάτω αυτού του 

επιπέδου, το MAC βρίσκεται πάνω από την τιμή των αδειών (είναι φθηνότερο να
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ΣΧΗΜΑ 4.3:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

αγοράσουν άδειες παρά να μειώσουν τις εκπομπές τους). Εάν οι επιχειρήσεις κρατούν 

αρχικά περισσότερες άδειες από e*, θα τις πωλήσουν, εφόσον η τιμή που μπορεί να 

φθάσει (ρ*) θα είναι μεγαλύτερη του οριακού κόστους από την πώληση των αδειών 

παρά να μειώσουν τις εκπομπές.

Το ρ* είναι η τιμή ισορροπίας στην αγορά έγγραφων αδειών, η οποία 

φαίνεται στο σχήμα 4.4.

ΣΧΗΜΑ 4.4.:

ΑΓΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
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Η κυβέρνηση (ή η ρυθμιστική αρχή) εκδίδει ένα σταθερό αριθμό αδειών Ε. 

Ξέρουμε ότι κάθε επιχείρηση συγκρίνει το MAC της με τη τιμή των αδειών για να 

αποφασίσει πόσες άδειες θα κρατήσει. Συνεπώς η καμπύλη MAC μιας επιχείρησης 

είναι η καμπύλη ζήτησης αδειών και το σύνολο όλων των καμπύλών MAC για 

i=l,...η επιχειρήσεις είναι η συνολική ζήτηση αδειών για την περιοχή. Εάν η 

κυβέρνηση αποφασίσει να αυξήσει ή να μειώσει την προσφορά αδειών, τότε με 

δεδομένη την καμπύλη ζήτησης, η τιμή θα μειωθεί ή θα αυξηθεί αντίστοιχα.

Στην περίπτωση της μόλυνσης κατανεμημένης στο χώρο (nonpoint-source 

pollution) η ρυθμιστική αρχή ενδιαφέρεται και για το μέγεθος της απόλυσης ρύπων 

και για τη διαστηματική κατανομή της, καθώς αυτοί οι δύο παράγοντες συνδιάζονται 

για να καθορίσουν το αποτέλεσμα της μόλυνσης. Συνεπώς η ρυθμιστική αρχή έχει να 

αντιμετωπίσει το ακόλουθο πρόβλημα ελαχιστοποίησης: (C.S.Russell and J. F. 

Shogren; 1993).

Min Σ, Cj (Xi)
s.t α, + Σ dy (efj - X;) < Aj

όπου Cj : κόστος της επιχείρησης i.

Xj : επίπεδο μείωσης εκπομπής 

Aj : μέγιστοι επιτρεπόμενοι ρύποι (π.χ νιτρικά) 

aj: μόλυνση από άλλες πηγές 

dy : μεταφερόμενος συντελεστής

Στο άρθρο τους οι J. Η Pan και I. Hodge (1994) ασχολήθηκαν με το θέμα 

των έγγραφων αδειών για τη χρήση της γης. Ξεκινώντας από τα συμπεράσματα του 

‘Seven Trent Water’ (1988) όπου έδειξαν ότι σε μερικές περιπτώσεις η επεξεργασία 

του νερού είναι λιγότερο δαπανηρή, αλλά δεν παρέχει λύση στο πρόβλημα της 

μόλυνσης παρά μόνο στη ποιότητα του πόσιμου νερού, ασχολήθηκαν με τις διαφορές 

στο κόστος αποτελεσματικότητας μεταξύ ελέγχου εισροών και διήθησης για την 

μείωση της αγροτικής νιτρικής μόλυνσης. Συμπέραναν ότι ο έλεγχος της διήθησης 

είναι πιο αποτελεσματικός απο πλευράς κόστους: θέλοντας να πετύχουμε μία 

επιθυμητή ποιότητα νερού η οποία να συμμορφώνεται με τα όρια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ο έλεγχος της διήθησης συνεπάγει λιγότερο κόστος από ότι ο έλεγχος 

χρήσης λιπασμάτων. Όμως υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες οι οποίες αποκλείουν 

άμεσους φόρους και σύστημα αδειών για τη νιτρική διήθηση και έφθασαν στο
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συμπέρασμα ότι μία πολιτική ελέγχου βασισμένη σε άδειες για τη χρήση της γης θα 

ήταν το δυνητικό και από πλευράς αποτελεσματικότητας κόστους και από πλευράς 

εφαρμογής της.
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5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η φθορά του περιβάλλοντος αυξήθηκε με σταθερούς ρυθμούς τις τελευταίες 

δεκαετίες. Κάθε χρόνο, περίπου 2 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων παράγονται στα 

κράτη-μέλη. Η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα στις αστικές ζώνες, 

γνωρίζει μια ραγδαία επιδείνωση (ρύπανση, ηχητικές οχλήσεις, βανδαλισμοί).

Κατόπιν τούτων, η προστασία του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε ένα από 

τα κυριότερα προβλήματα που καλείται η Ευρώπη να αντιμετωπίσει. Η Κοινότητα 

αποτέλεσε τον στόχο έντονης κριτικής επειδή ευνόησε την ανάπτυξη της οικονομίας 

και των εμπορικών συναλλάγων, αποδίδοντας μικρότερη σημασία στις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η βιομηχανοποίηση και οι επιστημονικές και 

τεχνολογικές αλλαγές συντέλεσαν στη διάβρωση του προβλήματος της μόλυνσης 

(Mitz D, Braden J.B and Johnson G.V; 1998). Σήμερα, αναγνωρίζεται ότι το 

ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης δεν είναι δυνατό να στηρίζεται στην εξάντληση των 

φυσικών πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Οι πρώτες κοινοτικές δράσεις οι οποίες άρχισαν το 1982, εγγεγραμμένες σε 

4 διαδοχικά προγράμματα δράσεως, υιοθετούσαν μια κάθετη και τομεακή 

προσέγγιση των οικολογικών προγραμμάτων. Κατά την περίοδο αυτή, η Κοινότητα 

θέσπισε περίπου 200 νομοθετικές πράξεις, κυρίως για τον περιορισμό της ρύπανσης, 

μέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων, ιδιαίτερα δε σε θέματα διαχείρισης των 

αποβλήτων ρύπανσης των υδάτων και του αέρα.

Έκτοτε αναπτύχθηκε σταθερά η κοινοτική δράση, μέχρις ότου η Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση την αναβάθμισε σε επίπεδο επίσημης πολιτικής. Η 

Συνθήκη του Άμστερνταμ συνέχισε στην κατεύθυνση αυτή, με την ενσωμάτωση της 

αρχής βιώσιμης ανάπτυξης στους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το Πέμπτο πρόγραμμα δράσεως για το περιβάλλον θέσπισε τις αρχές μίας 

βουλησιαρχικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περίοδο 1992-2000 και 

σηματοδότησε την αρχή μιας οριζόντιας κοινοτικής δράσεως, λαμβάνοντας υπόψη 

όλους τους παράγοντες ρύπανσης (βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμός, μεταφορές, 

γεωργία). Η σημαντικότητα της πολιτικής αυτής επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή με 

ανακοίνωση της το 1998 σχετικά με την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στις 

πολιτικές της Ένωσης.

Η Κοινότητα εκτός από την θέσπιση νομοθετικού πλαισίου υπεύθυνο για την 

εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, θέσπισε ένα 

χρηματοδοτικό μέσον, το πρόγραμμα Life, τεχνικά μέσα (οικολογικό σήμα, κοινοτικό
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σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, σύστημα 

αξιολόγησης των δημοσίων και ιδιωτικών προγραμμάτων σχετικά με το περιβάλλον).

Βαθμιαία, όμως αναβαθμίστηκε και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος. Η σύσταση του αποβλέπει στη συλλογή και διάχυση συγκρίσιμων 

πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος. Ο ρόλος του είναι καθαρά 

συμβουλευτικός, πλήν όμως οι δραστηριότητες του Οργανισμού γίνονται ολοένα και 

καθοριστικότερες κατά την θέσπιση νέων μέτρων ή κατά την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ήδη εκδοθείσων αποφάσεων.

Σήμερα επιδιώκεται η μεγαλύτερη ποικιλία των περιβαλλοντικών μέσων, 

ευνοώντας, ειδικότερα την προσφυγή στους περιβαλλοντικούς φόρους. Η Επιτροπή 

ορίζει ως φόρους και τέλη το σύνολο των υποχρεωτικών μη ανταποδοτικών 

καταβολών, είτε οι εν λόγω φόροι καταβάλλονται απευθείας στον κρατικό 

προϋπολογισμό είτε αφιερώνονται σε ειδικούς σκοπούς. Οι εισφορές καλύπτουν τις 

έννοιες φόροι και τέλη και μία εισφορά θεωρείται περιβαλλοντική όταν η 

φορολογήσιμη ύλη έχει αρνητικές επιδράσεις επί του περιβάλλοντος. Υπάρχουν δύο 

είδη περιβαλλοντικών εισφορών: αυτές που επιβαρύνουν τις ρυπογόνες εκπομπές 

(φορολόγηση της ρύπανσης των υδατών, των ηχητικών εκπομπών των αεροπλάνων) 

και αυτές που επιβαρύνουν τα προϊόντα (φόροι επί των παρασιτοκτόνων, ειδική 

φορολογία βενζίνης κ.α). Επιπλέον τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 

παρακάτω διατάξεις της Συνθήκης:

1. Τελωνειακούς δασμούς επί των ενδοκοινωτικών συναλλαγών ή τους φόρους 

ισοδυνάμου αποτελέσματος

2. Ποσοτικούς περιορισμούς εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων μεταξύ 

κρατών-μελών ή άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος

3. Διατάξεις στον τομέα των μεταφορών που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν 

λιγότερο τους μεταφορείς άλλων κρατών-μελών

4. Κρατικές ενισχύσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και επιδρούν επί των 

ενδοκοινοτικών ανταλλαγών

5. Εσωτερικές φορολογίες που αποτελούν διάκριση εις βάρος προϊόντων άλλων 

κρατών-μελών ή αποβλέπουν από την εφαρμογή αντικειμένων κριτηρίων χωρίς 

διακρίσεις και αν το σύστημα έχει διαφάνεια

6. Τη νομοθεσία σχετικά με ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλους έμμεσους 

φόρους δυνάμει του άρθρου 99
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7. Το άρθρο 130P στο οποίο παρατίθενται οι στόχοι της Κοινότητας σε θέματα 

περιβάλλοντος

Όσον αφορά την πολιτική της Κοινότητας για την διαχείριση των 

αποβλήτων, αυτή στηρίζεται σε δύο στρατηγικές: στην πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων, μέσω του σχεδιασμού των προϊόντων και στην ανάπτυξη της 

ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. Η Κοινότητα το 1997 

επέλεξε να αναβαθμίσει την ευθύνη του παραγωγού με την θέσπιση του συστήματος 

συλλογής των οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, με την 

επιβάρυνση του παραγωγού.

Για τις ηχητικές οχλήσεις, βασικό άξονα κοινοτικής στρατηγικής απετέλεσε η 

θέσπιση ελάχιστων επιπέδων θορύβου που προέρχεται από ορισμένα μηχανήματα. Το 

1996 στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου, η Επιτροπή πρότεινε την επέκταση της 

στρατηγικής αυτής μειώνοντας τις εκπομπές θορύβου στην πηγή, αναπτύσσοντας την 

ανταλλαγή πληροφοριών και ενισχύοντας την συνοχή των προγραμμάτων 

καταπολέμησης του θορύβου.

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα. Μια 

σημαντική βελτίωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία ευθύνεται για τη 

θέρμανση του πλανήτη, προϋποθέτει τον συνδιασμό εθνικών και διεθνών μέτρων 

περιορισμού των εκπομπών ρυπογόνων αερίων.

Σ’αυτή την οπτική πραγματοποιήθηκε σύναψη της Σύμβασης-πλαισίου των 

Ηνωμένων Εθνών (1992) και του Πρωτοκόλλου του Κυότο (1997). Τα Μέρη 

ανέλαβαν την υποχρέωση να μειώνουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

κατά 5% τουλάχιστον σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, στο διάστημα 2008-2012. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η στρατηγική που επεξεργάστηκε η Επιτροπή 

προβλέπει την λήψη μέτρων στο σύνολο των τομέων δραστηριότητας όπου 

εκπέμπονται ρυπογόνα αέρια: μεταφορές, ενέργεια, βιομηχανία και γεωργία 

αποτελούν τους κυριότερους στόχους.

Ένας από τους πιο κύριους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση της μόλυνσης των υδάτων και η βελτίωση της 

ποιότητας τους. Από το 1973 περίπου 20 κατευθυντήριες οδηγίες έχουν υιοθετηθεί οι 

οποίες αφορούν την ποιότητα των υδάτων. Οι τρεις πιο κύριες κατευθυντήριες 

οδηγίες οι οποίες αφορούν τη μόλυνση των υδάτων είναι: (α) η βελτίωση των 

αστικών υδάτων (urban waste water treatement Directive), (β) η Κατευθυντήρια 

Οδηγία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του εδάφους όταν
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χρησιμοποιούνται λάσπες κατεργασμένων αποβλήτων στη γεωργία (sludge Directive) 

και (γ) η Κατευθυντήρια Οδηγία 91/676 που αφορά την προστασία των υδάτων 

έναντι της μόλυνσης από νιτρικά τα οποία προέρχονται από γεωργικές πηγές (Nitrate 

Directive).

Η τελευταία κατευθυντήρια οδηγία εναρμονίζεται με την Κοινή Αγροτική 

Πολιτική. Ο κύριος στόχος της Nitrate Directive είναι η μείωση της μόλυνσης των 

υδάτων που προκαλούν τα νιτρικά από τις γεωργικές πηγές και η παρεμπόδιση 

επιπλέον μόλυνσης. Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία είναι η συνέχεια μίας 

προηγούμενης, της 75/440, η οποία έθεσε τα ανώτατα όρια νιτρικών στο πόσιμο νερό 

στα 50 χλ/λ. Μέρος της προσπάθειας αυτής αποτελεί η εισαγωγή εκπαιδευτικών και 

συμβουλευτικών προγραμμάτων για τους αγρότες. Μελέτες οι οποίες 

χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινότητα έδειξαν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με 

τη μόλυνση των υδάτων από νιτρικά στις χώρες-μέλη, για παράδειγμα στο Βέλγιο, 

Δανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένες περιοχές της 

Γερμανίας. Ο πληθυσμός της Κοινότητας εκτίθεται σε συγκεντρώσεις νιτρικών οι 

οποίες υπερβαίνουν το όριο των 50 χλ/λ το οποίο τέθηκε από τις κατευθυντήριες 

οδηγίες.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λαμβάνει μέτρα για την νιτρική μόλυνση των 

υδάτων για πάνω απο είκοσι χρόνια. Ενώ η αρχική κατεύθυνση αφορούσε τα ύδατα 

για ανθρώπινη κατανάλωση, πιο πρόσφατες κατευθύνσεις, όπως αυτές που αφορούν 

τα νιτρικά από γεωργικές πηγές και αστικά απόβλητα στα ύδατα, αύξησαν την 

έμφαση στις περιβαλλοντικές επιδράσεις υπερβάλλον επιπέδων νιτρικών.

Η κατεύθυνση προς τα νιτρικά επιδιώκει να εμποδίσει την μόλυνση των 

υδάτων από νιτρικά γεργικών πηγών, επιβάλλοντας στα κράτη-μέλη να ορίσουν 

υποχρεωτικούς περιορισμούς στα γεωργικά τεχνάσματα τα οποία συνεισφέρουν σε 

νιτρική μόλυνση των υδάτων. Η υλοποίηση αυτής της πρότασης βρίσκεται ακόμη στη 

διαδικασία σχεδιασμού και μάλιστα η αποτελεσματική εφαρμογή της απαιτεί τη 

μετατροπή της σε εθνικό νόμο, κάτι το οποίο προκαλεί προβλήματα.

Για να επιτευχθεί όμως η προστασία των υδάτων από την νιτρική μόλυνση, 

θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν τα ύδατα τα οποία απειλούνται από 

νιτρική μόλυνση. Τα κριτήρια για μία τέτοια αναγνώριση είναι είτε μία συσσώρευση 

νιτρικών σε επίπεδα άνω των 50 χλ/λ στα ύδατα, είτε ευτροφισμός (eutrophication), 

είτε ύδατα τα οποία θα υποστούν κάτι τέτοιο στο μέλλον. Οι αγροτικές περιοχές οι 

οποίες έχουν τέτοια νερά θα πρέπει να καθοριστούν ως ευαίσθητες περιοχές. Αυτή η
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διαδικασία αναγνώρισης των υδάτων και του καθορισμού των ευαίσθητων περιοχών 

έπρεπε να ολοκληρωνόταν μέχρι τις 20.12.1993 και μία επανεξέταση της κατάστασης 

θα γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Στις αγροτικές περιοχές ή ακομή και σε ολόκληρη την επικράτεια τους, 

επιβλήθηκε στα κράτη-μέλη ο καθορισμός προγραμμάτων τα οποία θα περιλάμβαναν 

υποχρεωτικά μέτρα για τη χρήση και αποθήκευση λιπασμάτων μέχρι τις 19.12.1995. 

Έπειτα τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να εφαρμόζονταν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 

Τα πιο σημαντικά από αυτά τα μέτρα είναι:

1. Απαίτηση για κάθε αγρόκτημα να έχει ικανοποιητικές δυνατότητες αποθήκευσης 

των κοπριών των ζώων τους για περιόδους που δεν τους επιτρέπεται η χρήση τους 

στη γη

2. Απαίτηση για τη χρήση κοπριών στη γεωργία να μην υπερβαίνει το επίπεδο των 

170 kgN/έτος για κάθε αγρόκτημα μέχρι το έτος 2002.

Σε επίπεδο Ε.Ε, προς το παρόν η πιο σημαντική νομοθεσία είναι η Πράξη 

(Council Directive) 91/414/EEC, η οποία αφορά την χρήση μικροβιοκτόνων στην 

εσωτερική αγορά. Αν και η Πράξη αυτή θα οδηγήσει σε μείωση στον αριθμό των 

ενεργών συστατικών στην εσωτερική αγορά, η πλήρης εφαρμογή της θα πάρει κάποιο 

χρονικό διάστημα. Δεδομένου του προβλήματος εφαρμογής και του γεγονότος ότι η 

Πράξη 91/414/EEC κυρίως θα ορίσει ασφαλή επίπεδα μικροβιοκτόνων, υπάρχει 

ανάγκη για διεύρυνση της παρούσας πολιτικής της Ε.Ε για τα μικροβιοκτόνα.

Επίσης σε επίπεδο Ε.Ε, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις ενσωματώνονται στα 

πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τα μέτρα τα οποία 

περιλαμβάνονται στη τελευταία αναμόρφωση της το 1992, όπως αλλαγή στο 

σύστημα υποστήριξης των τιμών, βοηθούν στη μείωση των νιτρικών εκπομπών. Για 

παράδειγμα, η μείωση των γεωργικών τιμών κάνει τη χρήση των εισροών όπως π.χ 

των λιπασμάτων λιγότερο κερδοφόρα, και ακολουθώντας τις ρυθμίσεις της ΚΑΠ, η 

χρήση των οργανικών λιπασμάτων μειώθηκε κατά 1/3, οδηγώντας στη μείωση των 

αντίστοιχων νιτρικών εκπομπών.

Αν και η επιβολή φορολογίας στα μικροβιοκτόνα θεωρείται αποτελεσματική 

και χρήσιμη, σε σχέση με άλλα όργανα πολιτικής για τη μείωση της χρήσης 

βλαβερών μικροβιοκτόνων στην Ε.Ε, πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η επίσπευση 

της Πράξης είναι το πιο αποτελεσματικό όργανο πολιτικής προς το παρόν.

Εθνικές αναφορές οι οποίες υποβάλλονται από τις χώρες-μέλη στην Ε.Ε 

εξετάζονται για να αναγνωριστούν οι υπάρχουσες στρατηγικές για την μείωση των
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εκπομπών νιτρικών. Τα σχέδια κάθε χώρας για το θέμα αυτό, αναφέρονται πιο κάτω 

συνοπτικά (DGXI; 1998):

Αυστρία: Η Αυστριακή κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει τη κατανάλωση λιπασμάτων 

μέσω κάποιων ορίων στη κατανάλωση λιπασμάτων και την επέκταση της χρήσης 

βιολογικών φαρμών. Αυτό θα επιτευχθεί από το Austian Programme for the 

Promotion of Environmentally Compatible Agriculture και το Αυστριακό Υπουργείο 

Γεωργίας και Δασοκομίας.

Δανία: Μερικά μέτρα έχουν ήδη παρθεί για τον έλεγχο των κοπριών και τη μείωση 

της εισροής νιτρικών στο έδαφος. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν:

• Εφαρμογή κανόνων για τη χρήση των κοπριών και την εκμετάλλευση των 

νιτρικών στα κόπρια

• οι συνολικές χρήσεις νιτρικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις ανάγκες 

νιτρικών της σοδιάς

Οι συνολική κατανάλωση νιτρικών λιπασμάτων έχουν μειωθεί στη Δανία 

κατά 8% μεταξύ 1989 και 1992 (FAO; 1997).

Φιλανδία: Δεν ακολουθούνται συγκεκριμένες πολιτικές μειώσης των νιτρικών 

εκπομπών, αλλά η ανάπτυξη ενός γεωργικό-περιβαλλοντικού προγράμματος θα 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα στη χρήση των χημικών λιπασμάτων και κοπριών, 

και έτσι να μειωθούν οι νιτρικές εκπομπές.

Γαλλία: Η εναρμόνηση με την ΚΑΠ, με πληρωμές ανάλογα με την περιοχή και την 

εισαγωγή set-aside θα βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης λιπασμάτων. Η 

εισαγωγή νιτρικών ευαίσθητων περιοχών στη προσπάθεια συμμόρφωσης με την EU 

Nitrate Directive θα οδηγήσει στη μείωση της κατανάλωσης νιτρικών οργανικών 

λιπασμάτων. Επίσης έχουν εισαχθεί ντόπιοι νόμοι για να διαφυλάξουν ότι η χρήση 

λιπασμάτων δεν υπερβαίνει τις ανάγκες της σοδιάς.

Ένα σημαντικό μέτρο αποτελεί το πρόγραμμα ‘Fertimieux’, το οποίο 

εισήχθηκε το 1991 με σκοπό τη μείωση της μόλυνσης των υδάτων με την βοήθεια 

βελτιωμένων γεωργικών πρακτικών.

Γερμανία: Στη Γερμανία πιστεύεται ότι η μείωση νιτρικών εκπομπών θα προέλθει 

από προγράμματα τα οποία ήση εφαρμόζονται και περιλαμβάνουν:

• Περιφεριακές πολιτικές για την στήριξη περιβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών 

φιλικές προς το περιβάλλον.

• Μέτρα από την γεωργικό-περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε
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• Διάταξη Λιπασμάτων (ισχυεί από τον Ιούλιο του 1996), η οποία θέτει ρυθμίσεις 

για τη χρήση των λιπασμάτων και την εφαρμογή της EU Nitrate Directive.

• ΚΑΠ, περιλαμβανομένων set-aside και μειώσεις στον αριθμό ζώων 

κτηνοτροφίας.

Ελλάδα: Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για την μείωση των εκπομπών 

από τη γεωργία, αυτές αναμένονται να μειωθούν στο μέλλον λόγω:

• Μείωσης στη κατανάλωση λιπασμάτων λόγω αύξησης των τιμών τους, 

αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της αγοράς λιπασμάτων.

• Έκδοσης το 1994 του “Code of Good Agricultural Practice” ,το οποίο δίνει 

οδηγίες για σωστή χρήση των λιπασμάτων.

• Υποστήριξης των οργανικών φαρμών από το γεωργικό-περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα της Ε.Ε.

Η Ε.Ε σύμφωνα με το Άρθρο 169 του EC Treaty έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ελλάδα 

για μη-σεβασμό της στην Nitrate Directive

Ιρλανδία: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για τις νιτρικές εκπομπές.

Ιταλία: Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές, οι νιτρικές εκπομπές 

αναμένονται να μειωθούν κατά 20% από την μείωση στη χρήση λιπασμάτων 

αποτέλεσμα της Nitrate Directive και set-aside.

Λουξεμβούργο: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για τις νιτρικές εκπομπές. 

Ολλανδία: Όπως αναμένεται ότι οι νιτρικές εκπομπές θα παραμείνουν σταθερές στο 

επίπεδο του 1990 με τη μείωση των εκπομπών από τη γεωργία να αντισταθμίζεται 

από την αύξηση των εκπομπών από τις μεταφορές, δεν έχουν παρθεί επιπλέον 

συγκεκριμένες πολιτικές.

Πορτογαλία: Η συμμόρφωση με την ΚΑΠ και άλλα γεωργικό-περιβαλλοντικά μέτρα 

όπως η διατήρηση των παραδοσιακών γεωργικών συστημάτων βοηθούν στη μείωση 

στη χρήση λιπασμάτων και των νιτρικών εκπομπών. Δεν υπάρχουν όμως σχέδια για 

εφαρμογή νέων πολιτικών.

Ισπανία: Τρία είδη μέτρων έχουν επιβληθεί για τη λογική χρήση των λιπασμάτων και 

συνεπώς για τη μείωση των νιτρικών εκπομπών :

• Επιβολή αυτοματοποιημένων μεθόδων για την κατάλληλη χρήση λιπασμάτων 

ανάλογα με το είδος της σοδιάς, το είδος του εδάφους και τις κλιματολογικές 

συνθήκες.
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• Περιορισμός της χρήσης οργανικών λιπασμάτων στο 179kg νιτρικών ανά εκτάριο 

το χρόνο.

Σουηδία: Δεν έχουν επιβληθεί επιπλέον πολιτικές, αλλά πιστεύεται ότι με τις 

υπάρχουσες θα οδηγηθούν σε μείωση των εκπομπών. Τέτοια μέτρα είναι:

• Περιορισμός στον αριθμό ζώων ανά εκτάριο

• Αύξηση δυνατοτήτων αποθήκευσης των κοπριών

• Αύξηση της αναλογίας καλιεργήσιμης γης Φθινοπώρου-Χειμώνα

• Απαγόρευση στη χρήση λιπασμάτων σε ακατάλληλες περιόδους

Ηνωμένο Βασίλειο: Οι ρυθμίσεις της ΚΑΠ και η μείωση της τιμής των δημητριακών, 

οδηγούν σε μείωση στη χρήση λιπασμάτων και συνεπώς των εκπομπών.

Είναι όμως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι εκπομπές από την γεωργία στο 

σύνολο της Ε.Ε μειώθηκαν κατά 27kt (5%) όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.1. Ο 

κύριος λόγος για αυτή την μείωση ήταν η μείωση στην κατανάλωση ανόργανων 

νιτρικών λιπασμάτων, η οποία έπεσε κατά 6% μεταξύ 1990 και 1994. (FAO; 1997)

ΣΧΗΜΑ 5.1:

ΑΛΛΑΓΕΣ (ΜΕΤΑΞΥ 1990 ΚΑΙ 1994) ΣΤΗΝ Ε.Ε ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ 

ΝΙΤΡΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Πηγή:Ειιτοροαπ Commission, DGXI; 1998
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το περιβάλλον και η οικονομία συνδέονται πλήρως, μέσω των τριών ρόλων 

του περιβάλλοντος: ως προμηθευτής πόρων, ως δεξαμενή αποβλήτων και ως 

προμηθευτής πολιτισμού και χώρου για το οικονομικό σύστημα. Επίσης σύνδεση 

μπορεί να υπάρξει και λόγω των αλληλοσυγκρουώμενων ζητήσεων από το 

περιβάλλον, καθώς πολλές φορές χρησιμοποιώντας το περιβάλλον για ένα σκοπό 

μπορεί να μειωθεί η ικανότητα του να μας προμηθεύει με άλλες υπηρεσίες. Η σχετική 

και απόλυτη σπανιότητα του περιβάλλοντος προκαλείται από την οικονομική 

ανάπτυξη. Η οικονομική επιστήμη, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στην 

κατανομή πόρων, αποδεικνύει ότι το σύστημα της αγοράς είναι πολύ φτωχό όσον 

αφορά την κατανομή περιβαλλοντικών πόρων. Οι αγορές χρησιμοποιούν τις τιμές για 

να συγκεντρώσουν τις ανάγκες και τους περιορισμούς μιας κοινωνίας, έτσι ώστε να 

λύνονται οι οικονομικές αποφάσεις με το πιο σωστό τρόπο. Στην περίπτωση όμως 

του περιβάλλοντος οι αγορές αποτυγχάνουν λόγω της μη-ύπαρξης τιμών ή ακόμη και 

σε περιπτώσεις που υπάρχουν τιμές αυτές δεν αντανακλούν στις επιθυμίες και τους 

περιορισμούς της κοινωνίας.

Η πιο συχνή παρουσίαση των πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος είναι 

αυτή που γίνεται ανάλογα με τις δραστηριότητες που την προκαλούν: (α) 

βιομηχανικές δραστηριότητες, (β) αγροτικές δραστηριότητες, η οποία είναι μόλυνση 

κατανεμημένη στο χώρο, (γ) αστικές και οικιακές δραστηριότητες (δ) ραδιενεργές 

ουσίες και (ε) φυσικές διεργασίες. Επικέντρωση στο ερευνητικό αυτό έργο έγινε στο 

δεύτερο τύπο πηγών ρύπανσης, ο οποίος αποτελεί το 46% των ανθρωπογενών 

εκπομπών. Από τις αγροτικές δραστηριότητες, ρύπανση των υπόγειων υδάτων 

προκαλούν τα ζωικά λύματα, τα άλατα των υδρεύσεων και τα διάφορα χημικά που 

χρησιμοποιούνται στους αγρούς (λιπάσματα, μικροβιοκτόνα, εντομοκτόνα, 

ζιζανιοκτόνα). Η απαίτηση ανωτάτων επιπέδων νιτρικών στο πόσιμο νερό προκύπτει 

από τη σύνδεση τους με δύο προβλήματα υγείας, τη μεθαμφεταμίνη και τον καρκίνο 

του στομάχου, αλλά και τον ευτροφισμό.

Το γεγονός ότι η σημειακή μόλυνση έχει ρυθμιστεί τις τελευταίες δεκαείες, η 

μείωση της μόλυνσης κατανεμημένης στο χώρο έχει γίνει η κύρια πρόκληση σε 

πολλές χώρες. Ο κοινός όμως παρονομαστής του σύγχρονου αυτού προβλήματος 

είναι ο υψηλός βαθμός δυσκολίας εύρεσης των ιχνών των ανθρώπινων πηγών 

μόλυνσης. Η ύπαρξη πολλών πηγών αλλά και πολλών περιπτώσεων όπου η μόλυνση 

δεν είναι διακριτή, οδηγεί σ’ένα εξαιρετικά δαπανηρό έλεγχο της μόλυνσης.
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Παρά τα νομικά μέτρα για το κοινωνικό αποδεκτό περιβαλλοντικό επίπεδο 

ρύπων (ουσιών που μολύνουν), ο παραγωγός έχει κίνητρο να αποφεύγει τον έλεγχο 

της μόλυνσης. Από τους οικονομολόγους έχει προωθηθεί το σύστημα των 

οικονομικών κινήτρων ως το πιο αποτελεσματικό από πλευράς κόστους. Τέτοια 

οικονομικά κίνητρα είναι: (α) price rationing: φόροι εκπομπής, περιβαλλοντικοί 

φόροι, φόροι προϊόντος, επιδοτήσεις, (β) quantity rationing: non-compliance fees, 

deposit refund systems, performance bonds, (γ) liablity rules: έγγραφες άδειες.

Από μία εξέταση των γεωργικών επιλογών διοίκησης οι οποίες επηλέχθηκαν 

τις εκπομπές, επιτεύχθηκαν τα δυνητικά όργανα πολιτικής για μείωση των εκπομπών 

στη γεωργία τα οποία αναφέρθηκαν στον πίνακα 4.2. Από αυτές τις πολιτικές οι πιο 

συχνές στην πράξη είναι οι φόροι στις εισροές (λιπάσματα και μικροβιοκτόνα) και οι 

έγγραφες άδειες για τη χρήση της γης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεκτεί κριτική επειδή ευνόησε την οικονομική 

ανάπτυξη, αποδίδοντας μικρότερη σημασία στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Συνεπώς, αναπόφευκτο ήταν για την Ε.Ε, να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα 

περιβάλλοντος, με τη θέσπιση νομοθετικού πλασίου και προγραμμάτων δράσεως, τα 

οποία επιβάλλει στα κράτη-μέλη.

Από την αναφορά στα διάφορα προγράμματα δράσεως των κρατών-μελών 

της Ε.Ε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μόλυνσης αποδεικνύεται καθαρά 

ότι πολλές χώρες δεν έχουν πάρει στα σοβαρά αυτό το θέμα, εφόσον δεν έχουν 

προωθήσει συγκεκριμένες πολιτικές. Φαίνεται ότι στο θέμα της μόλυνσης και κυρίως 

της μόλυνσης από αγροτικές δραστηριότητες έχουν να γίνουν ακόμη πολλά.
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